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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2017 г. В РАМКИТЕ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА  

 

 

ПРЕПОРЪКИ МЕРКИ 
ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
СРОК 

НЕЗАВИСИМОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. Да се установи практика назначаването на 

висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и 

да се основава на качествата на кандидатите, 

като това следва да важи и за предстоящото 

назначаване на нов председател на Върховния 

административен съд 

 

Приемане на изменения и допълнения в 

Правилата за избор на председател на 

Върховния касационен съд, председател на 

Върховния административен съд и Главен 

прокурор, съобразени с новите разпореди на 

ЗСВ раздел I б. 

 

 

 Приемане на  Наредба за конкурсите за 

магистрати и за избор на административни 

ръководители в органите на съдебната власт. 

 

 

 

 

ВСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСС 

 

Февруари 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

Февруари 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Да се подобрят практическото 

функциониране на ИВСС и последващите 

действия на Висшия съдебен съвет в отговор на 

констатациите на Инспектората, особено по 

Да се включи към мярката на ИВСС-Осигуряване 

на достъп на ИВСС до Системата за измерване 

на натовареността на съдилищата (СИНС) с цел 

използване на данните за натовареността при 

ИВСС, ВСС  
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отношение на въпроси, свързани с почтеността 

на магистратите; да се обмисли възможността за 

отправяне на искане за външна помощ, 

например СПСР и/или Съвета на Европа 

извършване на проверки в съдилищата. 

НОРМАТИВНА УРЕДБА 

3. Да се приемат изменения на Наказателно-

процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за 

подобряване на нормативната уредба на 

наказателното преследване на корупцията по 

високите етажи на властта и тежката 

организирана престъпност 

   

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

   4. Да се публикува за обществена 

консултация доклад, в който подробно се 

отчита напредъкът по изпълнението на 

националната стратегия за съдебна реформа и 

се определят оставащите стъпки, които трябва 

да бъдат предприети. Да се създаде механизъм 

за непрекъснато публично отчитане на 

напредъка през оставащата част от периода за 

изпълнение на стратегията 

   

5. Да се намери решение на положението с 

натовареността в най-натоварените съдилища 

въз основа новите стандарти за натовареност и 

да се постигне съгласие по пътна карта за 

реформа на съдебната карта едновременно с 

развитието на електронното правосъдие 

Изготвяне на Пътна карта за реформа на 

съдебната карта, съобразена с предвиденото в 

Пътната карта за електронно правосъдие, 

включваща следните стъпки: 

 

-Изготвяне на Обобщен анализ за приложение на 

правилата за оценка на натовареността на 

съдилищата за едногодишния период от тяхното 

действие и преценка на необходимостта за 

бъдещото им усъвършенстване с цел постигане 
на максимално достоверна оценка. 

 

ВСС, МП 

 

 

 

                

 

           ВСС 

 

 

 

 

 

         

  Юни 2017 г. 

 

 

 

 

 

 Юни 2017 г. 
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-Изготвяне на предложение до Министъра на 

правосъдието за предприемане на законодателна 

инициатива за промяна на подсъдността на 

някои производства от ГПК, свързани с 
регулиране на натовареността. 

 

 

При разглеждане на дисциплинарните 
производства, колегиите на ВСС да съобразяват 

разумните срокове за произнасяне, при наличие 

на дисциплинарни производства, които са 

обявени за решаване, а не са приключени.  

 

 

 

       ВСС 

 

 

 

 

 

 

ВСС 

 

 

6. Да се изготви пътна карта за изпълнение 

на препоръките на СПСР във връзка с 

реформата на прокуратурата и 

взаимодействието ѝ с другите институции, 

включително механизъм за отчитане на 

постигнатия напредък пред широката 

общественост 

   

7. Да се изготви пътна карта за 

изпълнението на препоръките, съдържащи се в 

изследването, включително механизъм за 

отчитане на постигнатия напредък пред 

широката общественост.  

   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 

Корупция по високите етажи на властта 

8. Да се приеме нова нормативна уредба 

относно борбата с корупцията в съответствие с 

целите, изложени в стратегията за борба с 

корупцията, и да се осигури прилагането на 

тази уредба. Да се създаде ефективен орган за 
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борба с корупцията 

9. Да се приеме и осъществи реформа на 

Закона за администрацията с цел укрепване на 

вътрешните инспекторати в държавната 

администрация 

   

10. На основата на анализа на приключили 

дела да се изготви пътна карта за 

взаимодействие между всички съответни 

институции за отстраняване на слабостите при 

разследването и наказателното преследване на 

случаи на корупция по високите етажи на 

властта, като тази карта следва да включва и 

механизъм за отчитане на постигнатия 

напредък пред широката общественост  

   

11. Да се създаде механизъм за публично 

отчитане на напредъка по дела за корупция по 

високите етажи на властта, за които вече има 

информация в общественото пространство. 

При зачитане на презумпцията за невиновност, 

главният прокурор следва да докладва за 

разследванията и за повдигнатите обвинения. 

Върховният касационен съд и Министерството 

на правосъдието следва да докладват за 

постановените осъдителни присъди, както и за 

изпълнението на наказанията 

   

12. Корупция на местно равнище и по границите 

13. Да се осъществява външен контрол върху 

предварителните проверки на процедурите за 

обществени поръчки и върху свързаните с тях 

последващи действия, включително върху 

последващите проверки, както и във връзка с 

разкритите случаи на конфликт на интереси 

или корупция и коригиращите мерки за 

отстраняване на установените пропуски 

   

14. Да бъдат въведени основани на риска 

мерки за противодействие на корупцията по 

ниските етажи на властта във високорискови 
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сектори в рамките на държавната 

администрация, като се черпи вдъхновение от 

постиженията в Министерството на 

вътрешните работи. Следва да бъдат 

продължени усилията в Министерството на 

вътрешните работи 

15. Да се създаде механизъм за публично 

отчитане на напредъка по изпълнението 

националната стратегия за борба с корупцията 

за оставащата част от периода на изпълнение 

на стратегията 

   

БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

16. Да се създаде механизъм за публично 

отчитане на напредъка по дела за корупция по 

високите етажи на властта, за които вече има 

информация в общественото пространство. 

При зачитане на презумпцията за невиновност, 

главният прокурор следва да докладва за 

разследванията и за повдигнатите обвинения. 

Върховният касационен съд и Министерството 

на правосъдието следва да докладват за 

постановените осъдителни присъди, както и за 

изпълнението на наказанията 

   

17. Да се приемат необходимите изменения 

на Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество и да се 

гарантира, че Комисията за отнемане на 

незаконно придобито имущество ще продължи 

да работи независимо и ефективно 

   

 


