
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

НА КОМИСИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ” ЗА 2016г. 

 

 

1. Реализиране на Образователната програма „Съдебната власт информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2015/2016г., 

провеждана по инициатива на ВСС, съвместно с МОН и представители на органите на 

съдебната власт – окръжни съдилища, окръжни прокуратури, районни съдилища, 

районни прокуратури и административни съдилища. 

 Срок: юни 2016г. 

 

2. Организиране на работни срещи на експертите „Връзки с обществеността” от 

органите на съдебната власт с цел обмяна на опит и поддържане на осъществен модел 

на взаимодействие между пресцентровете в органите на съдебната власт. 

      Срок: минимум две срещи годишно 

 

3. Организиране и провеждане на „Ден на отворените врати” във ВСС и органите на 

съдебната власт 

  Срок: постоянен 

 

4. Провеждане на пресконференции, брифинги, интервюта и срещи на членове на ВСС 

в медиите. 

  Срок: постоянен 

 

5. Анализ на медийните изяви на членовете на ВСС. 

  Срок: на тримесечие 

 

6. Анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в 

изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на 

ВСС. 

  Срок: на шестмесечие 

 

7. Изготвяне на годишен анализ съобразно Механизма за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт  2014-2020. 

  Срок: януари 2017г. 

 

8. Провеждане на церемонии за награждаване на магистрати по чл. 303 от ЗСВ – в 

изпълнение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване 

на съдии, прокурори и следователи. 

  Срок: на шестмесечие 

 

9. Провеждане на Стажантска програма в администрацията на ВСС за студенти по 

„Право” III и IV курс от юридическите факултети на Висшите учебни заведения. 

 Срок: постоянен 

 

10. Ангажиране на активна позиция от страна на ВСС за изготвяне и представяне на 

становища по законопроекти или предложения за изменение и допълнение на 

действащи закони, както и провеждане на проактивна комуникационна политика по 



отношение на реализиране на активен, равнопоставен и пряк диалог със 

законодателната, изпълнителната власт, гражданското общество и медиите. 

 Срок: постоянен 

 

11. Излъчване на заседанията на ВСС в Интернет при наличие на финансов и 

технически ресурс. 

 Срок: постоянен 

 

 

 


