
 

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 ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА  

  2015 ГОДИНА 

 

 През отчетния периода са проведени 26 заседания на  КПЕПК към 

ВСС, на които са разгледани и решени ОБЩО  349  броя преписки, в т.ч. 2 

от Унифицираната система на ВСС. 

 

  Комисията по тях се е произнесла както следва: 

 

1. Отговори по жалби на граждани :  

- че поставените въпроси са извън правомощията на  

КПЕПК и ВСС   ...................................................................................... 49  бр.   

- отговор до граждани след извършена проверка.. .............................103 бр.   
                 . 

2.  До Инспектората към ВСС по компетентност ................................ 18   бр. 

 

3.  По компетентност до органите на съдебната власт  

/главен прокурор, ИВКП,  съдилища и прокуратури и  

както и до постоянни комисии към ВСС/….......................................... 38   бр.                        

 

4. За проверка  до съответните органи на съдебната власт  

с отговор до  комисията  ......................................................................... 39   бр. 

  

5. До Комисии по професионална етика към съответните  

органи на съдебната власт – за проверка и отговор  

до комисията............................................................................................. 33  бр. 

 

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

 проверка или повторни жалби, на които вече е  

отговаряно/ .............................................................................................. 69 бр. 

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

                                                              ОБЩО:       ...............................349 бр.  

  

7. Отворени пликове от антикорупционните кутии ........................... 14 бр. 

 

                                                                         

8. Приети  становища за нравствените качества на  

магистрати,  участващи  в различни конкурси   ...............................357 броя 
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КЛАСИФИЦИРАНИ ПО ИНДЕКСИ ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ СА: 

 

1. ОБЩИ СИГНАЛИ –    310  бр. 

 

2. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ КОНКРЕТНИ ДАННИ ЗА 

КОРУПЦИЯ  –  1  бр. 

 

3. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НА МАГИСТРАТИ –  36 бр. 

 

4. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ДАННИ ЗА 

ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА –    няма 

 

5. ЖАЛБИ /СИГНАЛИ/, СЪДЪРЖАЩИ ОПЛАКВАНИЯ ПО 

ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА 

СРОКОВЕТЕ ПО ДЕЛАТА  –    2  бр. 

 

В заседанието си на № 02/12.01.2015 г. КПЕПК проведе 

изслушване на Павлина Стефанова Панова, заместник на председателя 

на Върховен касационен съд и ръководител на Наказателната колегия на 

ВКС и на Лозан Йорданов Панов, съдия във Върховен административен 

съд, във връзка с участието им в процедура за избор на председател на 

Върховния касационен съд. 

 

В заседанието си на 02.02.2015 г., с протокол  № 05 КПЕПК 

проведе изслушване на Георги Колев, административен ръководител – 

председател на Върховния административен съд, във връзка с преписка с 

вх. № 11-04-012/2015 г., образувана по сигнал от съдии от 

Административен съд – Варна. 

 

 С решение по протокол № 05/02.02.2015 г. КПЕПК се самосезира 
по повод изказване на Румен Попов, административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив, по време на 

пресконференция в Пловдив, цитирана от „Агенция Фокус”. (Запитване с 

вх. № 94-00-156/30.01.2015 г. от Росен Босев, журналист във вестник 

Капитал. 

След извършена проверка, апелативният прокурор на Апелативна 

прокуратура – Пловдив изразява становище, че липсват основания за 

ангажиране на дисциплинарна отговорност, свързана с нарушение на 

принципите, регламентирани в Кодекса за етнично поведение на 

българските магистрати от страна на Румен Попов. КПЕПК прекратява 

преписката с решение по протокол № 10/16.03.2015 г. 
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С решение по протокол № 06/06.02.2015 г. КПЕПК се самосезира 
относно преписка с вх. № 11-01-029/03.02.2015 г. копие на решение № 189 

от 03 февруари 2015 г. по наказателно дело № 515/2014 г. по описа на 

ВКС, второ наказателно отделение - постъпило в КПЕПК съгласно 

резолюция на представляващия ВСС и публикации в медиите – 

предоставени на КПЕПК от Дирекция „Публична комуникация и 

протокол” /№ 94-00-232/2015/ 

С оглед решение на ВСС по протокол № 15/26.03.2015 г. и 

постановление на СГП за отказ за образуване на досъдебно производство, 

прекратява преписка с вх. № 94-00-232/2015 г. 

 

С решение по протокол № 7/16.02.2015 г. КПЕПК  се самосезира 
във връзка с публикации в медиите относно съдия Николай Стефанов от 

Районен съд – Русе и образува преписка с  № 94-00-236/16.02.2015г. 

свързана  с  № 94-00-309/2015. 

С решение на ВСС по пр.№ 10/05.03.2015 г. Николай Стефанов, 

съдия в РС – Русе е отстранен от длъжност до приключване на 

наказателното производство срещу него /ДП № 41/2015 г., 

пр.пр.924/2015 г. по описа на СГП-СЗППИМ/. 

 

В заседанието си на 09.03.2015 г., с протокол  № 09 КПЕПК  по 

преписка вх. № 94-00-350/11/08.12.2014 г., комисията приема, че има 

данни за допуснати нарушения на правилата, регламентирани в Кодекса за 

етично поведение на българските магистрати от страна на съдия Майа 

Иванова Попова от РС – Пазарджик, което предполага привличане към 

дисциплинарна отговорност чрез образуване на дисциплинарно 

производство, инициирано от 1/5 от членове на ВСС. 

 

С решение по протокол № 10/16.03.2015 г. КПЕПК  предлага на 

ВСС следните решения: 

1. Да се организират обучения на магистратите, които издават 

разрешения за използване на специални разузнавателни средства. 

 2. Препоръчва на административните ръководители и техните 

заместници да спазват стриктно Закона за специалните разузнавателни 

средства при издаване на разрешения за използване на специални 

разузнавателни средства. 

 3. Предлага да се инициират законодателни промени, в резултат на 

които членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет да получат функционален достъп до 

класифицирана информация на принципа „необходимо е да се знае”. 

 4. Да се обсъди въвеждането на Единен електронен регистър на 

издадените разрешения за използването на специални разузнавателни 



 4 

средства, информацията от който да е на разположение на магистратите, 

издаващи такива разрешения.  
  

С решение по протокол № 10/16.03.2015 г. КПЕПК  по преписка № 

94-00-930/2014 г., образувана по анонимен сигнал срещу Евелин Драганов, 

съдия в РС – Раднево Приема,  приема,че:  

1. на основание чл. 310, ал. 3 от ЗСВ, при възникнали нови 

обстоятелства – публикации в БЛИЦ от 24.02.2015 г. „Съдия би всички 

рекорди с политически донос до Цветан Цветанов!” и в Раднево днес от 

25.02.2015 г. „Зловещият знак на времето, в което живеем”  - започват да 

текат нови давностни срокове. 

2. има данни  за нарушения от страна на  Евелин Драганов, съдия в 

РС – Раднево на правилата, регламентирани в Кодекса за етично поведение 

на българските магистрати, което предполага привличане към 

дисциплинарна отговорност чрез образуване на дисциплинарно 

производство 

  

На заседанието си на 20.04.2015 г., по протокол № 15 КПЕПК  

изслуша Мирослав Марков, административен ръководител – председател 

на Районен съд – гр.Велики Преслав, във връзка с преписка № 11-07-

606/2015г. 

 

На заседанието си на 27.04.2015 г., по протокол № 16 КПЕПК  

изслуша  Мария Коюва, съдия в РС - Варна, във връзка с преписка № 94-

00-424/2015г. 

 

 На заседанието си на 04.05.2015 г., по протокол № 17 КПЕПК    се 

самосезира във връзка с публикация в медиите със заглавие „Невиждана 

измама в съда: Адвокат фантом спести 9 млн. лева на банката на Петя 

Славова” /94-00-607/5.05.2015г./ и възложи проверка на КПЕ при ВКС на 

изложеното в  публикациите. 

 С решение на КПЕПК по протокол № 23/08.06.2015 г. преписката е 

изпратена на ВКП по компетентност. 

  

На заседанието си на 11.05.2015 г., по протокол № 18 КПЕПК 

проведе изслушване на Георги Ушев, административен ръководител – 

председател на Специализирания наказателен съд, във връзка с преписка 

№ 11-04-089/06.04.2015 г., образувана по сигнал на административния 

ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен 

съд и прие решения, че: 

1.  Г-н Георги Ушев, административен ръководител – председател на 

Специализирания наказателен съд не е нарушил етичните норми, 

регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 
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2. Да се уведоми г-н Лозан Панов, председател на ВКС за 

проблемите, поставени от г-н Георги Ушев при изслушването му с 

предложение за вземане на отношение по тях. 

 3. Да се уведоми г-н Христо Иванов, министър на правосъдието за 

състоянието на сградния фонд и условията, при която работят 

Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания 

наказателен съд с оглед тяхното решаване в рамките на компетентността 

на МП. 

 

На заседанието си на 18.05.2015 г., по протокол № 20 КПЕПК 

проведе изслушване във връзка с преписка 94-00-596/2015 г. на: Петър 

Петров, съдия в РС – Димитровград и Елка Пенчева, съдия в СГС и 

изпрати  материалите по преписката на и.ф.административния ръководител 

на Софийски градски съд, за запознаване и преценка относно упражняване 

на правомощията си по чл. 312, ал. 1 т. 1 от ЗСВ. 

 

 

 

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 – за първото полугодия на  2015 г.  
 

  

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ  ........................................1132 бр.,  

в това число 31 бр.  от Унифицираната система 

  

         2. От общия брой -  .................................................................... 394  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 ......................................... 456  бр. 

 

4. Отговори до жалбоподатели след извършена  

проверка от компетентния орган  ...........................................................36 бр. 

 

5. Препратени по компетентност на основание  

чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, в т.ч. до  

ИВСС, ИВКП и Инспектората към МП  ..............................................128   бр. 
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6. Изпратени за проверка и отговор до административните 

ръководители  в органите на съдебната власт и ИВСС.....................118  бр.  

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

                                          ОБЩО:... ..........................1132  БР. 

 

 

           1.   ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ЖАЛБИ................................... 1481 БР. 

           2.   ОБЩО ПРИЕТИ СТАНОВИЩА ЗА  

 НРАВСТВЕНИ  КАЧЕСТВА ЗА ПЕРИОДА  

 01.01.– 30.06.2015 ........................................................................357   БР. 

 

                                              

 ИЗГОТВИЛ СПРАВКИТЕ:    /п/ 

 

                                                                                              /П.Василева/ 

 

 

09.07.2015 г. 


