
                   

План –график по изпълнение на мерките,  

предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система  

за 2013 година  
 

 

 

 

№ 

 

 

Мярка/Задача 

 

 

Срок 

 

 

Отговорна комисия 

1 Публикуване в Интернет страницата на 

ВСС имената на всички кандидати за 

административни ръководители и техни 

заместници  

 

 

 

постоянен 

 

Комисия по предложенията и атестирането  

2 Публикуване на кадрова справка и 

кратки биографични данни за 

кандидатите 

 

 

постоянен 

 

Комисия по предложенията и атестирането 

3 Публична презентация на вижданията за 

развитие на съответния орган  

 

постоянен 

 

Комисия по предложенията и атестирането 

4 Публикуване на становища за 

кандидатите от юридически лица с 

нестопанска цел, регистриране за 

осъществяване на общественополезна 

дейност, висши училища и научни 

организации, включващи и въпроси, 

които да им бъдат поставяни, както и 

получени сигнали. 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането 



5 Публикуване в Интернет страницата на 

Висш съдебен съвет на становището на 

КПЕПК, както и декларация за имотно 

състояние и произхода на средствата за 

придобиване на имущество за 

одобрените кандидати  в конкурсите за 

младши съдии и младши прокурори и 

назначените участници в конкурсите за 

първоначално назначаване в органите на 

съдебната власт. 

 

      

 

 

     постоянен 

 

 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането 

6 

 

 

Публикуване в Интернет страницата на 

Висш съдебен съвет всички 

атестационни формуляри за извършени 

атестирания на съдии, прокурори и 

следователи и на административни 

ръководители и заместници на 

административни ръководители. 

 

 

 

     постоянен 

 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането 

7 Повишаване на публичността в работата 

на Комисията по предложенията и 

атестирането на съдии, прокурори и 

следователи чрез публикуване в 

Интернет страницата на Висш съдебен 

съвет на дневен ред на предстоящите 

заседания и протоколите от проведените 

заседания.  

 

 

 

    постоянен 

 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането 

8 Анализ на приложението на Правилата 

за реда за провеждане на конкурсите и 

за избор на административни 

 

 

март 2013г. 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането 



ръководители в органите на съдебната 

власт 

9 Редовни участия на членовете на КПА в 

съвместни прояви на ВСС и други 

държавни органи, правозащитни органи 

и юридически лица с нестопанска цел, 

във връзка с проблемите на 

противодействие и превенция на 

корупцията. 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

Комисия по предложенията и атестирането  

10 Изучаване и прилагане на положителния 

опит и добрите практики на държави – 

членки и институции на Европейския 

съюз чрез различни форми  

 

постоянен 

 

Комисия по предложенията и атестирането  

11 Уеднаквяване на практиката на Висш 

съдебен съвет по дисциплинарните 

производства и съобразяване с 

практиката на Върховния 

административен съд 

 

 

постоянен 

 

 

Комисия по дисциплинарните производства 

12 Актуализиране на публичния регистър 

по дисциплинарните производства 

 

постоянен 

Комисия по дисциплинарните производства 

13 Провеждане на срещи на членовете на 

Комисия по дисциплинарните 

производства с магистрати по 

апелативни райони за обсъждане на 

дисциплинарната практика 

 

 

месец септември 

2013г. 

 

 

Комисия по дисциплинарните производства 

14 Проучване на добрите дисциплинарни 

практики в страните от Европейския 

 

постоянен 

 

Комисия по дисциплинарните производства 



съюз 

13 Изготвяне на анализ и отчет за първите 

шест месеца  на 2013 г. на План –

графика по изпълнение на мерките, 

предвидени в Стратегията за превенция 

и борба с корупцията в съдебната 

система. 

 

 

 

месец юни 2013 

 

 

Комисия „Професионална етика и превенция 

на корупцията” ВСС 

14 Публикуване на информация за вида на 

корупционните сигнали, получени в 

Етичната комисия към ВСС и 

предприетите действия във връзка с тях. 

Комисията за професионална етика и 

превенция на корупцията към ВСС 

периодично да публикува информация 

за своята практика по отделни казуси, 

както и да обобщава практиката си, 

свързана с нарушаване на правилата за 

професионална етика 

 

 

 

 

месец април 

2013г. 

 

 

 

 

Комисия „Професионална етика и превенция 

на корупцията” ВСС 

15 Взаимодействие с Гражданския съвет 

към ВСС и Център за превенция и 

противодействие на корупцията и 

организираната престъпност във връзка 

с извършване на мониторинг на 

изпълнението на антикорупционните 

мерки формулирани в Анализа на 

известните и възможните 

рискове/модели на поведение и на 

 

 

 

 

 

месец май 2013г. 

 

 

 

 

 

 

Комисия „Професионална етика и превенция 

на корупцията” ВСС 



факторите (външни и вътрешни), които 

обуславят прояви на 

корупционно/неетично поведение на 

магистрати с мерки за противодействие 

и отчитане тяхната ефективност 

16 Взаимодействие с Гражданския съвет 

към ВСС и Център за превенция и 

противодействие на корупцията и 

организираната престъпност във връзка 

с провеждане на представително 

проучване за корупционната среда в 

органите на съдебната власт за 

причините и предпоставките, които 

пораждат корупция 

 

 

 

 

месец май 2013г. 

 

 

 

 

 

Комисия „Професионална етика и превенция 

на корупцията” ВСС 

17 Унифициране на практиките по 

приложението на Методиката за 

атестирането на съдебните служители. 

 

постоянен 

Комисия „Съдебна администрация” 

18 Унифициране на нормите, свързани с 

процедурата за назначаване на съдебни 

служители във всички органи на 

съдебната власт и практиките по 

приложението им. 

 

 

постоянен 

Комисия „Съдебна администрация” 

19 Мониторинг по приложението на 

„Етичния кодекс на съдебните 

служители” 

 

постоянен 

Комисия „Съдебна администрация” 

20 Периодични проверки във връзка с 

публикуването на съдебните актове на 

 

     постоянен 

Комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” 



Интернет –страниците на съдилищата, 

съгласно чл.64 от ЗСВ, включително и 

чрез проверки на място, в които да се 

включат и членовете на комисията. 

21 Въвеждане на времеви стандарти за 

администрирането на отделните видове 

дела и преписки 

 

ноември 2013г. 

 

Комисия по анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт 

22 Осигуряване на ефективен граждански 

контрол по въпроси, свързани с 

превенцията и борбата с корупцията 

чрез създадения Граждански съвет от 

професионални и неправителствени 

организации 

 

 

постоянен 

 

 

Комисия „Публична комуникация” 

23 Изработване на комуникационна 

стратегия на ВСС с оглед осигуряване 

на обратна връцка с магистратската 

общност по въпроси свързани с 

превенцията и борбата с корупцията. 

       

 

     април 2013г. 

 

 

Комисия „Публична комуникация” 

24 Преглед на публикациите в централните 

медии с оглед осигуряване на 

своевременна реакция от страна на 

КПЕПК при наличие на публикации, 

свързани със съмнение за корупция в 

съдебната система. 

 

 

постоянен 

 

 

Комисия „Публична комуникация” 

25 Изграждане на модел на взаимодействие 

между всички пресцентрове в органите 

на съдебната власт, с оглед осигуряване 

 

 

      постоянен 

 

 

Комисия „Публична комуникация” 



на своевременен обмен на информация 

при наличие на публикации по темата за 

корупцията в съдебната система. 

26 Извършване на ад-хок проверки от 

КПУКИВСС, съвместно с Инспектората 

към Висш съдебен съвет, относно 

спазването на принципа за случайното 

разпределение на делата. 

 

постоянен 

Комисия за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и взаимодействие с 

Инспектората на Висшия съдебен съвет 

27 Изготвяне и публикуване на периодични 

анализи и на обобщен годишен доклад 

относно спазването на принципа за 

случайното разпределение на делата. 

 

       постоянен 

Комисия за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и взаимодействие с 

Инспектората на Висшия съдебен съвет 

 

 

 

План – графикът по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с 

корупцията в съдебната система за 2013 г. е приет с решение по протокол № 4 от 31.01.2013 г. на Висшия 

съдебен съвет. 
 


