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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ 

„ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА” 

ПРИ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” 

/КПЕПК/ е постоянно действащ помощен орган към Висшия съдебен съвет 

(ВСС). Комисията осъществява своята дейност въз основа на 

Конституцията, Закона за съдебната власт (ЗСВ) и ПОДВССНА, както и 

съобразно приетите от нея Вътрешните правила за работа на комисията. 

Нейните правомощия са уредени детайлно в чл.21 от ПОДВССНА. В 

своята дейност комисията се подпомага от два правни експерти и трима 

технически сътрудници от администрация на ВСС. 

 

За отчетния период комисията е провела 51 заседания. Въпросите, 

които са били предмет на разглеждане, обсъждане и решаване по време на 

тях имат няколко основни проявления:  

1. Разглеждането и решаването на жалби и сигнали от граждани и 

юридически лица, получени по пощата, по електронен път или пуснати в 

антикорупционните кутии, поставени в отделните звена на съдебната 

власт. 

2. Изготвяне на становища относно притежаваните нравствени 

качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите 

на съдебната власт. 

3. Самосезиране за всички случаи на съобщения в средствата за 

масово осведомяване, тогава когато се касае за прояви и действия на 

магистрати, нарушаващи етичните правила.  

4. Предприемане на превантивните действия свързани с 

ограничаване на факторите, който създават корупция, както и формиране 

на ясна и безкомпромисна позиция за нулева толерантност към нея.  

5. Утвърждаване в ежедневието на магистратите, членовете на ВСС и 

инспекторите от Инспектората към ВСС на Правилата за етично 

поведение, прогласени в Кодекса за етично поведение на българските 

магистрати. 

6. Нарастване на приноса на инициативността на КПЕПК  в различни 

форми на взаимодействие с държавни органи и неправителствени 

организации със задачи в борбата и превенцията на корупцията. 

7. Реализирането на мерките и дейностите, заложени в Стратегията 

за борба с корупцията, съгласно приетия с  решение по протокол № 8/ 
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02.03.2011 г. на ВСС План – график по изпълнение на мерките, предвидени 

в Стратегията, изготвен от КПЕПК съвместно с останалите комисии на 

ВСС. 

8. Самостоятелно и във взаимодействие с останалите постоянни 

комисии на ВСС, Комисията ползотворно участва в изпълнението на 

мерките по приетата от Министерски съвет Интегрирана стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията и организираната 

престъпност и разработения към нея План за действие за превенция и 

противодействие на организираната престъпност. КПЕПК е определила 

свои представители, които активно участват в срещите с представителите 

на отговорните за изпълнението на плана за действие институции, 

провеждащи се в Министерство на вътрешните работи.  

 

 

І. Основна дейност на КПЕПК през 2012 г. 
 

Основна дейност на КПЕПК през 2012 г. е разглеждането и 

решаването на жалби и сигнали от граждани и юридически лица, получени 

по пощата, по електронен път или пуснати в антикорупционните кутии, 

поставени в отделните звена на съдебната власт. 

Продължи спазването на въведения диференциран подход при 

разглеждане на жалбите, чрез подреждането им по групи - общи сигнали, 

сигнали и жалби, съдържащи конкретни данни за корупционни прояви или 

корупционни практики, сигнали, съдържащи данни за нарушения на 

етичните правила от съдии, прокурори и следователи, сигнали, съдържащи 

данни за противоречива съдебна практика и последни - сигнали, 

съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на 

сроковете по преписки и дела.  

Основната част отново са подадени общи сигнали –  1124 броя, 

съдържащи оплаквания и недоволство от постановени актове на съдии и 

прокурори и молби за преразглеждане и решаване на конкретни казуси. 

След тях се подреждат сигналите, съдържащи оплаквания по 

образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и 

дела – 51 броя. Тези сигнали се изпращаха на Инспектората към ВСС или 

на съответния административен ръководител за проверка като се следеше 

спазването на срока, в който следва да се извършват разпоредените 

проверки. Това доведе до бързина при изпращане на отговори до 

сигнализаторите.  

Сигналите, съдържащи данни за противоречива практика, които 

за 2012 г. са само 6 на брой  се препращаха до председателите на ВАС или 

ВКС съпроводени с кратко становище. 

В някои от случаите по сигнали за нарушения на етичните 

правила, които за 2012 г. са 31 броя, Комисията извършваше лично 
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проверки, изслушваше страните и предприемаше конкретни мерки, като по 

част от тях във ВСС са внесени предложения за образуване на 

дисциплинарни производства.  

Прави впечатление, че през 2012 г. не са получени сигнали, 

съдържащи конкретни данни за корупция, на които да има възможност 

да се даде сигнатура, че се взимат на специален отчет от Комисията. 

За периода 01 януари - 31 декември 2012 г. Комисия 

“Професионална етика и превенция на корупцията” е разгледала общо 

1212 бр. жалби, молби и сигнали. 

Чрез антикорупционните кутии, поставени в отделните звена на 

съдебната власт са получени само 8 сигнали, а чрез въведената 

Унифицирана система за приемане и обработване на жалби и сигнали за 

корупция в съдебната система са постъпили 20 броя жалби. 

82 броя от решените жалби и сигнали са изпратени на 

административни ръководители на органи на съдебната власт за проверка 

и отговор, 40 броя са насочени по компетентност в Инспектората към ВСС, 

а на 455 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че исканията 

им са извън правомощията на Комисията. В проведените 51 бр. заседания 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” е изпратила 

по компетентност на съответните органи на съдебната власт 148  бр. жалби 

и за проверка и становище от съответните Етични комисии 24 броя от 

постъпилите жалби и сигнали. КПЕПК е приела за сведение или отнесла 

„към дело” 420 броя от постъпилите жалби и сигнали, тъй като по тях вече 

е отговаряла на жалбоподателите. 30 броя от разгледаните сигнали, на 

основание чл.372, ал.1, т.1 от ЗСВ, са препратени по компетентност на 

Инспектора на министъра на правосъдието, а 5 броя са насочени към други 

комисии на Висшия съдебен съвет и към Централната комисия за 

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.  

В търсене на превантивен ефект в борбата с корупцията в съдебната 

система и възвръщане доверието на гражданите Комисията продължи 

извършването на  проверки на място или лично изслушване на 

сигнализатори, съответно ответници по сигнали, от КПЕПК при ВСС. 

Основен момент от дейността на комисията бе самосезирането за всички 

случаи на съобщения в средствата за масово осведомяване, тогава когато 

се касае за прояви и действия на магистрати, нарушаващи етичните 

правила.  За отчетния период Комисията е изслушала общо 10 магистрата 

и граждани във връзка с подадени сигнали и публикации в медиите като в 

тази бройка са включени и проведените събеседвания с кандидатите за 

Главен прокурор на Република България. 

 

В изпълнение на правомощията си по чл.39а, ал. 1, т.1 КПЕПК 

осъществява активно взаимодействие с Етичните комисии по места, както 

и с компетентните органи и институции, които оказват на комисията 
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съдействие и й предоставят необходимата информация. В тази връзка през 

2012 г. КПЕПК е изготвила 473 броя становища относно притежаваните 

нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в 

органите на съдебната власт.  

 

Във връзка с избора на нов Висш съдебен съвет и в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 22а, ал. 4 от ЗСВ в КПЕПК са постъпили 64 броя 

справки от Инспектората към Висшия съдебен съвет и Инспектората към 

Върховна касационна прокуратура ВСС за предложените кандидати за 

изборни членове на ВСС. Тези справка своевременно бяха публикувани на 

Интернет страницата на ВСС. 

 

 

ІІ. Предприети инициативи за превенция и противодействие на 

корупцията в съдебната власт: 

 

1. Създадената през периода 2008 – 2011 г. трайна практика 

Комисията, след надлежно извършена проверка да внася предложения за 

образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати, задържани 

след получени от тях парични суми без правно основание даде своя 

резултат. Този извод се налага, тъй като през 2011 г. не е внесено нито 

едно предложение от 5-ма членове на Комисията за образуване на 

дисциплинарни производства срещу магистрати. По наша преценка това е 

мярка с много висок превантивен ефект в борбата с корупцията в 

съдебната система. 

През отчетната 2012 г. Комисия „Професионална етика и превенция 

на корупцията” е внесла едно предложение за образуване на 

дисциплинарно производство срещу прокурор Румен Ивайлов Пенев от РП 

– Шумен за получени от него 21 000 лв. срещу обещание за прекратяване 

на наказателно производство срещу лицето Найден Николов. Това 

решение бе взето по протокол № 7 от 22.02.2012 г.  

Съществен в случая е фактът на получаване от действащ прокурор на 

значителна по размер сума, без правно основание, по неподходящ начин и 

на необичайно място, тъй като подобни действия са в грубо нарушение на 

правилата, въведени с Етичния кодекс. Нещо повече, подобни действия 

разгласени със средствата за масово осведомяване  създават в обществото 

представа и са повод за основателни съмнения дали не се търгува със 

справедливост при решаване на съдебни спорове, а подобно поведение 

също се санкционира от Кодекса за етично поведение на българските 

магистрати. Тази практика по наша преценка представлява мярка с много 

висок превантивен ефект в борбата с корупцията в съдебната система, тъй 

като сочи на неотменимост на наказанието в подобни случаи на груби 

нарушения на Етичните правила.  Това е така защото дори наказателното 
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производство, водено срещу магистрата да бъде прекратено по някаква 

причина, той ще бъда санкциониран по реда на Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати. 

 

2. Актуализирана Стратегия за превенция и борба с корупцията 

в съдебната система 

 

С решение по протокол № 52 от 17.12.2008 г. ВСС приема 

Актуализирана Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 

система.  

Основната цел на актуализираната Стратегията за превенция и борба 

с корупцията в съдебната система е да ограничи корупцията в страната и 

да възвърне доверието на гражданите в съдебната система. Изпълнението 

на антикорупционната стратегия е насочено към създаване на гаранции за 

прозрачност и отчетност, регламентиране на ясни и ефективни правила за 

поведения и механизми за тяхната реализация. 

За постигането на тези цели Стратегията предвижда установяването 

на съответни правила за поведение и механизми за тяхната реализация, 

които да послужат и за основа на бъдещи законодателни и организационни 

мерки, насочени към институционалното развитие и укрепване на 

отделните структурни звена на съдебната власт /съд, прокуратура и 

следствие/ в контекста на превенцията и противодействието на 

корупционните явления. Основните задачи на антикорупционната 

стратегия са насочени към  постигане на бързо и ефективно 

правораздаване и създаването на условия за активно участие на 

гражданите в предотвратяването и разкриването на корупционни практики 

в съдебната власт. 

Стратегията отчита конституционните промени, засягащи съдебната 

власт, антикорупционното законодателство и утвърдените от Висшия 

съдебен съвет /ВСС/ подзаконови актове, които пряко произтичат от 

Стратегията за реформа на  съдебната система и Закона за съдебната власт 

/ЗСВ/.  

В тази връзка и с оглед отчетността с решение по протокол № 45 от 

09.12.2010 г. ВСС прие Анализ за изпълнението на мерките, предвидени в 

Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система. 

Анализът бе изготвен от комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията. В него бяха посочени основните постигнати резултати от ВСС 

по изпълнението на мерките. 

На 02.03.2011 г. с протокол № 8 от заседание на ВСС е приет План – 

график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция 

и борба с корупцията в съдебната система за периода 2011 – 2012 г. 

С решение по протокол № 18 от 26.04.2012 г. ВСС приема Оценка на 

изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в 
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съдебната система, в която са представени основните постигнати резултати 

от ВСС по заложените в План-графика мерки за периода от началото на 

2011 г. до април 2012 г.  

Тук е мястото да отбележим, че голяма част от заложените мерки в 

План- графика са изпълнени, а актуализираната Стратегията за превенция 

и борба с корупцията в съдебната система се нуждае от осъвременяване. За 

целта КПЕПК с решение по протокол №  18/02.05.2012 г. е предложила да 

бъде сформирана работна група от членове - представители на всички 

комисии на ВСС за актуализиране на Стратегията за превенция и борба с 

корупцията в съдебната система. Това е една от първите и основни задачи, 

пред които се изправиха и новоизбраните членове на ВСС. 

КПЕПК се стреми да създаде условия за формиране на 

нетолерантност към корупционните практики в съдебната система от 

страна на гражданите и условия за тяхното активно участие в 

предотвратяването и разкриването на такива явления в съдебната система, 

както и ефективно действащи контролни механизми за установяване и 

санкциониране на злоупотреба с правомощия и други форми на 

корупционно поведение от страна на магистрати. 

 

3. През 2011 г. беше извършен одит от Сметна палата на дейността за 

превенция и борба с корупцията в съдебната система и Висшия съдебен 

съвет за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2010 г.  

С оглед направените препоръки КПЕПК предприе мерки за тяхното 

изпълнение. В тази връзка с решение по протокол № 5/06.02.2012 г. 

КПЕПК определи трима члена от състава на комисията, които заедно с 

експерт от дирекция „Правна” към администрацията на ВСС, да изготвят 

анализ на известните и възможни рискове/модели на поведение и на 

факторите (външни и вътрешни), които обуславят прояви на 

корупционно/неетично поведение на магистрати с мерки за 

противодействие. След като бъде приет изготвеният анализ ще бъде  

публикуван на Интернет страницата на ВСС. 

Анализът бе приет по протокол № 16/11.04.2012 г. от заседание на 

ВСС и бе  публикуван на Интернет страницата. Очакванията към него са да 

породи ползотворен обществен дебат. 

В изпълнение на препоръките, с решение по протокол № 20 от 

06.06.2011 г. Комисията е приела Унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Към 

момента същата е внедрена и физически, юридически лица, държавни 

органи и магистрати имат достъп до нея чрез уеб сайта на Висшия съдебен 

съвет http://www.justice.bg, раздел Превенция на корупцията. Системата 

позволява на всяко от изброените по горе лица да подава сигнал или жалба 

по електронен път. 

http://www.justice.bg/
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С оглед заложените задачи в План – графика с решение по протокол 

№ 10 от проведено заседание на КПЕПК на 08.03.2012 г. е взето решение в 

края на всеки месец да бъде помествана информация за броя на 

постъпилите и разгледаните жалби и сигнали, както и решенията по тях, на 

интернет сайта на Висш съдебен съвет.  

 

ІІІ. След встъпване в длъжност на новия ВСС на 3 октомври 2012 

год. и определяне съставите на отделните постоянни комисии към него, 

първата приоритетна задача пред комисията бе изработването и 

приемането на нови Вътрешни правила за нейната дейност, които да 

отговорят на изискванията, очертани  в новоприетия ПОДВССНА, както и 

да определят насоките на бъдещата й дейност. 

За да бъде обезпечено създаването на работещи правила, за 

комисията бе от съществена важност да се запознае с досегашната работа и 

да анализира постигнатите до момента резултати. За целта членовете на 

комисията разгледаха подробно изготвените доклади, правила и анализи, 

както и продуктите изработени вследствие на реализирани от ВСС 

международни проекти. Всички те бяха разисквани на състоялото се на 

22.10.2012 год. редовно заседание на комисията. На него беше поканен да 

вземe  участие г-н Цони Цонев – бивш член на ВСС и председател на 

КПЕПК. Проведената дискусия допринесе не само за по-пълното и 

изчерпателно презентиране на досегашната дейност, но и бе израз на 

приемственост, която е един от гарантите за успешното продължаване на 

работата. 

В резултат на гореизложените инициативи, с решение по протокол                             

протокол №  45 от 12.11.2012 год. КПЕПК прие Вътрешни правила за 

организацията на своята дейност.  

Редом с очертаните в тях параметри за организацията на работата на 

комисията, Вътрешните правила уреждат и някои принципно нови до сега 

положения. 

С последните изменения в Закона за съдебната власт, в сила от 4 

януари 2011 г. /ДВ., бр. № 1/2011 г./, комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” стана втората законово уредена постоянна 

комисия към ВСС. Съгласно чл.37, ал.3 от ЗСВ Комисия „Професионална 

етика и превенция на корупцията” се състои от 10 членове, които може да 

се сменят на ротационен принцип, след две и половина години, след 

решение на ВСС (чл.16, ал.1 от Правилника). Комисията провежда редовни 

и извънредни заседания, като редовните заседания се провеждат най-малко 

веднъж седмично. Също така комисията публикува на Интернет 

страницата на ВСС протоколите от своите заседания. 

С оглед утвърждаване на трайна политиката на публичност и 

прозрачност по отношение на своята дейност КПЕПК с решение по 

протокол № 45/12.11.2012 г. приема Годишна програма за дейността си 
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през 2013 г. В нея комисията е заложила редица мерки в различни посоки, 

обезпечени с конкретни дейности и фиксирани срокове за тяхното 

реализиране.  

При изпълнението на Годишния си план, комисията ще отговори на 

очакванията на Европейската комисия, тъй като в него са съобразени също 

и препоръките заложени в Графика на неотложните мерки и действия на 

правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на 

показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с 

корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 

2013 г. 

Едно от първите предизвикателства за новоизбраните членове на 

КПЕПК е свързано с изпълнението на т.88 от Графика на неотложните 

мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за 

изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, 

борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 - 

декември 2013 г., а именно изготвяне на Оценка на изпълнението на 

стратегията и актуализиране на Стратегията за превенция и борба с 

корупцията в съдебната власт с участието на граждански организации. 

За целта КПЕПК с решение по протокол № 45/15.11.2012 г. изиска от 

всички комисии към ВСС да предоставят информация относно 

изпълнението на мерките заложени в План - графика по изпълнението на 

мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в 

съдебната система, приет с решение по протокол № 8/02.03.2011 г. на ВСС. 

Получените данни бяха обобщени и отчетени в Оценка на изпълнението на 

Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 

период от 01.05.2012 г. до 31.12.2012 г., приета с решение по протокол                

№ 4/31.01.2013 г. на ВСС. С оглед утвърждаване на  една трайна 

политиката на публичност и прозрачност по отношение дейността на 

КПЕПК Оценката бе публикувана на Интернет страницата на ВСС. 

В тази връзка и като проява на нагласа на приемственост, с решение 

по протокол № 45/15.11.2012 г. е сформирана работна група за 

актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в 

съдебната система, която се състои от членове - представители на всички    

комисии към ВСС. В нейния състав са включени и двама експерти от 

дирекция „Правна”. На заседанието на Работната група е поканен да 

присъства и г-н Камен Иванов – член на ВСС и съпредседател на 

Гражданския експертен съвет към ВСС.  

С оглед изготвяне на План - графика по изпълнението на мерките, 

предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 

система за 2013 г. КПЕПК изиска от  всички комисии към ВСС в срок до 

03.12.2012 г. да предложат конкретни мерки, които да бъдат включени в 

него. Проявената активност от страна на всички комисии, които са 

визирани в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 
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система, допринесе за изготвянето на всеобхватен План – графика, в който 

са заложени конкретни мерки и определени срокове за тяхното 

изпълнение. Същият е приет с решение по протокол № 4/31.01.2013 г. на 

ВСС и публикуван на Интернет страницата на ВСС 

 

Новоизбраните членове на комисията за кратко време успяха да 

положат  начало на успешно сътрудничество с останалите постоянни 

комисии на ВСС.  

В тази насока бе и проведеният на 7 декември 2012 г. работен форум 

в Националния институт на правосъдието (НИП) на тема: 

“Дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на 

дисциплинарните наказания, наложени след нарушаване на Етичния 

кодекс на българския магистрат”, организиран съвместно от Комисията по 

дисциплинарни производства и комисията по „Професионална етика и 

превенция на корупцията” на ВСС. В него взеха участие членове на 

Висшия съдебен съвет, заместник – министърът на правосъдието г-жа 

Деница Вълкова, Главният инспектор на Инспектората към ВСС г-жа Ана 

Караиванова, съдии от Върховния административен съд, инспектори от 

Инспектората към ВСС и експерти от администрацията на ВСС.  

Изготвените от ВСС „Анализ на констатираните дисциплинарни 

нарушения на Етичния кодекс на българския магистрат вследствие на 

постъпили сигнали и публикации в медиите. Предложения от членове на 

Комисия по професионална етика и превенция на корупцията до Висшия 

съдебен съвет за образуване на дисциплинарни производства и налагане на 

дисциплинарни наказания” и “Преглед на дисциплинарната дейност на 

Висшия съдебен съвет при налагане на дисциплинарни наказания на 

съдии, прокурори и следователи за извършени нарушения на Кодекса за 

етично поведение на българските магистрати и уронване престижа на 

съдебната власт” предизвикаха голям интерес сред участниците на форума.  

От страна на ИВСС бе представен “Анализ на дисциплинарната 

практика на Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд по 

предложенията на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на 

дисциплинарни наказания на магистрати за констатирани нарушения при 

проверки в органите на съдебната власт”.  

Повод за широка дискусия предизвика представеният доклад от г-жа 

Милка Панчева – председател на шесто отделение във Върховния 

административен съд на тема: “Съдебна практика по оспорване на 

решенията на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарни 

наказания на магистратите, поради допуснати нарушения на правилата за 

етично поведение и уронване престижа на съдебната власт”. В хода на 

дискусиите бяха изяснение редица спорни въпроси по темата.  

Провения форум между ВСС, ИВСС и ВАС за обсъждане на 

дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на 
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дисциплинарните наказания, наложени след нарушаване на Етичния 

кодекс на българския магистрат е в изпълнение на т.35 от Графика на 

неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната 

власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната 

реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода 

юли 2012 - декември 2013 г. 

 

Редом с изброените дейности новоизбраните членове на комисията 

насочиха своето внимание към прецизното изготвяне на становищата 

относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите 

за заемане на длъжност в органите на съдебната власт. По инициатива на 

комисията започнаха да се изискват становища не само от Етичните 

комисии по места, но и информации от компетентните органи и 

институции. Също така КПЕПК изисква справки от ИВСС и ИВКП за 

наличие на сигнали и извършени проверки по отношение на кандидатите в 

конкурсите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт.  

Нов момент при изготвянето на становищата относно притежаваните 

нравствени качества е изискването на информация от Комисия по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с Инспектората към ВСС за постъпили във ВСС сигнали и 

извършени проверки по Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

По инициатива на комисията започнаха да се канят, за да бъдат 

изслушани и споделят своите проблеми и граждани. Г-н Ясен Тодоров – 

председател на КПЕПК проведе среща с обявилия безсрочна гладна стачка 

пред сградата на ВСС Чавдар Янев.  

 

ІV. През 2013 г. КПЕПК ще следва да завиши инициативността си в 

следните други направления: 

- по – активно да събира и анализира информация за наличие на 

корупционни явления в органите на съдебната власт и да я предоставя на 

ВСС; 

- повишаване на обществената оценка за ефективността на работата 

на магистратите и възвръщане доверието в съдебната система; 

- създаване на ефективно действащи контролни механизми за 

установяване и санкциониране на злоупотребата с правомощия и други 

форми на корупционно поведение от страна на магистрати; 

- създаване на условия за активно участие на гражданите в 

предотвратяването и разкриването на корупционни практики в съдебната 

власт;  

- повишаване на превантивната функция на гражданския контрол, 

изразяващо се в сътрудничество с неправителствените организации и 
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медиите при изработването на механизъм за публичност и прозрачност на 

антикорупционната дейност на Комисията;  

- засилване на антикорупционното сътрудничество между 

държавните институции, неправителствените организация и средствата за 

масово осведомяване; 

 - повишаване на обществената информираност по въпросите и 

проблемите на корупцията в съдебната система и начините за нейното 

ограничаване. 

 Основно предизвикателство за КПЕПК през 2013 г. е предстоящата 

актуализация на Стратегията за превенция и борба с корупцията в 

съдебната система, която следва да отговори на обществените очаквания за 

реформи в съдебната система. Препятстване създаването и използването на 

нерегламентирани механизми за поставяне в зависимост или вмешателство 

в работата на отделния магистрат, и особено на съдията, е задача, за 

постигането на която ще са необходими както политическа и вътрешна за 

системата воля, така и координирани съвместни усилия на всички звена на 

държавна власт и продължаваща подкрепа от страна на неправителствения 

сектор. 

 

 В тази връзка следва да се отбележи, че корупцията е една от най-

сериозните заплахи за съвременното демократично общество. Тя 

разрушава върховенството на закона, подкопава доверието на гражданите в 

демократичните ценности и възпрепятства гражданското и икономическо 

развитие.  

 Осезаемите резултати, постигнати в превенцията и 

предотвратяването на корупционните практики, са  мерило за успех, както 

за КПЕПК, така и за утвърждаването на гражданското общество, за 

въвеждането на европейските стандарти на прозрачност и граждански 

контрол. Обществото има право да изисква почтено и прозрачно 

правораздаване. Превенцията на корупцията е в създаването на нов тип 

култура на нетърпимост към нея, а това е невъзможно без съвместните 

усилия на държавните институции и структурите на гражданското 

общество.  

 

 Трябва да съществуват ясни граници на допустимо и недопустимо 

поведение, механизми, които ще създадат неблагоприятна за развитие на 

корупцията среда и обществена осведоменост за последиците от 

корупцията и причините за нейното съществуване.  

 По наша преценка комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” към ВСС проявява решимост и воля да защити и гарантира 

правата на гражданите. Демонстрира траен ангажимент за продължаване 

на процеса на превенция на корупцията и за постигане на реални 

подобрения в тази област. Утвърждаването на правилата прогласени в 
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Кодекса за етично поведение на българските магистрати цели създаване на 

условия за обективност, безпристрастност и висок професионализъм в 

дейността на магистратите. 

В изпълнение на поетите ангажименти Комисията през целия 

отчетен период се води от основните принципи на правовата държава и на 

добрата управленска политика – върховенство на закона, отговорност, 

прозрачност, отчетност, своевременност, ефективност, сътрудничество и 

координация между институциите. Тук следва да се отбележи, че до 

голяма степен постигането на желаното зависи от волята на всеки 

гражданин и проявената от него нулева толерантност към всякакви форми 

на корупцията в съдебната система.  

 

   
 

 

 


