
ГРАФИК
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.
№

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНА

СРОК

ИНСТИТУЦИЯ

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ОБНОВИ СЪСТАВЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С МАНДАТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМА ИЗ
ОСНОВИ
1

2

Приемане на Правилник за дейността на новия
ВСС след публикуването му на страницата на
ВСС и провеждане на консултации.
Утвърждаване на стандарт за прозрачност и
публичност в работата на ВСС – публикуване на
електронната страница на ВСС на дневния ред
на заседанията на комисиите и въвеждане на
принципа за заседания на комисиите при открити
врати (с изключение на дисциплинарни
производства).

30.10.2012

ВСС

30.10.2012

ВСС

Адресиране на препоръките за постигане на
правилен баланс между ефикасност, отчетност,
етика и независимост при работата на ВСС и
отговорно провеждане на реформата в
съдебната система
Утвърждаване на прозрачността в работата на
ВСС чрез публикуването на изчерпателна
информация за работата на Съвета и комисиите
му в изпълнение на Стратегията за
продължаване на съдебната реформа в частта за
утвърждаване на отговорността, отчетността и
ефективността на ВСС

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ И ИЗПЪЛНИ СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, КОЯТО
ДА СЕ ОСНОВАВА НА АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И НАТОВАРЕНОСТТА, С ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА СЪДИЛИЩАТА,
НАЗНАЧЕНИЯТА И ОБУЧЕНИЯТА.
Консултации с органите на съдебна власт
30.09.2012
МП
Експертно обезпечаване работата на новия ВСС
3
по изработване на средносрочна стратегия за
относно проблемите с оценка на натовареността
развитие
на човешките ресурси в съдебната
на магистратите
система
Независимо сравнително изследване на
30.09.2012
МП
4
моделите за оценка на натовареността на


ϭ


магистратите в държави-членки на ЕС в
сътрудничество със Съвета на Европа
5

6

7

8

Кръгла маса за обсъждане на резултатите от
сравнителното изследване и практиката в
България с участието на заинтересованите
страни

15.10.2010

МП

Изработване на проект на методика за оценка на
натовареността на магистратите в България в
сътрудничество със заинтересованите страни

30.10.2012

МП

Приемане с решение на ВСС и възлагане на
административни ръководители на избрани
съдилища от различни нива за наблюдение на
времетраенето на съдебните процеси от
образуването на дело до неговото приключване в
съответната инстанция.

30.11.2012

ВСС

Създаване на Работна група за изготвяне на
средносрочна стратегия за човешките ресурси в
съдебната система.

30.11.2012

ВСС

април 2013

ВСС

9
Приемане на Анализ на статистическите данни от
2012 г. за фактическата натовареност и обобщен
анализ от компетентната комисия на ВСС за
преодоляване на неравномерната натовареност
чрез оптимизиране на щатовете в различните
звена на съдебната система и чрез други
допустими от закона мерки.



Ϯ

Изготвяне и приемане на средносрочна стратегия
за развитие на човешките ресурси в съдебната
система, отчитаща нуждите и натовареността,
необходимите промени в структурата на
съдилищата, назначенията и обученията.
Формулиране на управленски мерки за
изравняване на нивото на натовареност,
обезпечаване на компетентни и мотивирани
магистрати и постигане на ефективно, качествено
и бързо правосъдие.
Приемане на план-график за изпълнение на
стратегията и модел за граждански мониторинг.



10

11

Изготвяне на средносрочна стратегия за
човешките ресурси с активното участие на
Гражданския съвет.

30.06.2013

ВСС

Текущ мониторинг и анализ на индивидуалната
натовареност на магистратите и цялостната
натовареност на органите на съдебната власт.

постоянен

ИВСС, ВСС

ПРЕПОРЪКА: НОВИЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ МАНДАТ ДА ПРОВЕДЕ РЕФОРМА В СТРУКТУРАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЗАВИСИМ ФУНКЦИОНАЛЕН ОДИТ И В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪНШНИ
ЕКСПЕРТИ
12

13

14

Функционален анализ на структурата,
процедурите и организацията на прокуратурата
за периода 2007-2012

Януари 2013

ВСС

Формиране на ясна визия относно
предпоставките за реформа в прокуратурата

Изработване на стратегия за реформа в
структурата, процедурите и организацията на
прокуратурата за периода 2013 - 2020

Юли 2013

Главен
прокурор

Предоставяне на мандат на новия главен
прокурор за реформа в прокуратурата

ВСС
ПРБ

Анализ на дейността на следствените органи с
оглед подобряване тяхната ефективност;

Постигане на законова регламентация на
реформата в тази част на съдбаната система
ползвайки резулататите от анализа.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПОСТАВИ ЦЕЛ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ПО НОВИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС И ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
15.


Определяне на експерти за работа по проект за

30.08.2012
ϯ

АМВР

Готов проект на нов НК при отчитане на


нов НК
16

Анализ на съответствието на проекта за нов НК с
международни правни актове и актове на ЕС

30.10.2012

МП

17

Обществена дискусия по проекта за нов НК с
участието на всички заинтересовани страни

30.01.2013

МП

международните стандарти и очакванията на
всички заинтересовани страни

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА ОТКРИТОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗНАЧИМИ НПО И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РЕФОРМИ
18.

19.

20

21

22

23



Участие на НПО и професионални организации в
работни групи по ЗИД ЗСВ

постоянен

МП

Участие на НПО и професионални организации в
оценката по изпълнение на Стратегията за
продължаване на съдебната реформа в периода
2010-2012 и изработване на План с действия за
периода 2012-2014

Юли –
октомври 2012

МП

Участие на НПО и професионални организации в
работата по проекта за нов НК

постоянен

МП

Провеждане на трета среща с неправителствени
организации по програмата за граждански
мониторинг на дейността на ПРБ

15.10.2012

ПРБ

Сформиране на Граждански съвет към ВСС и
приемане на правила за открито и ефективно
взаимодействие.

31.10.2012

ВСС

Оптимизиране на работата на електронния
регистър на жалбите и сигналите на гражданите,
постъпващи във ВСС, даващ възможност да се

30.01.2013

ВСС

Гарантиране на откритото и ефективно участие
на гражданските и професионални организации
при формулирането на национални и секторни
стратегии за реформи и механизмите за техния
мониторинг.

ВСС да развие устойчиви механизми за
консултиране и взаимодействие със структурите
на гражданското общество – професионални
организации и НПО, ангажирани с реформата в
съдебната система, при разработването на
политики и оценката на тяхното въздействие в
съответствие със Стратегията за продължаване
на съдебната реформа: „Утвърждаване на ВСС и
като форум за диалог по проблемите на
правосъдието при гарантиране на обществено
участие и представеност на магистратите“.
Приемане на ясни правила за разглеждане на

ϰ


проследява движението им от жалбоподателите
по електронен път чрез страницата на ВСС.

жалби и сигнали - конкретни срокове и прозрачна
процедура, разписани в Правилника за дейността
на ВСС.

Модернизиране и усъвършенстване на
институционалния сайт на ВСС - въвеждане на
ефективни търсачки и ясна структура,
осигуряване на възможност за онлайн излъчване
на заседанията на ВСС и неговите комисии, от
електронната страницата на ВСС.

24

25



Въвеждане на електронен регистър на жалбите и
сигналите на гражданите, постъпващи в ИВСС,
даващ възможност да се проследява движението
им от жалбоподателите по електронен път.

март 2013

ИВСС

Въвеждане на механизъм за използването на
електронен регистър на жалбите и сигналите на
гражданите, воден от органите на съдебната
власт.

Март 2013

ВСС

ϱ



ПРЕПОРЪКА: РАБОТАТА НА ИНСПЕКТОРАТА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ ЕТИКАТА И ЕФИКАСНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ДА
СЕ УСТАНОВИ ЕДИННА И ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, КОЯТО ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА ПОВСЕМЕСТНО В СТРАНАТА
26

27

28



Продължаване на практиката плановите
проверки на ИВСС да включват контрол по
спазването на разпределението на делата и
прокурорски преписки на принципа на
случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ.

постоянен

ИВСС

Въвеждане на допълнителни критерии при
извършване на проверките, които са в следните
насоки:
- установяване на поредността на постъпване
на делата и преписките, и извършеното
последващо разпределение;

Анализ на резултатите от плановите проверки и
изпълнение на предписанията на ИВСС във
връзка с разпределението на делата и
прокурорски преписки на принципа на
случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ.

30.03.2013

ИВСС

Проверка за прилагането на принципа на
случайно разпределение на делата, която да се
извърши на база на предварително изработена
методология включваща оценка на риска от
манипулация при прилагането на софтуера
разпределящ дела. Публично представяне на
резултатите. Анализ на Доклад за случайното
разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС
въз основа на наблюдението и на външен
експерт.

Март 2013

ВСС

ϲ

- установяване между кои лица е извършвано
разпределението, с оглед наличието на
основания за изключване на даден магистрат от
разпределението.
Предложение за мерки и установяване на
единна и ефективна система за разпределяне
на случаен принцип на съдебните дела

Утвърждаване на принципа за случайно
разпределение на делата, осигуряване на
мониторинг върху процеса в партньорство с
неправителствени организации.



29.

Утвърждаване на практиката на ИВСС при
констатирани случаи на несъответствие на
поведението на даден магистрат, с нормите за
етично поведение, и което може да се
квалифицира като нарушение на етичните
правила, да сезира Комисията по
професионална етика и превенция на
корупцията при ВСС, административните
ръководители на органите на съдебната власт и
дисциплинарния състав на ВСС.

Постоянен

ИВСС

Предложение на мерки за подобряване
системата за ефективно отчитане на етичните
стандарти

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР Е ПРИМЕР ЗА ПРОЗРАЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС,
ОСНОВАН НА КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ЕФЕКТИВНОСТ
30.

31.

Приемане на процедура във връзка с
приложение нормата на чл. 173 ЗСВ (обн. ДВ,
бр № 50/03.07.2012 г.)

10.10.2012

ВСС

Въвеждане на ясни правила за изслушване на
кандидатите

30.10.2012

ВСС

Създаване на необходимите процедурни
правила за прозрачен и състезателен процес на
избора на нов главен прокурор

ПРЕПОРЪКА: ПРОЗРАЧНОСТТА, ОБЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ
АТЕСТИРАНЕТО, ПОВИШАВАНЕТО, НАЗНАЧАВАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАРНИ РЕШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
МАГИСТРАТИТЕ
32.



Мониторинг върху дейността на
административните ръководители за
организацията и управлението на делата.

постоянен

ϳ

ИВСС

Включване на оценките от мониторинга на
ИВСС в атестирането на магистратите.


33

34

35

Утвърждаване практиката на последователност
на ИВСС при упражняване на правомощието да
отправя предложения за налагане на
дисциплинарни наказания на магистрати.

постоянен

ИВСС

Сформиране на работна група за изготвяне на
искане до Общото събрание на ВАС за
образуване на тълкувателно производство във
връзка с правораздавателната дейност по
дисциплинарни производства срещу
магистрати.

30 09 2012

ВАС

Провеждане на общ форум между ВСС, ИВСС и
ВАС за обсъждане на дисциплинарната
практика и повишаване превантивния ефект на
дисциплинарните наказания , наложени след
нарушаване на Етичния кодекс на българския
магистрат.

10. 12. 2012

ВСС

Подобряване стандартите на дисциплинарна
практика.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО ИМА ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА
МОТИВИТЕ КЪМ СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ И ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ НАЧИНИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ
36



ИВСС при извършваните проверки по дела ще
продължава да следи за общата
продължителност на съдебното производство –
от образуване на делото до приключването му
със съдебен акт, насрочване, брой проведени
съдебни заседания, причини за отлагане,
проблемите при администриране, свързани с
призоваването на участниците в процеса,
страни, свидетели, експерти, предприети
дисциплиниращи мерки от страна на съдията по
отношение на страните в производството,

постоянен

ϴ

ИВСС

Създаване на система за:
постоянен мониторинг на причините за
забавяне на публикуване на мотивите
към съдебните решения;
стандартизирани предписания към
административните ръководители на
съдилищата;
- Обратна връзка за предприетите мерки
за справяне с проблема


срочност на изготвените мотиви и решения, при
спиране на делото - извършвани ли са редовни
справки за отпадане на основанията за
спиране.
37.

Създаване на ново звено към ИВСС с
измененията в ЗСВ (обн. ДВ, бр №
50/03.07.2012 г.), с което се въвежда
национален механизъм за разглеждане жалби
срещу нарушаване на правото на разглеждане
и решаване на делата в разумен срок
(нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи).

постоянен от
1.10.2012 г.

ИВСС

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ЗАПЪЛНЯТ ПРАЗНИНИТЕ ПРИ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ, КАТО НАПРИМЕР
УКРИВАНЕТО С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИСЪДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ
НАКАЗАНИЯ, НАЛОЖЕНИ ПО СЪДЕБЕН РЕД
38.

39.

40.

41.



Изготвяне на Инструкция за подпомагане
участието на пострадалите от престъпления в
наказателния процес

30.09.2012

ПРБ

Разработване на методика за извършване на
регулярни и тематични проверки по
приложението на Инструкцията на главния
прокурор за провеждане на предварителни
проверки

30.09.2012

ПРБ

Разработване на правила за създаването и
работата на екипите ad-hoc

30.10.2012

ПРБ

Реализиране на проект „Доизграждане и
усъвършенстване на ЕИСПП за подобряване на
комуникационната и информационна среда и

30.05.2013

ПРБ

ϵ

Установяване на общи стандарти и
подобряване работата на прокурорите с цел
осигуряване на пострадалите пълноценното им
участие в наказателното производство и
необходимата подкрепа за преодоляване
последиците от престъплението.
Оптимизиране на наказателния процес

Функционираща електронизирана
информационна система за проследяване на
движението по наказателните производства и


интегриране на ведомствените информационни
системи с ядрото на ЕИСПП“
42.



Реализиране на проекти за свързване на ГД
„Изтърпяване на наказанията“ и СД „Охрана“ с
ЕИСПП

изпълнение на наказанията

30.07.2013

ϭϬ

МП



ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПРИЕМЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ДЕЙНА СТРАТЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ИМА РАЗНОГЛАСИЯ, И
ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ
43.

44.

45.

46.



Активизиране дейността на създадената
със заповед на председателя на ВКС
комисия, която го сезира с предложения за
образуване на тълкувателни дела при
констатиране на противоречива съдебна
практика. При подготовката и обсъждането
на тълкувателните дела да бъдат
привлечени като консултанти научни
работници и външни експерти, които със
знанията и опита си да подпомогнат
тълкувателната дейност на ВКС.

постоянен

ВКС

Създаване на ефективна система за
проучване и докладване предложенията на
съдилищата при установена от тях
противоречива практика.

В ежемесечния бюлетин на ВКС да се
публикуват решения на състави от
наказателната колегия за организираната
престъпност и корупция.

постоянен

ВКС

Запознаване на магистратите от всички
съдилища в страната с водеща практика на
наказателната колегия

ВКС

Създаване на устойчива система с участието
на всички магистрати за повишаване
последователността при правоприлагането в
наказателния процес

Организиране на тематични семинари със
съдии от страната по въпросите на
организираната престъпност, корупцията,
трансграничната престъпност, злоупотреба
с еврофондовете, екстрадициите и
санкционната политика.
Продължаване на дейността на ИВСС по
сигнализиране на компетентните органи за
констатирани случаи на противоречива
съдебна практика. Продължаване на

постоянен

постоянен

ϭϭ

ИВСС


практиката за участие с мотивирани
становища при образуване на тълкувателни
дела във ВКС и ВАС.
47.

48.

Продължаване на практиката да се
публикуват на сайта на ВКС анализи,
обобщаващи практиката на ВКС, свързани
с препоръките в Доклада на ЕК.

постоянен

ВКС

Обсъждане на изводите, залегнали в
докладите на аналитичното звено във ВКС,
проучващо и обобщаващо съдебната
практика, от гледна точка на проблеми в
работата на ПРБ и органите на
досъдебното производство

постоянен

ПРБ

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВАТА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО СЕ
НАЗНАЧАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, КАКТО И ЧЕ ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, И НАЙ-ВЕЧЕ
ПРОКУРАТУРАТА, НАПЪЛНО СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА; ДА СЕ ГАРАНТИРА СЪЩО БЪРЗОТО ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ЗА ДА ЗАПАЗИ НЕЙНИЯ АВТОРИТЕТ, АКО Е НЕОБХОДИМО
49.

50.

51.



Разработване на методика за
координиране на действията на
прокуратурата и НАП за установяване и
разследване на необяснимото богатство

31.12.2012

Мониторинг на ефекта от действието на
методическите указания за всеобхватна
финансова проверка

30.12.2012

Засилване на правните разпоредби относно
комуникацията между органите на
досъдебното производство и КУИППД.

постоянен

ПРБ
КУИППД

ПРБ
КУИППД

ϭϮ

КУИППД

Създаване на ефективно
междуинституционално сътрудничество за
приложение на Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито
имущество.



ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАВИСИМ АНАЛИЗ НА ПРОВАЛИЛИТЕ СЕ ДЕЛА, КАТО СЕ АНАЛИЗИРАТ СЛАБОСТИТЕ КАКТО В
СЛЕДСТВИЕТО, ТАКА И В ПРОКУРАТУРАТА, В ТОВА ЧИСЛО ЗАЩИТАТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И ФИНАНСОВИЯТ
АНАЛИЗ, СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПОЛИЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА
ВЛАСТ.
ПРЕПОРЪКА: ВЪЗ ОСНОВА НА ТОЗИ АНАЛИЗ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ В СТРУКТУРАТА, УПРАВЛЕНИЕТО, ПЕРСОНАЛА,
ОБУЧЕНИЯТА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАКТИКИ
Мониторинг на ефекта от действието на
30.11.2012
ПРБ
Утвърждаване на вътрешноведомствената
52.
практика за постоянен анализ на
Указанията на главния прокурор за
ефективността на функционалните и
засилена методическа помощ и надзор по
организационни механизми за ограничаване
определени наказателни производства в
на дефицити в работата на прокуратурата и
системата на ПРБ.
разследващите полицаи, водещи до
53.

54.

55.



Мониторинг на ефекта от действието на
Указанията на главния прокурор за
подобряване организацията на работа в
ПРБ с цел намаляване на върнатите от
съда дела за доразследване и на
оправдателните присъди;

връщане на дела за доразследване и
оправдателни присъди

30.11.2012

ПРБ

Разработване на регистри на
оправдателните присъди, обобщени по
апелативни райони и на национален
регистър

31.12.2012

ПРБ

Изготвяне на ежемесечни анализи и
запознаване на ръководството на
прокуратурата с резултатите от работата
по дела от особен обществен интерес –
организирана престъпност, корупция,
пране на пари, злоупотреба със средства
на ЕК, данъчни престъпления, трафик на

постоянен

ПРБ

ϭϯ


хора, трафик на наркотици, подправка на
парични знаци
56.

57.

58.

59.

60.

Мониторинг на ефекта от действието на
методическите указания за всеобхватна
финансова проверка

31.12.2012г.

ПРБ

Продължаване подбора на разследващи
полицаи като разследващи органи по
дела, подсъдни на специализирания
наказателен съд.

30.06.2013г.

МВР
(ГДБОП)

Изработване на методика и процедура за
независим анализ на провалените
наказателни дела

30.09.2012 г.

МП

Координация на провеждането на
независим анализ на провалените дела с
уастието на международни експерти на
Съвета на Европа

Октомври 2012
– март 2013

МП

Сформиране на работна група за
изработване на предложения за
последващи мерки въз основа на анализа

31.01.2013

МП

Създаване на устойчива система за
мониторинг на дефицитите в разследването
и работата на прокуратурата, събирането на
доказателства, защитата на свидетели и
междуинституционалното сътрудничество
между съдебната и изпълнителната власт в
преследването и наказанието на
общестевнозначими престъпления

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАТРУПАНИЯТ ОПИТ ОТ МИНАЛИ СЛУЧАИ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА НА ПОЛИЦИЯТА,
ПРОКУРАТУРАТА И СЪДИЛИЩАТА В СФЕРАТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
61.



Изготвяне на ежемесечни анализи и
запознаване на ръководството на
прокуратурата с резултатите от работата
по дела от особен обществен интерес –
организирана престъпност, корупция,
пране на пари, злоупотреба със средства

постоянен

ϭϰ

ПРБ

Утвърждаване на система за ефективно
междуинституционално сътрудничество за
превенция и преследване на корупционни
престъпления


на ЕК, данъчни престъпления, трафик на
хора, трафик на наркотици, подправка на
парични знаци
62.

63.

64.

65.

66.

67.



Мониторинг на разследванията, водени
срещу магистрати;
Мониторинг на ефекта от действието на
Указанията на главния прокурор за
засилена методическа помощ и надзор по
определени наказателни производства в
системата на ПРБ.

постоянен

ПРБ
ПРБ

30.11.2012

Мониторинг на ефекта от действието на
Указанията на главния прокурор за
подобряване организацията на работа в
ПРБ с цел намаляване на върнатите от
съда дела за доразследване и на
оправдателните присъди

30.11.2012

ПРБ

Разработване на регистри на
оправдателните присъди, обобщени по
апелативни райони и на национален
регистър

31.12.2012

ПРБ

Разработване на правила за създаването
и работата на екипите ad-hoc

30.10.2012

ПРБ,

Актуализация и разширяване на темите –
част от първоначалното професионално
обучение за разследване на
организирана престъпност с прилагане на

30.06.2013

КУИППД

ϭϱ

АМВР

Подобрено качество на първоначалното
професионално обучение за служители на
МВР


икономически и финансов анализ:
а) Обучение на бакалаври по
специалността „Противодействие на
престъпността и опазване на
обществения ред
б) Първоначално професионално
обучение на служители от криминална,
икономическа, гранична, транспортна
полиция и от структурите за борба с
организираната престъпност
68.

Специализирани курсове за актуализация
и повишаване на професионалната
квалификация на полицаи с разследващи
функции с тематичен обхват, както
следва:

30.06.2013

а) „Актуални проблеми на
противодействие на корупцията”
б) „Противодействие прането на пари”
в) “Противодействие на тероризма –
проблеми на киберсигурността,
недопускане на разпространението на
оръжия за масово унищожение, стоки и
изделия с двойна употреба и
ограничаване на биотероризма”
г) “Противодействие на данъчни
престъпления” .


ϭϲ

АМВР

По-нататъшно подобряване на
професионалната подготовка и
квалификация на действащите полицаи с
разследващи функции


69.

70.



Осигуряване на финансов ресурс в
размер на 10% от стойността на отнетото
в полза на държавата имущество за
организиране и провеждане на
съвместни програми и обучения на
национално и международно ниво.

постоянен

Анализ на работата по приключените
наказателни производства за
престъпления против избирателните
права на гражданите, образувани във
връзка с проведените избори през месец
октомври 2011 г. Публично представяне
на резултатите от анализа.

31.01.2013

ϭϳ

КУИППД, МП
и МФ

ГДНП

Финансово обезпечаване на
специализирани обучителни програми за
противодействие на корупцията

Подобряване на практиките по разследване
на престъпления против избирателните
права



ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ НАПРАВИ НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. ДА СЕ ПОВЕРИ НА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНСТИТУЦИЯ ЗАДАЧАТА ДА КООРДИНИРА БОРБАТА С
КОРУПЦИЯТА, ДА ПОДПОМАГА И КООРДИНИРА УСИЛИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ, ДА ДОКЛАДВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ДА ПОДДЪРЖА
НОВА НЕЗАВИСИМА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, В КОЯТО УЧАСТВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
71

72.

73.



Главен инспекторат към МС да възложи
изработване на независима оценка за
изпълнението на националната интегрирана
стратегия за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност.

Март 2013

ГИ към МС

Създаване на работна група към
Консултативния съвет на Центъра за
превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност със задача да
анализира възможностите за възлагане на
функциите на координираща институция за
борба с корупцията. Предложенията на
работната група да се предоставят за
обсъждане и консултации с НПО.

Май 2013

Консултативния
съвет на
ЦППКОП

Стартиране на национален „Форум против
корупцията” към ЦППКОП.
Възможни теми за 2013 година:
- Превенция на корупцията при възлагане на
обществени поръчки;
- Установяване на доказателства в

м.ноември 2012
и цялата 2013

Независима експертна оценка за постигане
целите на стратегията, идентифициране на
нови стратегически цели.

ЦППКОП

ϭϴ

ЦППКОП

Създаване на постоянно действащ ефективен
формат за анализ на актуални въпроси при
противодействие на корупцията с участието на
експерти и представители на компетентни
министерства, съдилищата, прокуратурата,
полицията, браншови камари, професионални
сдружения, общини, неправителствени


корупционни случаи;
- Корупция в областта на наказателно
преследване / полиция, прокуратура и
съдилища/;
- Корупция в здравеопазването;
- Корупция в социалната сфера.
Създаване на централна платформа за
74.
мониторинг на обществените поръчки

75.

Разработване на независима
система/методология за мониторинг и оценка
на риска от корупция.

организации, други институции от страната и
чужбина и др.

декември 2012

ЦППКОП

март 2013

ЦППКОП

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗМЕНИ ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ТАКА ЧЕ ДА МОГАТ
ЕФЕКТИВНО ДА СЕ НАЛАГАТ НАКАЗАНИЯ, КОИТО ИМАТ ВЪЗПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СИСТЕМАТА ЗА
ДЕКЛАРИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА ИМУЩЕСТВО, КАТО ТЯ БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
НЕЗАКОННО ОБОГАТЯВАНЕ
76.

77.

78.


Организиране на кръгла маса с участие на
правоприлагащите органи по повод на
иницииране на промяна в ЗПУКИ

Ноември 2012

КПУКИ

Организиране на работна група за проучване
и анализ на действащата нормативна уредба
в областта на конфликта на интереси и
разработване на проект на закон за
изменение и допълнение на ЗПУКИ,
съвместно с участието на НПО. Публично
представяне на анализа и препоръките.

Февруари 2013

КПУКИ

Организиране на специализирани семинари и

постоянен

КПУКИ
ϭϵ

Изработване на ЗИД на ЗПУКИ

Изграден капацитет за идентифициране и
предотвратяване на конфликта ни интереси в


съвместни обучителни мероприятия за
идентифициране и предотвратяване на
конфликта на интереси
79.

80



държавната и местната администрация

Публично обсъждане на възможностите за
подготовка на ЗИД на Закона за публичност
на имуществото на лица заемащи висши
държавни постове (ЗПИЛЗВДД) относно
възлагане на конкретен орган на правомощия
за извършване на проверки на данните за
имущественото състояние на задължените по
ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на
средствата

Ноември 2012

Анализ на възможностите за ЗИД на Закона
за публичност на имуществото на лица
заемащи висши държавни постове (
ЗПИЛЗВДД)

Март 2013

Сметна палата
КУИППД
ДАНС
НАП

Изясняване на възможностите относно
възлагане на конкретен орган на правомощия
за извършване на проверки на данните за
имущественото състояние на задължените по
ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на
средствата

ПРБ

Сметна палата
НАП

ϮϬ

ЗИД на ЗПИЛЗВДД като бъде предвидена
възможност за проверка на данните за
имущественото състояние на задължените
лица, вкл. за произхода на средствата.



ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ
81

Изготвяне на координиран, периодично
актуализиран и ресурсно обезпечен план за
смесени и съвместни обучения на магистрати,
разследващи полицаи и други участници в
наказателния процес, съобразно препоръките в
Доклада на ЕК от юли 2012 г., който ще се
изпълнява през 2013 г.

декември 2012

ПРБ
МВР
Други
отговорни
институции

І. Теми, по които да се провеждат обучения
1.
Разследване, преследване и наказване
на корупционни престъпления, включително
1.1.Корупционни престъпления в съдебната
власт.
2.
Организирана престъпност
3.
Разследване, преследване и наказване
на финансови и икономически престъпления,
включително
3.1.
Пране на пари и
3.2.
Престъпления срещу европейските
фондове
3.3.
Отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност
4.
Конфликт на интереси
5.
Процес на разследване и събиране на
доказателства, включително
5.1.
Доказателства и доказателствени
средства
5.2.
Експертизи, включително финансови и
икономически
5.3.
Финансови и икономически познания,
необходими при разследванията
6.
Управление на делата (с цел ускоряване
на производството)


НИП

Ϯϭ

Подходи при организирането и провеждането на
обученията
1.
Смесени/съвместни обучения с участието
на съдии, прокурори, следователи, разследващи
полицаи и други участници в наказателния
процес
2.
Разнообразяване на формите на обучение
3.
Засилено участие на съдии от ВКС в
различните форми на обучение с цел
уеднаквяване на практиката
4.
Акцент върху специфични целеви групи
4.1.
Съвместни екипи за разследване
4.2.
Специализирани структури
5.
Засилено привличане на чуждестранен
(европейски) опит
6.
Използване на проучване на нуждите и
информация от други източници (проверки на
ИВСС, анализ на „провалени” дела и т.н.) при
изготвяне и актуализиране на тематиката и
съдържанието на обученията


7.
8.

Професионална етика
Нов Наказателен кодекс

ПРОДЪЛЖАВАЩИ МЕРКИ
№

82

83

84

85

86



ОТГОВОРНА
ДЕЙНОСТ
Дискусия в КИМОРДОИ за необходимостта от
законодателни промени и организационни
мерки за преодоляване на факторите, водещи
до неоправдано забавяне на наказателния
процес.
Приемане на Обобщен аналитичен доклад за
всички апелативни райони въз основа на
контролните проверки за изпълнение на
препоръките на ИВСС.
Докладите от проверките на ИВСС в органите
на съдебната власт, както и предприетите
впоследствие мерки, да се публикуват на
интернет страницата на ИВСС и на страниците
на съответните органи на съдебната власт.
Съвместно заседание на Комисията за
изготвяне на анализ и последващи действия по
препоръките на Инспектората към ВСС и
новоизбраните инспектори.
Анализ на приложението на Правилата за реда
за провеждане на конкурсите и за избор на
административни ръководители в органите на

ИНСТИТУЦИЯ

СРОК

ВСС

Февруари 2013

ВСС

Февруари 2013

ОЧАКВАН ЕФЕКТ
Обобщаване на практическия опит от
наблюдението върху хода на делата,
формулиране на мерки за подобряване на
бързината на процеса. Осигуряване чрез
управленски мерки на ВСС на ритмичното
движение на делата от висок обществен
интерес.
Утвърждаване на добри модели на
администриране на органите на съдебната
власт. Приложение на препоръките на ИВСС за
подобряване работата на магистратите за
бързо и качествено правораздаване.
Подобряване на публичността и прозрачността
в дейността на ИВСС

ИВСС

постоянен

ВСС

Февруари 2013

ВСС

Март 2013
ϮϮ

Обсъждане на ефекта от изпълнението на
препоръките на ИВСС и ВСС.

Оценка на ефекта от прилагането на Методика
за атестирането и нейното съответствие с
принципите на Стратегията за продължаване на



87

88

89

съдебната власт.
Изработване на анализ на факторите,
генериращи корупция в дейността на
магистратите

Повишаване на административния капацитет на
ВСС за борба с корупцията сред магистратите

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.

Етична комисия
към ВСС

Април 2013

Етична комисия
към ВСС

Април 2013

Повишаване на административния капацитет на
ВСС за борба с корупцията сред магистратите

Април 2013

Уеднаквяване на практиката по тълкуване и
прилагане на закона.

91

Съвместни семинари на КПУКИ и работни групи
със съдии и прокурори.



февруари 2013

ВСС

Изготвяне на нови указания за публичност на
информацията

93

ВСС

Оценка на изпълнението на стратегията и
актуализиране на Стратегията за превенция и
борба с корупцията в съдебната власт с
участието на граждански организации.

90

92

съдебната реформа и измененията в ЗСВ.

Организиране на обществена дискусия за
проблемите на гражданския контрол върху
регистъра на специалните разузнавателни
средства
Преглед, анализ и актуализиране на
вътрешните актове, свързани с
осъществяването на контролната дейност.

март 2013

КПУКИ

MП
Април 2013

ПРБ

МФ

Май 2013

Ϯϯ

Създаване на система за мониторинг на
корупционните сигнали в съдебната система

Засилване на контрола при използването на
СРС и създаване на възможност за оценка на
ефекта от използването им.
Усъвършенстване на вътрешната нормативна
уредба /правила и методики/ за подобряване на
практиката, свързана с контролната дейност.



94

Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013
г. на План –графика по изпълнение на мерките,
ВСС
предвидени в Стратегията за превенция и
борба с корупцията в съдебната система.

Юни 2013

95

Обучение на финансовите инспектори и
юрисконсултите на АДФИ в областта на
последващия контрол по изпълнение на Закона
за обществените поръчки и правилника за
прилагането му.

Утвърждаване на правила за поведение и
механизми за тяхната реализация;
организационни мерки за укрепване на
структурните звена на съдебната власт, в
контекста на превенцията и противодействието
на корупционните явления.

Юни 2013

Повишаване на ефективността на последващия
контрол.

96

Реализиране на вътрешноведомствена
програма за специализирани обучения по теми,
предложени от прокурорите в страната, извън
предвидените от НИП, и по международни
проекти.

97

Обучения по приложението на методическите
указания, съвместно с представители на други
институции, имащи отношение към
установяването и отнемането на незаконно
придобито имущество

98

99


Специализирано обучение по процесуалноследствени действия на митнически служители
за разследване, предотвратяване и превенция
на правонарушения в областта на
митническото, акцизното и
данъчното законодателство.
Мониторинг по приложение на методическо
указание за всеобхватни финансови
разследвания.

МФ

ПРБ

Юли 2013

ПРБ

юли 2013

МФ

Ϯϰ

Изграждане на механизъм за развитие на
квалификацията на магистрати и служители;
осигуряване на условия за мобилизиране на
ресурса от висококвалифицирани прокурори и
следователи; създаване на механизъм за
отчитане нуждите на прокурорите,
следователите и служителите от специфично
обучение; утвърждаване на практическата
ориентация на обучението.
Осигуряване устойчивост на практиката по
приложение на методическото указание за
всеобхватните финансови разследвания и
превръщането му в ефикасен инструмент за
установяване и отнемане на незаконно
придобито имущество; постигане на добро
взаимодействие с останалите институции при
решаване на проблеми от практическо естество.

Юли 2013

Повишаване на капацитета на митническите
служители.

постоянен

Да се гарантира, че след образуване на
наказателно производство за организирана
престъпност, корупция, данъчни измами,



ПРБ
Мониторинг по приложение на инструкция за
съгласуване и координиране на първоначалните
действия по разследването съвместно с МВР.

ПРБ

постоянен

100

101

Мониторинг по приложение на методическо
указание за разследване на дела срещу
организирани престъпни групи.

102

Мониторинг по приложение на въведения с
новия Закон за обществените поръчки модел за
предварителен контрол на база оценка на
риска, с обратна връзка за проследяване на
резултатите от него; укрепване на
административния капацитет на Агенцията.

103

104


Мониторинг на разследванията, водени срещу
магистрати.

постоянен

ПРБ
АОП

постоянен

ПРБ

постоянен

Изготвяне на ежемесечни анализи и
ПРБ
запознаване на ръководството на прокуратурата

постоянен
Ϯϱ

измами със средства от фондове на ЕС и
контрабанда, ще се извършва и разследване за
свързани с тях финансови
престъпления, ще се проследява движението на
имущество и капитали за своевременното им
обезпечаване с оглед
последващото им отнемане.
Подобряване на координацията между
полицията и прокурорите за гарантиране на
своевременно и качествено събиране на
доказателства при първоначалните действия по
разследване и изготвяне на обосновани
искания за определяне на мерки за
процесуална принуда.
Подобряване на качеството на разследване на
тези дела и подпомагане работата на
прокурорите от специализираните прокуратури.
Изпълнение на препоръките на ЕК в областта
на обществените поръчки за превенция на
корупционните практики чрез засилване на
предварителния контрол.

Засилен контрол над срочното и
законосъобразно решаване на делата, водени
срещу магистрати; анализ на причините, довели
до извършване на престъпления от магистрати;
набелязване на мерки за преодоляването им.
Засилен контрол над работата по делата от
особен обществен интерес; Анализ на работата
и установяване на проблемите при работата по


с резултатите от работата по дела от особен
обществен интерес – организирана
престъпност, корупция, пране на пари,
злоупотреба със средства на ЕК, данъчни
престъпления, трафик на хора, трафик на
наркотици, подправка на парични знаци.

105

106

Публикуване на мотивите на ВСС по
дисциплинарните решения след влизането в
сила на заповедта или на решението за
налагането на дисциплинарно наказание.
Комисията по дисциплинарните производства
към ВСС да вписва в публичния регистър на
дисциплинарните производства вида на
дисциплинарно нарушение, за което се налага
санкцията.

Годишен обобщен доклад за случайното
разпределение на делата въз основа на
проверките на ИВСС и ад-хок проверки на
комисията на ВСС и осъществен независим
одит както и на осъществено гражданско
наблюдение.

107

Анализ след срещите по апелативни райони на
проблемите по хода на делата от особен
обществен интерес и изпълнение на
препоръките на ВСС от предишни анализи.

108

Повишаване на публичността в работата на
Комисията по предложенията и атестирането на



този вид дела

ВСС

постоянен

ВСС

постоянен

ВСС

постоянен

ВСС

постоянен
Ϯϲ

Повишаване на публичността по отношение на
дисциплинарната дейност на ВСС.

Засилване контрола върху прозрачността за
случайното разпределение на делата.
Своевременно отстраняване на недостатъците
и пропуските от страна на ВСС чрез
организационни мерки и указания към
административните ръководители при подадени
сигнали.
Формулиране на препоръки за използване на
добри практики, както и по актуални проблеми
на хода на делата от особен обществен
интерес.
Повишаване на прозрачността в работата на
ВСС и Комисията по предложенията и


съдии, прокурори и следователи чрез
публикуване в интернет страницата на ВСС на
дневния ред на предстоящите заседания и
протоколите от проведените заседания

109

110

Завишаване на критериите, повишаване на
мотивираността и на ефективността на
упражнявания от ВСС контрол по отношение на
конфликта на интереси, имущественото
състояние и други корупционни форми,
включително и в рамките на атестациите,
придобиване на несменяемост и повишения. .
Изработване на унифициран стандарт за
публикуване в интернет страниците на
съдилищата на съдебните решения при
спазване на изискванията за формат и
публикуване на лични данни. Предвиждане на
определен формат и срок на пазене.

атестирането на съдии, прокурори и
следователи

ВСС

постоянен

ВСС

постоянен

111

Проверки за изготвянето на мотивите към
съдебните актове в предвидения от закона срок,
в хода на контролните, ад-хок и тематичните
проверки на ИВСС

ИВСС
ВСС

112

Координация и взаимодействие на
инспекторатите по чл. 46 от ЗА с Дирекция
„Главен инспекторат” на МС и с други органи и
структури на законодателната, изпълнителната
и съдебната власт, и с неправителствени

Главен
инспекторат и
всички
инспекторати на
министерствата



постоянен

Ϯϳ

постоянен

Превенция и противодействие на конфликта на
интереси и корупцията в съдебната система.

Повишаване на прозрачността и публичността в
работата на отделните съдилища. Улесняване
достъпа на отделния гражданин и на адвокати
до базата на данни на съответния съд.
Усъвършенстване на съдебната практика,
отчетност и публичност на съдебната система.
Набелязване на организационни мерки от ВСС
с цел приключване на делата в разумен срок.
Дисциплиниране на съдебната власт, постигане
на целите залегнали в Стратегията за
продължаване на реформата в съдебната
система в условията на пълноправно членство в
ЕС, бърза и ефективна съдебна система.
Иницииране и извършване на проверки по
предоставена информация за нарушения и
корупционни практики. Оказване на съдействие
и предоставяне на информация във връзка с
извършвани проверки от други органи.


организации за превенция и противодействие
на корупционни практики

113

114

115

116

117


Извършване на анонимни анкети с
преминаващи през ГКПП пътници и превозвачи,
с цел получаване на информация за дейността
на митническата администрация, вкл. за
евентуално наличие на корупционни практики
Изготвяне и публикуване на периодични
доклади на специализираната Комисия към ВСС
за анализ и контрол на препоръките на
Инспектората. Публикуване и на обобщен
годишен анализ за резултатите от
действията, предприети от ВСС във връзка с
констатациите на Инспектората и контролните
проверки за нивото на изпълнение на дадените
от Инспектората и ВСС препоръки и указания
към органите на съдебната власт.

Периодично публикуване на доклади относно
дейността на Комисията за професионална
етика и превенция на корупцията към ВСС.

Проверки за публикуването на съдебните
решения на интернет-страниците на
съдилищата при спазване на Закона за защита
на личните данни.

Проверки за спазване на Закона за народната
просвета при предоставяне на образователни

МФ

ВСС

ВСС

постоянен

Осигуряване на прозрачност в работата на
администрацията и превенция на корупционни
прояви.

постоянен

Постигане на единен стандарт на
дисциплинарна практика. Ефективно прилагане
на препоръките на Инспектората.

постоянен

Гарантиране на прозрачност и укрепване на
професионализма и отчетността на съдебната
система.

ВСС

постоянен

Засилване на контрола от страна на ВСС за
изпълнение на изискванията на ЗСВ.
Адресиране на една от критиките на ЕК по МСО
за осигуряване на публичност на работата на
съдебната система.

МОМН

постоянен

Противодействие на корупционните практики в

Ϯϴ


услуги срещу заплащане и при наличие на
конфликт на интереси.

118

Специализирани проверки в търговски обекти,
предлагащи акцизни стоки.

119

Извършване на планови и по сигнал проверки
на имотното състояние на служители на НАП и
митническите служители.

образованието.
МФ
Агенция
”Митници”

постоянен

Превенция на корупцията в местната власт и
противодействие на контрабандните практики в
граничните райони.

постоянен

Превенция на корупцията.

МФ
А-я „Митници”
НАП

120

Провеждане на мониторинг за срочността на
разследването в МВР.

МВР

постоянен

Осигуряване на необходимата информация за
оценка на ефективността на приложението на
процесуалното законодателство

121

Редовно актуализиране на информацията в
електронния публичен регистър за даренията на МВР
интернет-страницата на МВР.

постоянен

Гарантиране на прозрачност във връзка с
дейността на МВР

122

По-нататъшно подобряване на материалнотехническото осигуряване на полицията.

постоянен

Усъвършенстване на работната среда на
разследващите полицаи и на полицията като
цяло.

постоянен

Превенция на корупционните практики по
високите етажи на властта, прозрачност и
публичност.

постоянен

По-ефективно взаимодействие между МФ и
прокуратурата в противодействието на
данъчните измами.

Постоянен

Обективна оценка на въздействието на
законовите промени.

123

124

125


Извършване на проверки и ревизии на лица,
заемащи висши държавни длъжности, и
политически партии, във връзка с прилагането
на ЗПИЛЗВДД и ЗПП.
Провеждане на месечни срещи на регионалните
координационни центрове за борба с данъчните
и осигурителните измами.
Мониторинг на приложението на Гражданскопроцесуалния кодекс, ЗСВ, Наказателно
процесуалния кодекс и Административно-

МВР
МФ
НАП
Сметна палата
МФ
НАП
ПРБ
МП
Ϯϵ


процесуалния кодекс.

126

Осъществяване на мониторинг в
сътрудничество с НПО върху ефекта от
приложението на промените в ЗПУКИ.

КПУКИ

постоянен

Оценка на въздействието на законовите
промени за преодоляване и разкриване на
конфликт на интереси.

Обучения, включително с ползването на
чуждестранен опит, за съдии, прокурори,
следователи и разследващи полицаи по
въпросите на противодействието на
организираната престъпност, корупционни
престъпления, качеството на досъдебното
производство и разследването и преследването
на тежки икономически и финансови
престъпления.

НИП

постоянен

Повишаване на капацитета на разследването
на сложни икономически престъпления, борбата
с корупцията, както и стандартите за
доказателства.

128

Обучения за магистратите и съдебните
служители от специализираните съдилища и
прокуратури.

НИП

постоянен

Укрепване на капацитета на специализираните
съдилища и прокуратури.

129

Обучения по теми от европейското право,
интегрирани в курсовете за текуща
квалификация на магистратите по конкретни
теми от националното право

постоянен

Практическа ориентация на обучението по
европейско право с оглед прякото му
приложение от българските магистрати за
достигане на европейските стандарти за
качествено правосъдие.

постоянен

Постоянна насоченост на учебната дейност към
актуалните потребности на магистратите и
съдебните служители от обучение и към
практическите проблеми на правораздаването,
с цел уеднаквяване на съдебната практика.

127

130



Провеждане на тематични срещи на съдиите по
актуални въпроси на съдебната практика

НИП

НИП

ϯϬ


Използвани съкращения:
АМВР
ДЧР
ДИ
ДКИС
ДУССД
ДКИАД
ДПНД
ДВС
ДМ
КИМОРДООИ
КПВ
КПКИТС
КАПДПИ
КПЕПК
КПА
КУИППД
ПКПЧПЕ



Академия на МВР
Дирекция „Човешки ресурси”
Дирекция „Инспекторат”
Дирекция „Комуникационни и информационни системи”
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”
Дирекция „Координационно-информационна и аналитична дейност”
Дирекция „Правно-нормативна дейност”
Дирекция „Вътрешна сигурност”
Дирекция „Миграция”
Комисия по изпълнение на мерките за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с особен
обществен интерес
Комисия по правни въпроси
Комисия "професионална квалификация, информационни технологии и статистика"
Комисия за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на инспектората към ВСС
Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията"
Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
Комисията по установяване на имущество придобито от престъпна дейност
Постоянна комисия по права на човека и полицейска етика

ϯϭ

