
 

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  ЮЛИ 2014 ГОДИНА 

 

 През месеца са проведени 5 заседания на  КПЕПК към ВСС,  

на които са разгледани и решени ОБЩО  41 броя преписки,  

вкл. 2 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 ………….................... .................             4  бр.   

- отговор до граждани след извършена проверка ...........9  бр.   
                 . 

2.  До Инспектората към ВСС по компетентност ...........2 бр. 

 

3. На Инспектората на министъра на правосъдието  

     по компетентност...........................................................бр.                        

 

4.  По компетентност до органите на съдебната власт  

/главен прокурор, ИВКП,  съдилища и прокуратури и  

до постоянни комисии към ВСС/…….......... ....................5 бр.                        

 

5. За проверка  до съответните органи на съдебната власт  

с отговор до  комисията  ................................................... 4     бр. 

  

6. До Комисии по професионална етика към съответните  

органи на съдебната власт – за проверка и отговор  

до комисията.......................................................................10   бр. 

 

7. Жалби,  оставени КД – за сведение /след извършена 

 проверка или повторни жалби, на които вече е  

отговаряно/ ...........................................................................7     бр. 

 

                                                                                           --------------------                                                                   

                                                              ОБЩО:        ......... 41   БРОЯ  

  

8. Отворени пликове от антикорупционните кутии ..........1    бр. 

                                                                         

9. Приети  становища за нравствените качества на  

магистрати,  участващи  в различни конкурси ................76     броя 
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КЛАСИФИЦИРАНИ ПО ИНДЕКСИ ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ СА: 

 

1. ОБЩИ СИГНАЛИ –  36 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 

 

 

1. С решение по протокол № 28/03.07.2014 г.  КПЕПК реши да се 

покани да бъде изслушан по негова молба Мирослав Христов Начев, във 

връзка с кандидатурата му за заемане на длъжността административен 

ръководител – председател на Окръжен съд Кюстендил, на заседанието на 

КПЕПК на 07.07.2014 г. от 10:30 часа. 

 

 2. С решение по протокол № 29/07.07.2014 г. КПЕПК изслуша 

Мирослав Начев по негова молба и не намира основание за промяна на 

приетото становището относно притежаваните от него нравствени 

качества, по повод кандидатурата му за административен ръководител – 

председател на Окръжен съд – гр.Кюстендил. 

 

3. С решение по протокол № 32/28.07.2014 г. КПЕПК  прие 

изменения и допълнения на Примерния образец на въпроси, отговорите на 

които следва да се съдържат в становищата, подготвяни от местните 

етични комисии при очертаване на нравствените качества на кандидатите. 
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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 – юли  2014 г. 
 

  

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ  ...................................   82  бр.  

в т.ч.  4 броя от Унифицираната система  

          2.  От общия брой – 82 .................................................. .....   37  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 ............................       30 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 органите на съдебната власт, ИВСС, главен  

прокурор, ВКП и Инспектората към МП ........................................12   бр. 

 

6. Изпратени за проверка и отговор до  

Административните ръководители   в органите на  

съдебната власт ................................................................................. 3  бр.  

                                                                                   -------------------------------- 

                                          ОБЩО: ......................... 82 бр. 

                                             

 

                  ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ЖАЛБИ М.ЮЛИ .............123  БР. 

                  ОБЩО ПРИЕТИ СТАНОВИЩА .............................76  БР. 

 

 ИЗГОТВИЛ СПРАВКИТЕ:     

 

  

 

  

01.08.2014 г. 


