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ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ 
 

 
Реализиран по Договор № ВСС-12089/20.11.2020 г. (№ ПО-16-1515/24.11.2020 г. на 

„Информационно обслужване“ АД, сключен между Висш съдебен съвет и 

„Информационно обслужване“ АД 

 

 

 

обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на електронен 

публичен регистър на отводите‘‘ в изпълнение на проект „Осигуряване на 

софтуерна и  методическа обезпеченост, и изграждане на административен 

капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт”, Договор № 

BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001 – 

„Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление 

и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.” по Приоритетна ос № 3 

„Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Добро 

управление” 2014-2020 
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Обща информация за проекта  

Общата цел на проекта е принос в гарантирането на  независимостта на съдии, 

прокурори и следователи чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и 

икономически натиск и др. 

Конкретната цел е създаването на инструмент за борба с корупцията в 

съдебната власт чрез въвеждане на електронен публичен регистър на отводите. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на мярка 1.3.1. 

„Интегрирана политика за предотвратяване на конфликта на интереси и корупцията 

в рамките на съдебната власт. Електронни регистри за деклариране на разширен кръг 

обстоятелства, включително фактически съжителства, принадлежност към 

организации с непубличен характер и др.“ по специфична цел 3 „Систематична 

политика за превенция на корупцията в съдебната власт“ от Пътната карта за 

изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система. 

Електронният публичен регистър на отводите (ЕПРО), включва информация за 

исканите отводи и мотивите, с които са уважени или отхвърлени, и самоотводите на 

съдии от разглеждането на съдебни дела. 

ЕПРО представлява достъпен през интернет регистър, в който се публикува 

информация за съдебните актове, съдържащи произнасянето на съда по поисканите 

от страни по делата отводи и мотивите, с които са уважени или не, както и съдебните 

актове, обективиращи отводи по инициатива на съда (самоотводи). Електронният 

публичен регистър на отводите обменя данни по електронен път със съществуващи 

и новоразработени системи за управление на съдебните дела, от които получава 

информация, подлежаща на публикуване в регистъра. 

Целеви групи, към които е насочено изпълнението на проекта са: 

 Висш съдебен съвет; 

 Магистрати; 

 Граждани и бизнес, в качеството им на заявители и ползватели на информация 

от публичните регистри, водени от ВСС. 

Резултати от изпълнението на проекта  

 Разработен и внедрен ЕПРО; 

 Проведено обучение за работа с него; 

 Разработена техническа и експлоатационна документация. 
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