
 С П Р А В К А  
ОТНОСНО БРОЯ РАЗГЛЕДАНИ СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ОТ  

КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 
КОРУПЦИЯТА” КЪМ ВСС ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 Г. 
 
 
 
През месец април 2012 г. комисия “Професионална етика и 

превенция на корупцията” /КПЕПК/ към Висшия съдебен съвет е провела      
3 заседания и е разгледала общо 80 броя сигнали и жалби. Също така се 
проведе изнесено работно заседание на Комисията в гр.Велинград, на 
което председателя на КПЕПК запозна членовете на Висшия съдебен съвет 
с Отчета за дейността на комисия “Професионална етика и превенция на 
корупцията” за периода 03.10.2007 – 03.02.2012 г.  

Основна част от подадените сигнали са т.нар. общи сигнали – 78 
броя, съдържащи оплаквания и недоволство от постановени актове на 
съдии и прокурори и молби за преразглеждане и решаване на конкретни 
казуси. 

Прави впечатление, че през месец април е получен само 1 сигнал, 
съдържащ оплакване по образуването, движението и спазването на 
сроковете по преписки и дела и 1 сигнал за нарушения на етичните 
правила и не са получени сигнали, съдържащ конкретни данни за 
корупционни прояви или корупционни практики и сигнали, 
съдържащи данни за противоречива практика 

КПЕПК през месец април 2012 г. е разгледала общо  80 броя жалби, 
молби и сигнали и изпратила общо 54 броя писма. 10 броя от решените 
жалби и сигнали са изпратени на административните ръководители на 
органите на съдебната власт за проверка и отговор, 2 сигнала са насочени 
по компетентност на Инспектората към ВСС, 1 сигнал е изпратен на 
Инспектората на Министъра на правосъдието по компетентност, 19 броя са 
изпратените по компетентност на съответните органи на съдебната власт, а 
на 21 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че исканията им 
са извън компетентността на Комисията. КПЕПК е приела за сведение или 
отнесла „към дело”  24 броя от постъпилите жалби и сигнали, тъй като по 
тях вече е отговаряла на жалбоподателите. 

В Комисията не са постъпвали за разглеждане сигнали от 
антикорупционните кутии, а чрез въведената Унифицирана система за 
приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната 
система са постъпили само 2 броя жалби. 

 



КПЕПК през месец април не е изготвяла становища относно 
притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за 
заемане на длъжност в органите на съдебната власт.  
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С П Р А В К А 
 

ЗА БРОЯ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ  И РЕШЕНИ ЖАЛБИ ОТ  
КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 
КОРУПЦИЯТА” НА ВСС ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ 2012 ГОДИНА 

 
 
 Проведени са  три заседания на комисията, на които са разгледани и 
решени общо 80 броя жалби и сигнали. 

Проведено изнесено заседание на Комисия „Професионална етика и 
превенция на корупцията” в гр. Велинград,  на което председателят на 
комисията  запозна членовете на ВСС с Отчета за дейността на  Комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията” за периода  03.10.2007 
– 03.02. 2012 година. 

 
Комисията по тях се е произнесла както следва: 

 
1. Изпратени отговори на граждани по жалби, оставени  без  

уважение, тъй като не са от компетентността на  
КПЕПК  и ВСС........................................................................................... 21  бр. 
 

2.  Изпратени жалби по компетентност на Инспектората  
към ВСС ..............................................................................................          2 бр. 
  

3. Изпратени жалби по компетентност до органите на  
съдебната власт   /ГП, ВКП, съдилища и прокуратури/…................... 19   бр.                       
 

4. Изпратени жалби за  проверка и отговор до  
 административни ръководители ..........................................................    10 бр. 
 

5. Изпратени жалби до Инспектората  на МП –  
по компетентност       ................................................................................ 1 бр. 
 

6. Изпратени жалби до Комисии по професионална етика към  
съдебните ортгани                ................................................................        1 бр. 
                                                                                          ------------           
          Общо изпратени писма   ................................................................54 бр.   
  



 7.  24  бр.  преписки са  приепи за сведение и оставени „към дело”,  
след извършена  проверка или повторни жалби от граждани, на които вече 
е отговаряно                         . 
                                                 
 
 8. Отложени за следващо заседание  ............................. ...........2 бр.  
 

Жалбите са класифицирани съгласно приетите индекси  както 
следва: 
  

1. ОБЩИ СИГНАЛИ -   78 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 постъпили 

 
3. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НА МАГИСТРАТИ –  1 бр. 

 
4. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА 
ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА –  няма постъпили 

 
5. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ОПЛАКВАНИЯ ПО 
ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА 
СРОКОВЕТЕ ПО ДЕЛАТА  –  1 бр. 

 
                                                      ИЗГОТВИЛ СПРАВКАТА:  
 
                                                                                                /П.Василева/ 
 
 
25.04.2012 г. 


