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             ГОДИШНА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯ  
                    „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ”  
                                           За 2014 г. 

 
 

І. Изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт. 
                                                                       Срок: декември 2014 г. 
 

ІІ. Организиране на работни  срещи на специалистите по 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 2 срещи   
                                                                                         годишно 
     
 ІІІ. Актуализиране и модернизиране на електронната страница на 
ВСС. 

                                                                            Срок : декември 2014 г.      
        
 

ІV. Организиране на дни на отворени врати във ВСС и органите на 
съдебната власт. 

                                                                          Срок : постоянен 
 
 

 V. Разработване на информационни кампании за разясняване на 
структурата на съдебната власт,  функциите на ВСС, съда и 
прокуратурата. 
                                                                               Срок : постоянен 



                                                     
                          
 VІ. Поддържане на разработените комуникационни регистри, 
съгласувано с постоянните комисии на Съвета, с оглед пълен достъп 
до дейността на ВСС. 
                            Срок: постоянен 
 

  
VІІ.Провеждане на тематични и периодични 
пресконференции,брифинги, интервюта и срещи на членовете на 
ВСС с представителите на медиите. Техническо обезпечаване на 
излъчване на интернет страницата на ВСС на редактирани 
(монтирани) изявления на членове и представители на ВСС. 
                                                                           
                                                                             Срок : постоянен 
 
 
VІІІ.Създаване и разпространение на електронни бюлетини, прес-
информации и други медийни форми (интервю, образователни 
филми, репортажи), създадени с електронни и дигитални 
инструменти: видео материали в мултимедиен формат, мобилни 
презентации,CD, DVD и др. 
 
                                                                           Срок: декември 2014 г. 
 
ІХ. Реализиране на страница на ВСС във Facebook или Twitter. 
 
                                                                           Срок: юни 2014 г. 
 
 
 Х. Повишаване на капацитета на ВСС за действие при кризисни 
ситуации чрез участие в специализирано обучение по кризисен ПР. 
 
                                                                            Срок: юни 2014 г. 
   
 
  ХІ. Анализ  на  медийните  изяви на членовете  на  ВСС.  
                                                                           Срок: на   тримесечие 
 



 ХІІ. 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 
       
 
      
 ХІІІ. Организиране на срещи по апелативни райони с 
административни ръководители и  редови магистрати по въпроси , 
свързани с комуникационната политика на ВСС 
                                                                              
                                                                          Срок:  ноември 2014г. 
 
 
ХІV. Организиране 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: минимум 2 пъти  
                                                                                      Годишно 
 
XV. Организиране на едномесечни стажове в администрацията на 
ВСС за студенти по „Право” ІІІ и ІV курс 
 
                                                                           Срок: постоянен 
 
 
 
 
 


