
27 февруари 2012 г.  

ВСС ПОКАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА УЧАСТВАТ В АКТУАЛИЗИРАНЕТО 
НА СТРАТЕГИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА 

На днешното си заседание Комисията по 

превенция на корупцията и професионална 

етика към ВСС покани неправителствените 

организации, членове на Гражданския 

експертен съвет, създаден през 2008 г. 

Комисията предложи на представителите на 

гражданското общество да участват в 

работна група, която ще направи анализ на 

факторите, генериращи корупция в 

съдебната власт. За нас вашето мнение по 

разискваните въпроси ще е особено важно – 

като коректив и като поглед отвън, обърна се 

към представителите на неправителствения 

сектор председателят на Комисията Цони 

Цонев. Анализът ще бъде обсъден на кръгла маса, на която ще бъдат поканени всички 

институции, имащи отношение към проблема. Вследствие на всичко това ще бъде изработен и 
проект за актуализиране на Стратегията за борба с корупцията в съдебната система. 

От 10-те поканени неправителствени организации се отзоваха само три – „Прозрачност без 

граници”, „Център за изследване на демокрацията” и „Център на НПО – Разград”. На 

заседанието присъстваха журналисти.  

 

21 февруари 2012 г.  

ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ПОКАНИ ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ  

На 27 февруари, понеделник от 11.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще 

се проведе заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС 

с участието на Гражданския съвет към тази комисия. От ВСС ще предложат на 

неправителствените организации съвместно да се обсъди начина на изготвяне на Анализ на 

факторите, които генерират корупция в съдебната система, както и на оценка за 
изпълнението на актуализираната Стратегия за борба с корупцията. 

Покани са отправени към Асоциация „Прозрачност без граници”, Национална НПО мрежа за 

наблюдение на съдебната система - Разград, клуб ”Журналисти против корупцията”, 

фондация ”Програма Достъп до информация”, Център за изследване на демокрацията, 
институт ”Отворено общество”. 

Заседанието на комисията е отворено и за нови членове на Гражданския съвет, както и за 
журналисти. 

 

 

 

 

 

 



31 януари 2012 г. 

ВСС АКТИВНО ПОДКРЕПЯ ВТОРАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА ”ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО 
ХОРАТА” 

На днешното си заседание комисия ”Професионална 

квалификация, информационни технологии и статистика” 

прие и даде ход на втора фаза от проект ”Правосъдие 

близо до хората” на сдружение ” Център на НПО в 

Разград”. Председателят на неправителствената 

организация Георги Милков информира членовете на 

комисията за проведения в Благоевград първи двудневен 

тренинг по проекта, в който са участвали магистрати от 

шест окръжни и районни съдилища и представители на 

гражданския сектор. По думите на Милков, целта на този 

тренинг е повишаване на уменията за качествено и ефективно гражданско наблюдение и 
подобряване на партньорството между съда и гражданския сектор.  

Комисията към ВСС беше запозната и с четирите основни насоки, по които сдружението 

работи и през втория етап на проекта: съдебната етика и предотвратяване на конфликт на 

интереси, прозрачност, случайно разпределение на съдебни дела и младежкото правосъдие. В 

проекта са включени и обект на наблюдение ще бъдат следните съдилища: Окръжен съд -

Благоевград, Окръжен съд -Кюстендил , Районен съд- Перник, Районен съд - Петрич, Районен 
съд - Разлог и Районен съд - Дупница. 

Георги Милков информира и за втория тренинг за съдии и координатори на екипи, който ще 

се проведе на 23 и 24 февруари в Пловдив. Центърът на НПО в Разград е избрал 24 съдилища 

в 24 града в Южна България, разделени в четири групи. Наблюдението ще продължи 18 

месеца, а целият проект, който се осъществява с подкрепата на фондация ”Америка за 

България” – 24 месеца. Ще бъдат наблюдавани ключови области от съдебната дейност, които 

са от значение за съдебната реформа. В рамките на проекта ще бъде изготвен анализ, който 

ще бъде достъпен на обществото чрез Интернет-страниците на наблюдаваните 24 съдилища, 

поясни Георги Милков. Ще бъдат изследвани практиките в съдилищата в стремежа им да 

направят дейността на институцията публична и прозрачна, както и повишаване степента на 

информираност на гражданите. 

Радка Петрова, председател на комисията към ВСС ”Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” е подписала препоръка за този проект, в която се 

декларира: „Заключенията на наблюдателите за недостатъците и напредък в тези области ще 

бъдат обсъдени с административните ръководители на съдилищата и с Висшия съдебен съвет 

като основа за изготвяне на препоръки за подобряване на съдебните практики и ускоряване 

на съдебната реформа”. Комисията препоръчва на административните ръководители на 

Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд-Пазарджик, на Районните съдилища в Асеновград, 

Карлово, Пещера, и Велинград да окажат съдействие и да участват в проекта. ” Работим от 

дълго време с гражданския сектор и се надявам съвместните ни усилия за ускоряване на 

съдебната реформа да бъдат полезни най-вече на гражданите”, каза в края на разговора 

Радка Петрова. 


