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ОТЧЕТ  

за дейността на комисия «Публична комуникация» през 2014г. 

 

През 2014 година комисия «Публична комуникация» (КПК) е 

провела 46 заседания. В състава на комисията влизат петима членове на 

ВСС: Магдалена Лазарова-председател, Даниела Костова, Каролина 

Неделчева, Соня Найденова и Калин Калпакчиев. Експертни сътрудници 

към комисията са Светла Иванова (януари-юли 2014), Зорница Златева 

(май-декември 2014), Милена Петрова (октомври-декември 2014) и Ваня 

Панагонова (януари-юли 2014). 

На заседанието си на 17.12.2013г. по протокол № 45 комисия 

«Публична комуникация» прие Годишна програма за дейността си, в която 

са заложени 15 основни дейности. 

 

І. Изработване на Комуникационна стратегия на съдебната 

власт 

 

Комуникационна стратегия на съдебната власт се изработва по 

проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на 

комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на 

съдебната система”, Договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по Оперативна 

програма „Административен капацитет”, а фирмата изпълнител е 

Консорциум Ефективна Комуникация ДЗЗД. 

Комуникационната стратегия на съдебната власт е основен 

инструмент за постигане на прозрачност и  ефективност. Разработването и 

внедряването на Стратегията ще гарантират по-добро взаимодействие 

между представителите на целевите групи, осигурявайки единна политика 

и стандарти  по отношение на предоставяне на информация за дейността 

на съдебната власт и в частност за дейността на ВСС.  

Комуникационната стратегия на съдебната власт е насочена към 

обединяване на усилията на интелектуалния и технологичен потенциал на 

целевите групи за провеждане на ефективна политика за осигуряване на 

максимална прозрачност в работата на ВСС и повишаване на доверието 

към институциите на съдебната власт.  

Комуникационната стратегия на съдебната власт трябва да интегрира и 

надгради всички създадени до момента стратегии и политики в тази област 

на ВСС и на органите на съдебната власт. Изготвянето й има за цел да 
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създаде рамка и план за изграждане на ефективна комуникация между 

съдебната система и широката общественост, между съдебната власт и 

останалите две власти от една страна, но и да създаде ясни правила на 

комуникация вътре в съдебната система. Основната цел на Стратегията е 

да доведе до подобряване на процесите и стандартите за комуникация в 

съдебната система и на съдебната система с Висшия съдебен съвет /ВСС/. 

Стратегията ще позволи подобряване на публичния образ и прозрачността 

в работата на съдебната система и ВСС. Проектът е в подкрепа постигане 

на целите на европейската и националната политика по отношение на 

подобряване на институционалния и административния капацитет. 

Комуникационната стратегия на съдебната власт ще надгради 

Комуникационната политика на ВСС, приета с решение по протокол № 

26/04.07.2013г. 

 

ІІ. Организиране на работни срещи на специалистите по връзки 

с обществеността от органите на съдебната власт.  

 

През 2014г. се проведоха две 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. Първата се проведе през 

месец май. Разискваните теми на срещата бяха свързани с предоставянето 

на информация за медиите и въвеждане на единен стандарт за това. 

Експертите обмениха опит как се провеждат информационни кампании в 

различните органи на съдебната власт и се обединиха около идеята за 

създаване на единна база данни с всички информационни материали, 

съществуващи в съдебната система. Обсъдено бе и координирането на 

дейността на пресцентровете по отразяване на изборите на 

административни ръководители в съдебната система. 

В изпълнение на решение на комисия «Публична комуникация» по 

протокол № 16/15.04.2014 г. на срещата бе поканен и Георги Милков, 

председател на Управителния съвет на сдружение «Център на НПО в 

Разград», член на Гражданския съвет към ВСС. Беше обсъдено неговото 

предложение «да се публикуват регулярно прессъобщения, свързани с 

делата с висок обществен интерес и други важни инициативи на съда». Във 

връзка с това бе разгледан въпросът за необходимостта от унифициране 

формата и съдържанието на публикациите в раздел «Пресцентър» на 

електронните страници на органите на съдебната власт, както и за 

възможността да бъдат реализирани партньорски проекти с 

неправителствените организации в сферата на медийната политика с цел 

повишаване на общественото доверие в съдебната власт. 

Втората регулярна среща се проведе в края на годината, през месец 

декември. В срещата взеха участие представляващият ВСС г-жа Соня 



 3 

Найденова и председателят на Комисия „Публична комуникация” г-жа 

Магдалена Лазарова, представители на Гражданския съвет – г-жа Богдана 

Желявска, председател на Българска съдийска асоциация и г-жа Мария 

Карагьозова, председател на Асоциация „Форум” и журналистите г-н- 

Кирил Вълчев водещ на обзорно-политическото предаване „Седмицата” по 

Дарик радио и представител на Съюза на българските електронни медии, г-

н Васил Чобанов директор на Програма „Хоризонт” на Българското 

национално радио, г-н Захари Белчев журналист във вестник „Стандарт”, 

експерти връзки с обществеността от ВКС, ВАС, Прокуратурата на Р 

България, апелативните съдилища, Софийски градски съд, окръжните 

съдилища, административните съдилища и районните съдилища.Обмениха 

се мнения и бе обсъдена необходимостта от актуализиране на Медийната 

стратегия на съдебната власт, приета с решение по Протокол 

№25/25.06.2003 г. и въвеждане на единен стандарт за публикуване на 

информация на интернет страниците на съдилищата.За целта бяха 

сформирани две работни групи по тези теми. 

 

ІІІ. Актуализиране и модернизиране на електронната страница 

на ВСС. 

 

Актуализирането и модернизирането на страницата на ВСС е също 

дейност, която се осъществява по проект “Укрепване на капацитета на 

ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече 

прозрачност в дейността на съдебната система”, Договор № К 13-15-

1/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, 

който предстои да приключи до 04.09.2015г. 

Чрез обновяването на интернет сайта на ВСС се цели постигане на 

активен диалог, равнопоставен достъп и демократично участие на ключови 

общности в процеса на админиситриране дейността на съдебната система, 

бърз и лесен достъп до факти и информация. Много важна е прозрачността 

на диалога на ВСС с ключови общности и привличането им като реални 

участници в управлението, анализа и оценката на политиките и 

функционирането на системата. Необходимо е създаване на гаранции за 

сигурността и надежността на комуникационните платформи. 

 

ІV. Организиране на Дни на отворени врати във ВСС и органите 

на съдебната власт. 

 

През изминалата 2014г. се реализираха множество мероприятия във 

връзка с кампанията „Ден на отворените врати”  инициирана от ВСС по 

повод изпълнението на Годишната програма на Комисия ”Публична 

комуникация”.В кампанията за втора поредна година се включиха 

районните, окръжните, административните, военните, апелативните, 



 4 

специализираните и върховните съдилища и прокуратурите от страната. На 

страницата на ВСС беше публикуван предварително одобрен график за 

Дните на отворени врати в органите на съдебната власт, който дава 

възможност на всички заинтересовани граждани или организации да 

посетят колкото е възможно повече органи на съдебната власт. 

Инициативата се провежда под най-различни форми с цел 

информираност на гражданите за организацията на дейността и функциите 

на органите на съдебната власт в Република България, повишаване 

доверието на обществеността към съдебната система, обогатяване 

правната култура на гражданското общество и по-добро взаимодействие с 

членовете на същото и институциите на властта, призвана да защитава 

правата и законните им интереси. 

За поредна втора година ВСС организира на 16 април - Деня на 

българската Конституция и Празника на юриста своя Ден на отворените 

врати. Тази година инициативата беше насочена към учениците от горните 

класове (Х-ХІІ клас). Младите хора  имаха възможността да се запознаят с 

начина, по който функционират съдебната власт и ВСС и с професията на 

съдиите, прокурорите и следователите. Беше излъчена презентация на тази 

тема. На всички присъстващи ученици бяха раздадени и информационни 

брошури. Директорите на дирекции в администрацията на ВСС 

представиха работата на своите звена. Пред учениците говориха и 

студенти по право, които са част от стажантската програма на ВСС.Над 60 

ученика се срещнаха с представляващия ВСС и членове на Съвета и видяха 

на място къде се провеждат заседанията на Съвета и постоянните комисии. 

В рамките на инициативата беше обявен конкурс за есе на тема «Защо 

трябва да е независима съдебната власт?» За реализирането му бе 

установена добра комуникация с Министреството на образованието и 

науката и Регионалния инспекторат по образованието в София. ВСС 

отличи като победители в конкурса и връчи грамоти и предметни награди 

iPod на трите отличени творби в конкурса, а именно: Таня Василева-

ученичка в 11-з клас на Националната природо-математическа гимназия 

„Академик Любомир Чакалов”-София, Димана Тотева-ученичка в 11-б 

клас на 144 СОУ „Народни будители”-София и Томислав Господинов-

ученик от 12-а клас на СОУ”Неофит Рилски”-Харманли.Бяха поканени за 

участие в Деня на отворените врати на ВСС и останалите автори на есета, 

участвали в конкурса. 

В Деня на отворените врати бе връчена и наградата „Грамота” за 

най-обективно отразяване работата на ВСС за 2014 г. на вестник 

„Стандарт”. Медията бе избрана сред още две номинации –предаването 

„Лице в лице” по БТВ и вестник „Труд”.  
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V. Разработване на информационни кампании за разясняване на 

структурата на съдебната власт, функциите на ВСС, съда и 

прокуратурата 

По инициатива на комисия „Публична комуникация” и в изпълнение 

на т. 5 от Годишната си програма за 2014г. Висшият съдебен съвет и 

Министерството на образованието подписаха споразумение за 

сътрудничество относно реализиране на Пилотна образователна програма 

сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, 

функциите и значението на съдебната власт в Република България. С 

Решение по протокол № 34/23.07.2014г. Висшият съдебен съвет одобри 

Концепция на Пилотната образователна програма. Тя стартира през месец 

октомври 2014г. и ще се проведе през учебната 2014-2015 г. в по едно 

училище в 27-те окръжни града и ще бъде част от обучението по предмета 

„Етика и право” за 10-ти клас. Целта на Пилотната образователна програма 

е обогатяване познанията на учениците, формиране на правна грамотност и 

култура, запознаване със статута и структурата на съдебната власт в 

Република България, постигане на разбираемо и отворено към обществото 

правосъдие и повишаване на доверието в съдебната власт.Програмата 

включва лекции пред учениците и посещения в окръжните съдилища и 

прокуратури, провеждане на симулативни процеси и викторини. Лектори 

ще бъдат магистрати и съдебни служители, които ще се включат 

доброволно и безвъзмездно. В извън учебно време ще бъдат организирани 

посещения на съд или прокуратура, включително и на съдебен процес, 

избран съобразно възрастта на учениците. Темите на лекциите са 

съгласувани с Министерството на образованието на науката и включват 

разяснения за структурата на съдебната власт и функциите на ВСС, 

спецификата на професиите „съдия”, „прокурор” и „следовател”, 

особеностите на различните съдебни процеси, детско правосъдие, достъпът 

до информация за работата на органите на съдебната власт и др. В 

органите на съдебната власт програмата се координира от наставници. Те 

подпомагат комуникацията между училищата и лекторите, организират 

посещенията на съдебните процеси, съдействат при разработването на 

симулативните процеси и викторините. ВСС получава периодично 

информация за протичането на Програмата, като след приключването й ще 

бъдат анализирани постигнатите цели и ще бъде планирано бъдещото й 

развитие и разширяване.  

 

VІ.Поддържане на разработенитие комуникационни регистри, 

съгласувано с постоянните комисии на Съвета, с оглед пълен достъп 

до дейността на ВСС. 
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От средата на 2010г. в дирекция «Публична комуникация и 

протокол» се води Регистър на заявленията по Закона за достъп до 

информация. На интернет страницата на ВСС в раздел „Вътрешни актове 

на ВСС” са публикувани Вътрешните правила за достъп до обществена 

информация. Във формати word и pdf гражданите изтеглят бланки на 

заявления за достъп до информация.  

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Комисия „Публична комуникация” се поддържа и Регистър на 

обществените дейности, свързани с комуникационната политика на ВСС. 

Ежемесечно на страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика и 

регистри” се публикува информация за постъпилите покани, 

осъществените срещи и участия в различни форуми на членовете на ВСС.  

Поддържат се и Регистър на поощрените по чл.303 от Закона за 

съдебната власт магистрати, и Регистър на медийните изяви на членовете 

на ВСС. 

 

VІІ. Провеждане на тематични и периодични пресконференции, 

брифинги, интервюта и срещи на членовете на ВСС с представители 

на медиите. Техническо обезпечаване на излъчване на интернет 

страницата на ВСС на редактирани (монтирани) изявления на 

членове и представители на ВСС. 

 

В изпълнение на тази дейност през първото шестмесечие на 2014 г. 

бяха проведени два брифинга на представляващия ВСС Соня Найденова 

във връзка с Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка от 

22 януари 2014 г. и за отчитане на дейността на ВСС през първото 

тримесечие на 2014 г – на 02.04.2014 г. Във втория брифинг взе участие и 

председателят на комисия „Бюджет и финанси” Михаил Кожарев, който 

представи икономически анализ във връзка с искането за увеличаване на 

възнагражденията на магистратите.  

На 22 юли 2014 г. представляващият Висшия съдебен съвет - Соня 

Найденова отчете пред журналисти, извършените дейности за второто 

тримесечие на 2014 г., по Годишната програма на Съвета и изпълнението 

на дейностите по Пътната карта за 2014г., съгласно препоръките на 

Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. На 

брифинга тя припомни, че настоящият състав на ВСС си постави за 

приоритет създаването на стандарти, засягащи кадровото развитие на 

магистратите, определянето на обективна норма на натовареност, 

уеднаквяване на дисциплинарната практика, налагането на единна 

комуникационна политика, установяване на активна, двупосочна форма на 

сътрудничество с професионалните и неправителствените организации под 

формата на Граждански съвет към ВСС. 
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На 18.09.2014 година на брифинг в пресцентъра на ВСС бяха  Милка 

Итова – председател на КПА и Ясен Тодоров-председател на КПЕПК, 

които представиха окончателният Доклад на Комисията по предложенията 

и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) за 

професионалните качества на кандидатите, номинирани да участват в 

конкурса за председател на ВКС и Становище на Комисията по 

„Професионална етика и превенция на корупцията” (КПЕПК) за 

притежаваните от тях нравствени качества. Приложение към окончателния 

Доклад на КПА е Медиен профил на съдия Панова и съдия Райковска, 

систематизиращ информация, извлечена от над 100 публикации в 

български печатни и електронни медии. Докладът на КПА за 

професионалните качества на кандидатите и Становището на КПЕПК са 

публикувани на сайта на ВСС. Във връзка с информационното 

обезпечаване на процедурата за избор на председател на Върховния 

касационен съд бяха организирани поредица от медийни изяви на членове 

на ВСС и на двамата кандидати в изборната процедура. 

Със съдействието на дирекция „Публична комуникация и протокол” 

бяха осъществени повече от 50 участия на членове на ВСС в интервюта в 

печатни или електронни медии. На всеки три месеца дирекция „Публична 

комуникация и протокол” прави анализ на медийните участия на членовете 

на ВСС, в който се оценява активността на присъствието в медийното 

пространство на Съвета.  

За първи път бе реализирано публикуване на видео-обръщение на 

сайта на ВСС, направено от председателя на КАОСНОСВ във връзка със 

стартирането на изследването на натовареността на съдиите. Видео-

обръщението бе записано в студиото на Министерски съвет. 

 

VІІІ. Създаване и разпространение на електронни бюлетини, 

пресинформации и други медийни форми (интервю, образователни 

филми, репортажи), създадени с електронни и дигитални инстументи: 

видео материали в мултимедиен формат, мобилни презентации, CD, 

DVD и др. 

 

Ежедневно на пресцентъра на интернет страницата на ВСС  се 

публикува информация за проведени работни срещи, работни групи и 

други инициативи на ВСС и неговите комисии. След всеки проведен избор 

на административен ръководител на съд и прокуратура публикуваме 
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прессъобщение за резултата от гласуването, кратки биографични и 

професионални данни за спечелилия кандидат, най-съществените моменти 

от концепцията му  за стратегическо управление на съответния орган на 

съдебната система и от изслушването му пред ВСС, мотивите на членовете 

на ВСС, с които е била подкрепена кандидатурата му. По този начин се 

постига  информираност на обществото за причините, поради които този 

кандидат в конкурсната процедура е бил предпочетен пред останалите. 

Създаден бе и седмичен електронен бюлетин, чрез който всеки гражданин 

по-бърз и лесен начин може да получи информация в синтезиран вид за 

най-важните решения и събития в дейността на ВСС и неговите комисии 

през изминалата седмица. 

В процес на изготвяне по проект „Укрепване на капацитета на ВСС 

за по-добро управление на комуникационните процеси и повече 

прозрачност в дейността на съдебната  система” са 10 видеоклипа – 

рубрики за популяризиране на дейността на съдебната система, вкл. 

функциите и ролята на ВСС. Клиповете ще бъдат тематични и ще бъдат 

ориентирани към различни потребители, предвид тяхната специфика и 

предвид спецификата на съдебната система и ВСС. Те ще бъдат излъчени 

общо 30 пъти по телевизията в рамките на срока на проекта. Всички 10 

клипа ще бъдат поставени на обновения Интернет сайт на ВСС и ще бъдат 

достъпни от широката общественост . 

 

ІХ. Реализиране на страница на ВСС във Facebook  или Twitter. 

 

В изпълнение на т. 9 от раздел ХІ от Годишната си програма за 2014 

г. на ВСС и на Дейност 2.3. от Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната политика на ВСС 2014 -2018 г. на 19 юни 2014г. 

Висшият съдебен съвет създаде своя страница във Facebook. В изпълнение 

на тази дейност на 19 юни 2014 г. бе регистрирана страница на ВСС във 

Facebook. На нея се публикуват материалите от раздел „Пресцентър” на 

сайта на ВСС, седмичните бюлетини за дейността на ВСС, линкове и 

видеоматериали с медийни изяви на членовете на ВСС. Чрез страницата 

във Facebook се разпространява информация за различни инициативи на 

органа - стажантската програма, провеждането на „Дни на отворени врати” 

в органите на съдебната власт, връчване на поощрения и т.н. Тя дава 

възможност за публикуване на снимков материал, информационни 

материали, организиране на дебати и дискусии по теми, предложени от 

органа или потребителите. В бъдеще може да бъдат организирани он-лайн 

дискусии с членове на ВСС по актуални въпроси . Профилът в социалната 

мрежа е още една възможност за гъвкаво, обективно и ефективно 

обявяване на решенията, позициите и посланията, които ВСС отправя към 

обществеността. 
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Facebook страницата на ВСС е посетена от над 1000 души седмично, 

като броят на харесванията е 925. 

 

Х.Повишаване капацитета на ВСС за действие при кризисни 

ситуации чрез участие в специализирано обучение по кризисен ПР. 

 

В изпълнение на тази точка от Годишната програма на комисия 

„Публична комуникация” бяха организирани и проведени две обучения на 

тема „Публично представяне и комуникации (Кризисна комуникация)” по 

проект  КБ 12-24-1/10.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на 

членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, които се 

проведоха през септември и декември 2014г. Участие в обученията взеха 

почти всички членове на ВСС и голям брой от съдебните служители в 

администрацията на ВСС. От създаването си Планът за Кризисен ПР на 

ВСС е активиран 5 пъти по различни поводи, окачествени като реална или 

потенциална комуникационна „криза”. 

 

 

ХІ.Анализ на медийните изяви на членове на ВСС. 

 

През 2014 година се отчита по-висока медийна активност от страна 

на членове на ВСС по актуални теми свързани с дейността на ВСС. Наред 

с участия в национален ефир бяха реализирани и такива в регионалните 

медии на петте апелативни района (с активното съдействие на експертите 

връзка с обществеността от съдилищата). Повод за тези участия бяха 

проведени семинари, кръгли маси, обсъждания с магистрати на проекто-

документи на ВСС регламентиращи неговата дейност. Ежедневният 

мониторинг на електронните и печатни медии показа засилен интерес от 

страна на регионалните медии във връзка с избора на административни 

ръководители в органите на съдебната власт, както и към участието на 

членове на ВСС в срещи с магистратите по места. Налага се изводът, че 

като цяло недостатъчно се използва комуникационният ресурс по 

отношение на регионалните медии. Що се отнася до медийните участия в 

национален ефир се запазва тенденцията в преобладаващата си част те да 

бъдат в отговор на журналистически реакции. Не може да се отчете 

проактивна медийна комуникация, тъй като по-голяма част от участията са 

в отговор на журналистически интерес. 

За първи път през изминалата година представляващият ВСС Соня 

Найденова участва в годишното обзорно предаване „Годината” на Дарик 

радио с водещ Кирил Вълчев, като бе поставен акцент върху най-важните 

действия предприети от ВСС в изпълнение на основните му правомощия. 

Установеният добър контакт с Дарик радио продължава и през 2015 

година. 
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За първи път представляващият ВСС участва и в обзорното 

политическо предаване „Панорама” на БНТ.Реализира бяха поредица от 

интервюта по актуални теми в БНР, радио „Фокус”, БТВ, Нова телевизия и 

централните ежедневници.  

В преобладаващата си част членовете на ВСС ползваха експертната 

помощ на дирекция „Публична комуникация и протокол” и комисия 

„Публична комуникация” при организиране на медийните им изяви. 

Констатирани бяха обаче и редица случаи в които членове на ВСС 

по собствена инициатива участваха в различен тип предавания, като при 

това участията им не бяха съобразени с общата медийна политика на ВСС 

и излъчваха послания различни от тези налагани с планираните медийни 

участия на представляващия ВСС (чл.8 ал.2 т.4 от Правилника за 

организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата 

администрация). В тази връзка с решение на Антикризисния щаб на ВСС 

от 15.12.2014г. бе взето решение, че е налице функционална и имиджова 

криза по отношение дейността на ВСС.  

Въпреки, че решението бе сведено до знанието на членовете на ВСС 

не координираните медийни изяви продължиха и през следващите 

седмици. Изводът който се налага, е че следва да бъде водена проактивна, 

последователна и координирана медийна политика от ВСС при спазване на 

чл. 8 ал.2 т.4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия 

съдебен съвет и неговата администрация, с цел ограничаване на 

посланията за противоречия сред членовете на ВСС по стратегически и 

приоритетни области от неговата дейност. 

Необходимо е да бъде съблюдаван основният принцип, че при 

изразяване на собствена позиция различна от тази на ВСС по конкретни 

въпроси, членовете на Съвета трябва ясно и категорично да обявят, че 

личната им позиция не ангажира колективният орган.  

От първостепенно значение е медийните изяви на членовете на ВСС 

да бъдат планирани и правилно позиционирани в съответните медии, а не 

да имат кампаниен характер в отговор на обществен интерес, провокиран 

от ненавременни реакции или публично отправяни критики и нападки . 

 

ХІІ. Анализ на ефективността на Комуникационната политика 

на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за 

изпълнение на Комуникационната политика. 

 

В изпълнение на т.12 от раздел ХІ от Годишната програма на ВСС за 

2014 г. през месец юли Висшият съдебен съвет прие Доклад-анализ на 

ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка по 

Плана за действие за изпълнението й за първото полугодие на 2014 г., 

който бе изготвен съгласно Вътрешния механизъм за наблюдение и оценка 

на Плана за действие. 
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Комуникационната политика на ВСС бе приета с решение по 

протокол №26/04.07.2013 г. на ВСС, а Планът за действие за изпълнение на 

Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 г. бе приет с решение по 

протокол № 48/05.12.2013 г. на ВСС. Той бе разработен в изпълнение на 

утвърдената Комуникационна политика на ВСС и съобразен със 

Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в 

условията на пълноправно членство в Европейския съюз.  

Дейностите в Плана за действие за разписани дългосрочно до 2018 г. 

Те са организирани в четири стратегически направления – така както са 

разписани в приетата Комуникационна политика, а именно: комуникация с 

магистратската общност и съдебната администрация, комуникация с 

медиите, комуникация с гражданските и съсловните организации и 

комуникация със законодателната и изпълнителната власт. За всяка от 

дейностите са разписани очаквани резултати, индикатори за оценка, вида 

финансиране (ако е необходимо), срок, отговорност и 

партньори.Напредъкът в изпълнение на Плана за действие за изпълнение 

на Комуникационната политика на ВСС се отчита периодично на срещите 

на Групата на председателите на ПК. На шестмесечие директорът на 

Дирекция „ПК и П” изготвя Доклад за прилагане на Плана. Докладът 

отчита напредъка по всяка дейност, прави анализ, изводи и препоръки. 

Докладът се подлага на публично обсъждане в предвидените по Плана 

комуникационни форми и в Гражданския съвет при ВСС. Докладът се 

публикува на страницата на ВСС. 

 

ХІІІ.Организиране срещи по апелативни райони с 

административни ръководители и редови магистрати по въпроси, 

свързани с комуникационната политика на ВСС. 

 

През изминалата година, за разлика от 2013г. , нарочни такива срещи 

не са организирани.Същевременно обаче въпроси относно 

комуникационната политика на ВСС са обсъждани при посещенията на 

членове на ВСС по апелативни райони във връзка с други дейности от 

компетентността на Съвета ( процедури по атестиране, обсъждане на 

Методиката за дисциплинарната дейност и други, включително и при 

участието на членове на ВСС в Годишните отчетни събрания на органите 

на съдебната власт). Въпросите свързани с комуникационната  политика са 

били и обект на  изследване,  анализ и коментар в хода на проведените 13 

фокус групи и 2 работни срещи организирани от „Консорциум Ефективна 

Комуникация ДЗЗД» – изпълнител по дейност „Разработване на 

комуникационна стратегия на съдебната власт” по проект „Укрепване на 

капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси 

и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, въз основа на 
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който е изработена и Комуникационната стратегия на съдебната власт за 

периода 2014-2020, приета с решение на ВСС от 5 март 2015 г. 

 

 

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 през 

2014г.Висшият съдебен съвет проведе поредните две церемонии за 

връчване на отличия на поощрените по чл.303 от Закона за съдебната власт 

магистрати. Бяха връчени отличия, както на действащи магистрати, така и 

на освободените на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ по повод 

навършване на 65-годишна възраст. 

На церемонията на 25 юли 2014г. бяха поощрени тридесет и седем 

съдии, прокурори и следователи. За проявен висок професионализъм, 

безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи 

нравствени качества, с отличие „личен почетен знак: първа степен – 

златен” са отличени 24 магистрати, с отличие „личен почетен знак: втора 

степен – сребърен” са отличени 7 магистрати, а с отличие „служебна 

благодарност и грамота” – 6-ма магистрати. 

На втората церемония, проведена през месец декември 2014г. бяха 

поощрени 34 съдии, прокурори и следователи, като съответно с отличие 

„личен почетен знак: първа степен – златен” са отличени 22 магистрати, с 

отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” са отличени 8 

магистрати, а с отличие „служебна благодарност и грамота” – 4-ма 

магистрати. 

 

ХV.Организиране на едномесечни стажове в администрацията 

на ВСС за студенти по „Право” ІІІ и ІV курс. 

 

По инициатива на Комисия „Публична комуникация” от 1 юни 2013 

година в администрацията на Висшия съдебен съвет се провежда 

едномесечен стаж за студенти по „Право” от ІІІ-ти и ІV-ти курс, от 

юридическите факултети в страната. През 2014 г. броят на кандидатите по 

стажантската програма на ВСС се е увеличил с 23 души спрямо 

предходната година като общият брой е 122 студенти.  

Кандидатствали са студенти от юридическите факултети на следните 

университети: 

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”-37 студенти;   

- Нов български университет-24 студенти;   

- Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”-21 

студенти;   
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- Югозападен университет „Неофит Рилски”-11 студенти;   

- Университет за национално и световно стопанство-7 студенти;   

- Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”-7 студенти;   

- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”-6 студенти;   

- Бургаски свободен университет-5 студенти;   

- Русенски университет „Ангел Кънчев”-4 студенти;   

 

Стажантската програма има за цел популяризиране  дейността на ВСС 

сред бъдещите юристи чрез предоставяне на възможност  лично да се 

запознаят с функциите на висшия кадрови орган на съдебната власт  и  

организацията на неговата администрация. За целите на стажантската 

програма в администрацията на ВСС бяха изготвени четири варианта на 

тест-въпросници, съдържащи въпроси и от отворен тип, свързани със 

Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Правилника за организация на 

дейността на ВСС и неговата администрация (ПОДВССНА). След 

попълване на тест-въпросника 46 стажанти бяха одобрени, и след успешно 

провеждане на стажа получиха съответни удостоверения за  това. 

 

 

ХVІ. Допълнителни дейности на комисия „Публична 

комуникация”, осъществени извън Годишния план за 2014г. 

 

 

Извън Годишната си програма комисия „Публична комуникация” 

осъществи редица други дейности, свързани с функциите, които 

изпълнява, съгласно Правилника за организация на дейността на ВСС и 

неговата администрация. 

В изпълнение на препоръката от Доклада на ЕК „Да се установи ясна 

процедура за това как ВСС следва да реагира публично в случай на 

политическо вмешателство в съдебната власт и наказателното преследване, 

ВСС по инициатива на комисия „Публична комуникация”, се одобри 

Процедура за публична реакция в случаи на засягане независимостта на 

съдебната власт, която цели установяване на прозрачна и предвидима 

комуникационна политика. Към момента процедурата е била прилагана 

пет пъти във връзка с оказван натиск по отношение на съда, членове на 

ВСС и магистрати от страна на политици от парламентарно представени 

партии, граждански формации и медии. 

 

          Комисия „Публична комуникация" осъществи контакт с 

Управителния съвет на  Асоциацията на електронните медии в България с 

председател Радосвет Радев с предложение за взаимодействие и 

партньорство между ВСС и националните електронни медии при 

провеждане на информационни кампании и осъществяване на съвместни 
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проекти с цел повишаване на доверието и информираността на обществото 

за дейността на съдебната власт и на ВСС.  

По инициатива на комисия „Публична комуникация” се проведе 

среща с професионални и неправителствени организации, членове на 

Гражданския съвет към ВСС, представители на Висшия адвокатски съвет с 

молба за оказване на експертна помощ за провеждане на ежегодно 

проучване на общественото мнение за работата на Висшия съдебен 

съвет (сред магистратите, обществеността и медиите) и на съдебната 

власт (сред обществеността и медиите), като за целта бе приета  

Методика за извършване на проучване на общественото мнение за 

работата на ВСС и съдебната власт сред различните ключови общности, 

според Комуникационната политика на ВСС.Обобщаването на анкетите 

предстои през 2015 година. 

В изпълнение на Плана за действие на Комуникационната политика 

на ВСС 2014-2018г. и в съответствие със Стратегическо направление № 1 

„Подобряване на комуникацията между ВСС и общността на магистратите 

и съдебната администрация за ефективно правосъдие чрез гарантиране на 

добро управление на човешкия и финансовия ресурс на системата за 

компетентна и отговорна работа на отделните магистрати и ръководните 

органи“ Комисия „Публична комуникация“ инициира анкетно проучване 

сред магистратите в страната с цел установяване нивото на 

удовлетвореност и оценка за дейността на новия състав на ВСС през 

първата година от неговия мандат. Обобщените резултати от анкета са част 

от реализирането на целта по Стратегическо направление №1 от Плана за 

действие: „Гарантиране на активна прозрачност на диалога на ВСС с 

посочените ключови общности и привличането им като реални участници 

в управлението, анализа и оценката на политиките на ВСС и 

функционирането на системата. Изграждане на механизми за активно 

участие на редовите магистрати във вземането на важни решения за 

системата.“ Анкетата бе достъпна за попълване в периода 18.01.2014г. – 

31.07.2014г. Настоящото изследване, което е първото от подобно естество, 

инициирано от ВСС, обхваща дейности, свързани с основните функции и 

правомощия на ВСС, съгласно ЗСВ (кадрова политика, бюджетна 

политика, разпределяне на магистратските щатове и щатовете на съдебната 

администрация, осигуряване на независимостта на съдебната власт) и с 

основните приоритети, очертани в началото на мандата му (решаване на 

проблема с неравномерната натовареност на магистратите, подобряване на 

комуникационна политика и публичния образ на ВСС, дисциплинарната 

практика).Тук следва да се отбележи, че изработването, организацията по 

попълването на анкетата, обобщаването и анализа на резултатите от нея са 

реализирани изцяло с ресурсите на Дирекция „Публична комуникация и 

протокол“ и Комисия „Публична комуникация“, без използването на 

експертна помощ в областта на социологическите изследвания.  


