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ЗА БРОЯ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ  И РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ ОТ  

КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

КОРУПЦИЯТА” КЪМ ВСС ЗА МЕСЕЦ  ßÍÓÀÐÈ  1/03 ГОДИНА 

 
 През месец ноември са проведени  четири заседания на  КПЕПК към 
ВСС, на които са разгледани и решени ОБЩО 42 броя преписки, 
включително, получени чрез Унифицираната система ......1 бр.  
 
  Комисията по тях се е произнесла както следва: 
 
1. Отговори по жалби на граждани :  
- че поставените въпроси са извън правомощията на  
КПЕПК и ВСС ………….................... .............................    8   бр.   
- отговор до граждани след извършена проверка..... .....    1  бр.   

                 . 
2.  До Инспектората към ВСС по компетентност ....             бр. 
 
3.  По компетентност до органите на съдебната власт  
/главен прокурор, ИВКП,  съдилища и прокуратури и  
до постоянни комисии към ВСС/…….......... .................     5     бр.                        
 
4. За проверка  до съответните органи на съдебната власт  
с отговор до  комисията  ..........................................             10 бр. 
  
5. До Комисии по професионална етика към съответните  
органи на съдебната власт – за проверка и отговор  
до комисията........................................................................   4 бр. 
 
6.Жалби,  оставени КД – за сведение /след извършена 
 проверка или повторни жалби, на които вече е  
отговаряно/ .........................................................................    11   бр. 
 
7. Отложени за следващо заседание ....................................3    бр.                        
                                                                                           --------------------                                                                  
                                                              ОБЩО:                    42  БРОЯ  

  
8.Отворени пликове от антикорупционните кутии .....     4    бр. 

                                                                         
9. Приети  становища за нравствените качества на  
магистрати,  участващи  в различни конкурси ............  10    броя 
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КЛАСИФИЦИРАНИ ПО ИНДЕКСИ ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ СА: 
 

1. ОБЩИ СИГНАЛИ –  39   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 –  2    бр. 

 
4. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА 

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

ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА 
СРОКОВЕТЕ ПО ДЕЛАТА  –   1    бр. 

 
С протокол № 01/06.01.2014 г. КПЕПК изслуша съдия Веселина 

Тенева - ВАС, кандидат за Главен инспектор на Инспектората към Висш 
съдебен съвет и взе решение, че изнесените данни в електронно издание 
„Биволъ” касаят лични имуществени отношения. Съдия Тенева ежегодно е 
подавала изискуемите декларации пред Сметната палата, поради което 
комисията счита, че не са налице данни за нарушения на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати от страна на съдия Веселина Тенева. 
 

С протокол № 02/13.01.2014 г. КПЕПК изслуша Ася Петрова, 
заместник на Главния прокурор,  във връзка със самосезирането на КПЕПК 
с протокол  № 45/09.12.2013  г. по повод интервю във в.”Труд” от 
02.12.2013 г. „Предложи ме не Цветанов, а Цацаров!”   /преписка  № 94-00-

1114/2013 г./  и взе решение: 
 1. Да се поканят да бъдат изслушани Камен Ситнилски, член на 

Висшия съдебен съвет, Диан Николаев Долапчиев, административен 
ръководител – окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен и 
Ганка Василева, деловодител в Окръжна прокуратура – Шумен на 
заседанието на Комисията на 27 януари 2014 г. от 11:00 часа. 
 2. Да се изискат копия от наблюдателното производство във ВКП и 
материалите от въззивното НОХД по делото „Килърите” от Апелативен 
съд - Варна, отнасящи се до цитираните от прокурор Ася Петрова 
веществени доказателства. 
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С протокол № 02/13.01.2014 г. КПЕПК обсъди публикация, свързан 
с Бранислав Славов, прокурор в Апелативна прокуратура – София и взе 
решение:   

1. Да се изиска дисциплинарното дело № 37/2010 г. по описа на 
Висшия съдебен съвет. 

2. Да се изискат резултатите от проверката, извършена от ВКП, във 
връзка с публикацията за Бранислав Славов. 

 
С протокол № 02/13.01.2014 г. КПЕПК обсъди публикации от 

пресата, свързани с Камен Ситнилски: „Кръстникът”, интервю в TV7 с 
Асен Китанов по прякор Психото. Асен Китанов обяснява неговите 
виждания, как Камен Ситнилски „опъва чадър” над някаква престъпна 
група и взе решение да изпрати  на Главния прокурор на Република 
България публикациите в пресата, свързани с Камен Ситнилски – член на 
ВСС, по компетентност. 

 
С протокол № 03/20.01.2014 г. КПЕПК обсъди изготвяне на План–

график за изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и 
противодействие на корупцията в съдебната система за 2014 г. и взе 
решение  всички постоянни комисии към ВСС, в срок до 06.02.2014 г., 
следва да предложат конкретни мерки и срокове за тяхното изпълнение, 
които да бъдат включени в План – графика за изпълнение на мерките, 
предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в 
съдебната система за 2014 г. 

 
С решение по протокол № 03/20.01.2014 г. КПЕПК прие  Годишна 

програма за дейността на Комисия „Професионална етика и превенция на 
корупцията” за 2014 г.  

 
 С протокол № 04/27.01.2014 г. КПЕПК изслуша Диан Долапчиев, 

административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Шумен, Ганка 
Василева – деловодител в ОП – Шумен и Камен Ситнилски, член на ВСС. 
Изслушванията са във връзка със самосезирането на КПЕПК по протокол  
№ 45/09.12.2013 г. относно интервю на Ася Петрова, заместник на главния 
прокурор, във в. „Труд” от 02.12.2013 г., озаглавено: „Предложи ме не 
Цветанов,  а  Цацаров!”  и взе решение  да се изиска от административния 
ръководител – председател на  Софийския районен съд информация за 
НЧХД, водени пред СРС със страни Георги Вълев,  адв. Пламен Луков и 
Камен Ситнилски. 

 
С протокол № 04/27.01.2014 г. КПЕПК   обсъди   публикация във в. 

„24 часа” от   19.01.2014  г., озаглавена: „Любо Къдравия:   Апелативен    
прокурор    обеща    да   ми    оправи     делата” , касаеща поведение на 
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Бранислав Славов, прокурор в Апелативна прокуратура – София /№ 94-00-

072/23.01.2014/  и взе решение: 
1. Комисията се самосезира във връзка с публикация във в. „24 часа” 

от   19.01.2014  г., озаглавена: „Любо Къдравия:   Апелативен    прокурор    
обеща    да   ми    оправи     делата”. 

2. Да се покани да бъде изслушан от комисията   Бранислав Славов, 
прокурор от Апелативна прокуратура – София на 24.02.2014 г. от 11.00 часа. 

 
 

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 –  януари 2014 г. 

 
  

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ  .................................... 51     бр.  

  
         2. От общия брой - 51    .................................................. 30  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 .............................14 бр. 

 
4. Отговори до жалбоподатели след извършена  
проверка от компетентния орган ........................................... 0  бр. 

 

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

 
6. Изпратени за проверка и отговор до административните 

ръководители   в органите на съдебната власт ................................2 бр.  
                                                                                   -------------------------------- 

                                          ОБЩО: ........ ................51  БР. 

                                              
 ИЗГОТВИЛ СПРАВКИТЕ:/П/    

 
                                                                                              /П.Василева/ 
 
5.02.2014 г. 


