
 

С П Р А В К А 
 

ЗА БРОЯ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ  И РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ ОТ  
КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

КОРУПЦИЯТА” КЪМ ВСС ЗА МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ  2013 ГОДИНА 
 
 През месец октомври са проведени  четири  заседания на  КПЕПК 
към ВСС, на които са разгледани и решени ОБЩО 50 броя преписки, в 
това число 1 бр. от Унифицираната система. 
 
  Комисията по тях се е произнесла както следва: 
 
1. Отговори по жалби на граждани :  
- че поставените въпроси са извън правомощията на  
КПЕПК и ВСС ………….................... .............................    18 бр.   
- отговор до граждани след извършена проверка..... ..... ..  6   бр.   

  
                . 

2.  До Инспектората към ВСС по компетентност ....           0   бр. 
 
3.  По компетентност до органите на съдебната власт  
/ВКП, ИВКП,  съдилища и прокуратури и до  
постоянни комисии към ВСС/…….......... .................         2 бр.                        
 
4. За проверка  до съответните органи на съдебната власт с  
    отговор до  комисията  ..........................................           9 бр. 

  
5. До Комисии по професионална етика при съответните  
органи на съдебната власт – за проверка и отговор  
до комисията........................................................................  1  бр. 
 
6.Жалби,  оставени КД – за сведение /след извършена 
 проверка или повторни жалби, на които вече е  
отговаряно/ ......................................................................... 14   бр. 
                                                                                           ----------------------------                                                  
                                                              ОБЩО: ..................50   БРОЯ  

  
7.Отворени пликове от антикорупционните кутии ..      2 бр. 

 
                                                                            
8. Приети  становища за нравствените качества магистрати,   
участващи  в различни конкурси ....................................... 4  броя 
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С решение по протокол № 36/07.10.2013 г. КПЕПК е разгледала 
преписка с вх. № 94-00-910/04.10.2013 г., образувана повод на група 
граждани от ромски произход, които протестираха пред сградата на ВСС. 
Майката на  едно от    обвиняемите лица   по    досъдебно    производство 
№ 54-С-СВ/1012 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – София, с 
мярка за неотклонение „задържане под стража”, заплаши да се самозапали. 
Протестиращите бяха приети от представляващия г-жа Соня Найденова и 
председателя на Комисия публична комуникация – г-жа Магдалена 
Лазарова, на които е обещано да бъде проверен ходът на досъдебното 
производство за евентуални нарушения. 

На заседанието беше изслушан полк. Александър Байданов, 
наблюдаващ прокурор на досъдебно производство № 54-С-СВ/1012 г. по 
описа на Военно-окръжна прокуратура – София. Комисията констатира, че 
при разследването на досъдебното производство няма извършени 
нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от 
страна на прокурор полк. Александър Байданов. На Интернет страницата 
на ВСС  е публикувано прессъобщение по случая. 

С решение по протокол № 36/07.10.2013 г. КПЕПК се  самосезира  
във връзка с публикацията във вестник „Труд” на Анна Заркова от 
28.09.2013 г., озаглавена „Изпраните магистрати”. 

 
С решение по протокол № 37/14.10.2013 г. КПЕПК се  самосезира  

във връзка интервю на Светлозар Костов – административен ръководител 
на Специализирана прокуратура в предаването на Люба Кулезич „На 
светло” по „Нова телевизия” на 13.10.2013г. 

 
С решение по протокол № 38/21.10.2013 г. и във връзка с отворени 

писма     от    прокурори    от    Специализираната прокуратура   с     вх.    
№ 11-09-341/2013 г. и № 11-09-346/2013 г., които са в отговор на  
интервюто на Светлозар Костов в предаването на Люба Кулезич „На 
светло” по „Нова телевизия”,  КПЕПК е възложила на г-н Ясен Тодоров  и 
г-н Румен Боев да проведат пресконференция с журналисти в сградата на 
Висшия съдебен съвет. 
 

С решение по протокол № 38/21.10.2013 г. КПЕПК е разгледала 
заявление за достъп до информация от Светлозар Костов с вх. № 11-09-
330/04.10.2013г.  Комисията е  одобрила информацията по заявлението за 
достъп до информация от Светлозар Костов, която му е предоставена. 

 
С решение по протокол № 32/09.09.2013 г. на КПЕПК е  приела  че 

има данни за извършени нарушения на правилата, регламентирани в 
Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което предполага 
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привличане към дисциплинарна отговорност чрез образуване на 
дисциплинарно производство срещу съдия Атанас Славов от Окръжен съд 
– Варна, при преценка от 5 или повече членове на ВСС.  

След извършена допълнителна проверка, с решение   по    протокол  
№ 38/21.10.2013 г. КПЕПК е  отменила  решението за образуване на 
дисциплинарно производство съдия Атанас Славов и приела, че няма 
данни за извършени дисциплинарни нарушения на правилата, 
регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати 
от същия. 

С решение по протокол № 38/21.10.2013 г. на КПЕПК е разгледала 
писмо с вх. № 04-00-107/18.10.2013 г. на заместник министър председател 
и министър на правосъдието Зинаида Златанова, относно за изменения и 
допълнения на Закона за съдебната власт и е препоръчала на членовете на 
комисията, които имат конкретни предложения по същия, да ги 
предоставят на Комисията по правни въпроси. 

КЛАСИФИЦИРАНИ ПО ИНДЕКСИ ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ СА: 
 

1. ОБЩИ СИГНАЛИ –  45 бр. 

 
2. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ КОНКРЕТНИ ДАННИ ЗА 

КОРУПЦИЯ, НА КОИТО ДА ИМА ВЪЗМОЖОНОСТ ДА СЕ 
ДАДЕ СИГНАТУРА, ЧЕ СЕ ВЗИМАТ НА СПЕЦИАЛЕН ОТЧЕТ 
–  няма 

 
3. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НА МАГИСТРАТИ – 5  бр. 

 
4. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА 

ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА –    няма 
 
5. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ОПЛАКВАНИЯ ПО 

ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА 
СРОКОВЕТЕ ПО ДЕЛАТА  –     няма 

 
 

С П Р А В К А  

 
На разгледаните и решение преписки, образувани по жалби и 

сигнали съгласно т.16 и 17 от  Вътрешните правила  за организацията и 
дейността на КПЕПК –  ОКТОМВРИ  2013 г. 

 
  

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ  ......................................22      бр.  
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         2. От общия брой -  22 .................................................. ...   10  броя са 
приети за сведение и оставени към дело, тъй като са от жалбоподатели, 
които са подали втора, трета и т.н. жалби, както и на такива, на които е 
отговаряно, че жалбите са  извън правомощията на ВСС и КПЕПК и на 
такива, по които са извършвани проверки и те са недоволни от тях.  
 

3. Отговори до жалбоподатели, че поставените въпроси са  
извън правомощията на ВСС и КПЕПК ..............................9  бр. 

 
4. Отговори до жалбоподатели след извършена  
проверка от компетентния орган ........................................... бр. 

 

5. Препратени по компетентност на основание  
чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, в т.ч. до ИВСС 
ИВКП и Инспектората към МП ......................................................  3   бр. 
 

                   ОБЩО: .........   22   БР. 

                                              
  

 ИЗГОТВИЛ СПРАВКИТЕ:    
 
                                                                                              /П.Василева/ 
 
01.11.2013 г. 


