ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2017 г. В РАМКИТЕ НА
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Изпълнение към месец април 2017 г.
ПРЕПОРЪКИ

МЕРКИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СРОК

НЕЗАВИСИМОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Да се установи практика назначаването на 1. Приемане на изменения и допълнения в
ВСС
февруари 2017 г.
висши съдебни длъжности да бъде Правилата за избор на председател на
прозрачно и да се основава на качествата Върховния касационен съд, председател на
на кандидатите, като това следва да важи и Върховния административен съд и главен
за предстоящото назначаване на нов прокурор, съобразени с новите разпореди на
председател
на
Върховния ЗСВ.
административен съд
С решение на Пленума на ВСС от 16.03.2017 г. са одобрени Правила за изменение и допълнение на
Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния
административен съд и главен прокурор.

В ход е процедурата за избор на членове на нов ВСС. В обявения до 10.04.2017 г. срок са направени
27 предложения за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите. От квотата на прокурорите са
депозирани 13 предложения и 1 от следователите в определения за тях срок до 27.03.2017 г. Списък
с конкретните имена и предложения е публикуван на интернет страницата на ВСС.
2. Приемане на Наредба за конкурсите за
ВСС
февруари 2017 г.
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната
власт.
С Решение на Пленума на ВСС на 09.02.2017 г. е приета Наредба № 1 за провеждане на конкурси
на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (ДВ бр.
17 от 21.02.2017 г.), публикувана на интернет страницата на ВСС. Тя урежда новия ред и условия за
провеждането на конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в ОСВ,
въведени с измененията в ЗСВ от 2016 г.

2
ПРЕПОРЪКИ

Да
се
подобрят
практическото
функциониране на ИВСС и последващите
действия на Висшия съдебен съвет в
отговор
на
констатациите
на
Инспектората, особено по отношение на
въпроси, свързани с почтеността на
магистратите; да се обмисли възможността
за отправяне на искане за външна помощ,
например СПСР и/или Съвета на Европа

МЕРКИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
ИВСС

СРОК

3. При избор на висши съдебни длъжности постоянен
предоставяне на данни за кандидатите –
съдии, прокурори и следователи, за
резултатите от извършените спрямо тях
проверки, вкл. по глава девета, раздел „Ia” и
раздел „Iб” от ЗСВ.
ИВСС е предоставил справки за извършените проверки, съдържащи констатации за номинираните
кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.
4. Провеждане на регулярни срещи между
ИВСС
юни и
Инспектората към ВСС и комисиите по
ВСС
ноември 2017 г.
дисциплинарна дейност към колегиите на
ВСС, които да позволяват установяване на
причините за взетите решения от колегиите
на ВСС за откази за образуване на
дисциплинарно производство по отправени
от ИВСС предложения за налагане на
дисциплинарни
наказания
на
съдия,
прокурор или следователи, както и
решенията, с които по образувани
дисциплинарни
производства
по
предложения на Инспектората не са
наложени дисциплинарни наказания.
На 25.11.2016 г. членовете на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспекторат
към ВСС“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) и инспекторите на
ИВСС се споразумяха за провеждане на срещи между двете институции на всеки шест месеца.
Следващата среща ще бъде през юни 2017 г.
5. Осигуряване на достъп на ИВСС до
ИВСС
Февруари 2017 г.
Системата за измерване на натовареността
ВСС
на съдилищата (СИНС) с цел използване на
данните за натовареността при извършване
на проверки в съдилищата.

3
ОТГОВОРНА
СРОК
ИНСТИТУЦИЯ
С решение на СК на ВСС от 21.02.2017 г. се предоставя достъп на ИВСС до СИНС и до
Централизираната система за случайно разпределение на делата. ИВСС е предоставил на
разработчика, чрез комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика” към СК на ВСС, данни за
лицата, които ще са потребители в двете системи, за създаване на акаунти за достъп до СИНС и до
системата за разпределение на делата.
Към 31.03.2017 г. фактическото предоставяне на достъпа е в процес на реализация.

ПРЕПОРЪКИ

МЕРКИ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Да се приемат изменения на Наказателнопроцесуалния кодекс и Наказателния
кодекс за подобряване на нормативната
уредба на наказателното преследване на
корупцията по високите етажи на властта
и тежката организирана престъпност

6. Одобряване на ЗИД на НПК от МС.

МС

юни 2017 г.

7. Разработване на ЗИД на НК.

МП

май 2017 г.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Да
се
публикува
за
обществена 8. Изготвяне на доклад за изпълнение на
МП
март 2017 г.
консултация доклад, в който подробно се Актуализираната стратегия за продължаване
отчита напредъкът по изпълнението на на реформата в съдебната система за 2016 г.
Националната стратегия за съдебна Публикуване на доклада за обществена
реформа и се определят оставащите консултация. Обсъждане на доклада в
стъпки, които трябва да бъдат предприети. Съвета по прилагане на Актуализираната
Да се създаде механизъм за непрекъснато стратегия.
публично отчитане на напредъка през Докладът за изпълнението на Актуализираната стратегия през 2016 г. беше разработен и
оставащата част от периода за изпълнение публикуван на интернет страницата на МП. Организирано беше публично обсъждане на проекта с
на стратегията.
участието на представители на институциите, ангажирани в изпълнението на Стратегията, на
професионални и неправителствени организации. Бяха направени конструктивни предложения за
бъдещи действия и беше подчертано значението на координираните усилия за успешното
провеждане на съдебната реформа като беше изтъкната ролята на МП за утвърждаване на

4
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ОТГОВОРНА
СРОК
ИНСТИТУЦИЯ
междуинституционалния подход в работата по МСО. Събитието се проведе при голям медиен
интерес.
МЕРКИ

Да се намери решение на положението с 9. Изготвяне на Пътна карта за реформа на
ВСС
юни 2017 г.
натовареността
в
най-натоварените съдебната карта, съобразена с предвиденото
МП
съдилища въз основа новите стандарти за в Пътната карта за електронно правосъдие,
натовареност и да се постигне съгласие по включваща следните стъпки:
пътна карта за реформа на съдебната карта
едновременно
с
развитието
на - Изготвяне на Обобщен анализ за
ВСС
юни 2017 г.
електронното правосъдие
приложение на правилата за оценка на
натовареността
на
съдилищата
за
едногодишния период от тяхното действие и
преценка на необходимостта за бъдещото им
усъвършенстване с цел постигане на
максимално достоверна оценка.
- Изготвяне на предложение до министъра на
ВСС
юни 2017 г.
правосъдието
за
предприемане
на
законодателна инициатива за промяна на
подсъдността на някои производства от
ГПК,
свързани
с
регулиране
на
натовареността.
- в Годишната програма на комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика” (СКНС) към
СК на ВСС е заложено изготвяне на Обобщен анализ относно приложението на Правилата за
оценка на натовареността на съдилищата в сила от 01.04.2016 г. и формиране на изводи и
препоръки въз основа на изготвения обобщен анализ с цел усъвършенстване на Правилата за
оценка на натовареността на съдилищата и извършване на достоверна оценка на натовареността на
ОСВ по отделни нива – районно, окръжно, апелативно.
- С решение на СК на ВСС от 28.03.2017 г. са приети внесени от комисия СКНС предложения
за законодателни промени на подсъдността на някои производства по ГПК, Закона за енергетиката
и Закона за водите, които са изпратени на министъра на правосъдието.
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МЕРКИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
ВСС

СРОК

10.
Спазване на разумните срокове за
юни 2017 г.
произнасяне,
при
наличие
на
дисциплинарни производства, които са
обявени за решаване, а не са приключени.
За периода 01.01. – 31.03.2017 г. с решения на СК на ВСС са образувани общо 4 дисциплинарни
производства срещу съдии. 1 от производствата е спряно с решение на колегията поради наличие
на друго съдебно производство до неговото приключване. Останалите 3 не са приключили и са на
етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършените нарушения.
11.
Приемане на наредба по чл. 209б от
ВСС
ноември 2017 г.
ЗСВ за показателите, методите за атестиране
и механизма за оценяване от Съдийската и
Прокурорската колегия.
С Решение на Пленума на ВСС от 23.02.2017 г. е приета Наредба № 2 за показателите, методиката и
реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. (ДВ бр. 21 от
10.03.2017 г.) Наредбата е публикувана на интернет страницата на ВСС.
С Решение на Пленума на ВСС от 23.02.2017 г. е приета Наредба № 3 за показателите и методиката
за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на
административни ръководители и техните заместници (ДВ бр. 21 от 10.03.2017 г.). Публикувана е и
на интернет страницата на ВСС.
12.
Извършване на тематични проверки
ИВСС
ноември 2017 г.
относно разпределението на делата и
преписките в най-натоварените органи на
съдебната власт на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение,
включително
спазване
на
Единната
методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата в
районните, окръжните, административните,
военните, апелативните и специализираните
съдилища, приета от ВСС, както и
вътрешните правила за разпределение на
делата и преписките на принципа на
случайния подбор.

6
ПРЕПОРЪКИ

Да се изготви пътна карта за изпълнение
на препоръките на Службата за подкрепа
на структурните реформи във връзка с
реформата
на
прокуратурата
и
взаимодействието ѝ с другите институции,
включително механизъм за отчитане на
постигнатия напредък пред широката
общественост
Да се изготви пътна карта за изпълнението
на препоръките, съдържащи се в Анализа
на решенията на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ), включително
механизъм за отчитане на постигнатия
напредък пред широката общественост.

ОТГОВОРНА
СРОК
ИНСТИТУЦИЯ
В ИВСС на 27.02.2017 г. е приета Годишна програма за 2017 г. В раздел II от програмата е
предвидено извършването на тематична проверка на тема „Разпределението на делата и преписките
в най-натоварените органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение, вкл. спазване на Единната методика по приложението на принципа за случайно
разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и
специализираните съдилища, приета от ВСС, както и вътрешните правила за разпределение на
делата и преписките на принципа на случайния подбор”. Тематичната проверка ще се извърши в
приетите като най-натоварени – Софийски районен съд, РС – Варна, РС – Пловдив, Софийски
градски съд, ОС – Пловдив, ОС – Варна и Административен съд – София-град. Към 31.03.2017 г., в
рамките на комплексна планова проверка, е започнала и проверката в РС – Пловдив.
13.
Изработване на проект на пътна карта
ПРБ
май 2017 г.
за
изпълнение
на
препоръките
от
МП
независимия анализ на структурния и
функционалния модел на прокуратурата и
анализа на нейната независимост, изготвен
със съдействието на СПСР.
МЕРКИ

ПРБ е в процес на изработване на конкретни предложения на проект на пътна карта.
14.
Изработване на проект на пътна карта
ПРБ
май 2017 г.
за изпълнение на препоръките от анализа на
МП
ПРБ.
ПРБ е в процес на изработване на конкретни предложения на проект на пътна карта, включително и
на механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред обществеността и за изпълнение на
препоръките от Анализа на решенията на ЕСПЧ (изготвен от ПРБ).
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Корупция по високите етажи на властта

Да се приеме нова нормативна уредба
относно борбата с корупцията в
съответствие с целите, изложени в
Стратегията за борба с корупцията, и да се

15.
Внасяне в НС на законопроект за
противодействие на корупцията.

МС

май 2017 г.
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ПРЕПОРЪКИ
осигури прилагането на тази уредба. Да се
създаде ефективен орган за борба с
корупцията.
Да се гарантира, че
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество ще продължи да
работи независимо и ефективно.
Да се приеме и осъществи реформа чрез
Закона за администрацията с цел
укрепване на вътрешните инспекторати в
държавната администрация

На основата на анализа на приключили
дела да се изготви пътна карта за
взаимодействие между всички съответни
институции за отстраняване на слабостите
при разследването и наказателното
преследване на случаи на корупция по
високите етажи на властта, като тази карта
следва да включва и механизъм за
отчитане на постигнатия напредък пред
широката общественост

МЕРКИ

16.
Извършване
на
частична
предварителна оценка на въздействието на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за администрацията.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СРОК

Главен
31 май 2017 г.
инспекторат към
Министерския
съвет и
дирекция
„Модернизация на
администрацията“
в Министерския
съвет
Разработен е проект на частична предварителна оценка на въздействието на Закона за изменение и
допълнение на Закона за администрацията, която е съгласувана с дирекция „Модернизация на
администрацията“ към МС и предстои стартиране на процедурата за провеждане на обществени
консултации и публикуване на проекта на ЗИД на ЗА на Портала за обществени консултации.
17.
Внасяне на Закона за изменение и
МС
30 юни 2017 г.
допълнение на Закона за администрацията в
НС.
18.
Изготвяне на пътна карта и съответен Националния съвет
май 2017 г.
механизъм на отчитане на изпълнението на
по
препоръките в анализа на корупционни дела антикорупционни
(по инициатива на Националния съвет по
политики
антикорупционни политики).
19.
Ориентиране
на
ПРБ
постоянен
вътрешноведомствената
обучителна
програма на ПРБ преимуществено към теми,
касаещи ефективното разследване на
корупционни престъпления.
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Да се създаде механизъм за публично
отчитане на напредъка по дела за корупция
по високите етажи на властта, за които
вече има информация в общественото
пространство.
При
зачитане
на
презумпцията за невиновност главният
прокурор
следва
да
докладва
за
разследванията
и
за
повдигнатите
обвинения. Върховният касационен съд и
Министерството на правосъдието следва
да докладват за постановените осъдителни
присъди, както и за изпълнението на
наказанията

ОТГОВОРНА
СРОК
ИНСТИТУЦИЯ
Главният прокурор е утвърдил Вътрешно-обучителния календар на ПРБ за 2017 г., като обученията
са насочени изцяло към тематиката за корупционните престъпления и ефективно разследване
(съобразно стандартите на ЕСПЧ). Лектори в обученията са прокурори от ВКП и представители на
академичната общност.
МЕРКИ

20.
Ежемесечно
публикуване
в
ВКС
постоянен
страницата на ВКС в интернет на
предстоящите за разглеждане дела, свързани
с корупционни престъпления.
Председателят на ВКС е одобрил Единен каталог на корупционните престъпления, по който да се
води статистика във ВКС. Председателите на апелативните съдилища в страната са задължени до 3то число на месеца да изпращат обобщена информация във ВКС във връзка с образуваните в
техните съдебни райони дела за корупционни престъпления и такива, свързани с организирана
престъпност, както и информация за постановените съдебни актове по тях.
21.
Незабавно публикуване в страницата
ВКС
постоянен
на ВКС в интернет на решенията,
постановени по дела за корупционни
престъпления.
В интернет страницата на ВКС са създадени две нови рубрики: „Дела, свързани с организирана
престъпност“ и „Дела, свързани с корупционни престъпления“. В тях се публикуват актуални
списъци на делата, свързани с организирана престъпност, и на делата, свързани с корупционни
престъпления, по месеци и по съдилища, предоставили информацията. За месец март са
публикувани списъците на делата във ВКС, а за месец април вече са добавени и списъците,
получени от председателите на апелативните съдилища.
В рубриките са създадени и секции за публикуване на постановените решения по наблюдавания
тип дела. До момента са постановени три решения на ВКС по дела, свързани с корупционни
престъпления, като те са публикувани незабавно.
22.
Ежемесечно
информиране
чрез
справки до Висшия съдебен съвет и до
Министерството на правосъдието за
постановените съдебни актове по дела,
свързани с корупционни престъпления.

ВКС

постоянен
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ИНСТИТУЦИЯ
ВКС информира ежемесечно чрез справки ВСС и МП за постановените съдебни актове по дела,
свързани с организирана престъпност и с корупционни престъпления, като при първото
предоставяне на списъци от страна на председателите на апелативните съдилища – за месец април
2017 г., към справките до ВСС и МП са приложени и актуалните списъци на наблюдаваните дела.
МЕРКИ

23.
Периодично
предоставяне
в
ПРБ
постоянен
съответствие с правомощията на главния
прокурор по чл. 84, т. 16, изречение 2 от
Конституцията на Република България на
обобщени доклади за постигнатия напредък
по делата за корупция.
Не е изпълнена по обективни причини – липса на НС. До 30.04.2017 г. главният прокурор ще внесе
във ВСС годишният доклад за дейността на ПРБ и разследващите органи за 2016 г. В него са
включени обобщени данни за резултатите от работата по корупционните престъпления и дела за
организирана престъпност.
Корупция на местно равнище и по границите
Да се осъществява външен контрол върху 24.
Провеждане на обучения по режима
КПУКИ
постоянен
предварителните проверки на процедурите на ЗПУКИ, предназначени за областни
за обществени поръчки и върху свързаните администрации и ръководители, и експерти
с тях последващи действия, включително от териториални административни органи, в
върху последващите проверки, както и във областите, в които до 2017 г. не са
връзка с разкритите случаи на конфликт на провеждани такива.
интереси или корупция и коригиращите
мерки за отстраняване на установените На 06.02.2017 г. КПУКИ, съвместно с Областна администрация на Област София, проведе семинар
на тема „Правен режим на конфликта на интереси“. Обучени бяха и представители на органите –
пропуски
членове на Областния съвет по превенция на корупцията, както и Областна дирекция „Земеделие“
София-град.
На 27.02.2017 г. се проведе обучение за Областната администрация на Софийска област по
приложението на ЗПУКИ. Обучени бяха и представители на общинските администрации
Божурище, Етрополе, Костинброд, Костенец и Регионална дирекция на горите – София.
На 05.04.2017 г. КПУКИ проведе семинар за Област Видин, в който бяха обучени и представители
на Областния съвет за превенция на корупцията и общините Видин, Брегово, Димово, Ново село,
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Ружинци и Чупрене, РЗИ – Видин.

Да бъдат въведени основани на риска
мерки за противодействие на корупцията
по ниските етажи на властта във
високорискови сектори в рамките на
държавната администрация, като се черпи
вдъхновение
от
постиженията
в
Министерството на вътрешните работи.
Следва да бъдат продължени усилията в
Министерството на вътрешните работи

25.
Осъществяване на
постоянен
ЦППКОП
ноември 2017 г.
мониторинг върху дейността по разходване
на
средствата
за
овладяване
на
миграционния натиск с цел предотвратяване
на
възможността
за
създаване
на
корупционни практики (РМС от 02.11.2016
г.)
В резултат от този мониторинг е изготвен и предаден доклад (от 23.02.2017 г.) с констатации и
препоръки.
26.
Изготвяне на анализ за изпълнението
МВР
31 януари 2017 г.
на Плана за превенция и противодействие на
корупцията в МВР за 2016 г.
Изготвен е отчет за изпълнението на Плана за действие за превенция и противодействие на
корупцията в МВР за 2016 г. Документът ще бъде разгледан на следващото заседание на
Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията в МВР.
27.
Приемане на План за превенция и
МВР
31 март 2017 г.
противодействие на корупцията в МВР за
2017 г. с включени фокусирани мерки в
идентифицираните области с повишен
корупционен риск и разработване на
индикатори за тяхното изпълнение.
Изготвен е проект на План за 2017 г. Документът ще бъде разгледан на следващото заседание на
Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията в МВР.
28.
Осъществяване на сътрудничество на
КПУКИ
постоянен
КПУКИ
с
органите,
извършващи
предварителен и последващ контрол върху
процедурите за възлагане на обществени
поръчки.
За периода са проведени среща между представители на КПУКИ и АДФИ, Сметната палата,
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) към МВР и ИА
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„Одит на средствата от ЕС“.
Тема на срещите бе възможността за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на
интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки.
29.
Системни проверки за спазване на
КПУКИ
постоянен
сроковете за подаване на декларации по чл.
12 от ЗПУКИ за новоизбрани и
новоназначени лица, заемащи публична
длъжност по високите етажи на властта.
КПУКИ провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по ЗПУКИ от
избраните кметове при проведените през месец ноември-декември 2016 г. седем кметства.
Проверените лица са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.
Извършена е подобна проверка в администрацията на Президента. Не са установени нарушения.
При проверка в Министерски съвет са установени 10 случая на нередности, по които се извършват
процесуални действия.
30.
Извършване на вътрешни проверки на
Агенция
постоянен
всички подадени в Агенция „Митници“
„Митници“
сигнали за извършени неправомерни деяния
от митнически служители, включително в
зоните на ГКПП.
За периода 01.01. – 31.03.2017 г. са извършени 45 вътрешни проверки по получени сигнали,
съдържащи данни за неправомерни деяния на митнически служители. В резултат на извършените
проверки и проведените дисциплинарни производства са наложени 28 дисциплинарни наказания, в
това число 22 дисциплинарни наказания „уволнение“.
31.
Извършване на вътрешни планови и
тематични проверки по действията на
митнически служители в зоните на ГКПП,
включително оценка на корупционния риск
по утвърдената от директора на Агенция
„Митници“ методика.

Агенция
„Митници“

ноември 2017 г.
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32.
Провеждане на анонимни анкети с
октомври 2017 г.
преминаващи през митнически пунктове
лица с цел получаване на информация за
дейността на митническата администрация,
включително за евентуално наличие на
корупционни практики.
33.
Провеждане на анонимни анкети с
Агенция
октомври 2017 г.
преминаващи през ГКПП превозвачи с цел
„Митници“
получаване на информация за дейността на
митническата администрация, включително
за евентуално наличие на корупционни
практики.
34.
Извършване
от
мобилните
Агенция
постоянен
митнически групи на проверки тип „роуд„Митници“
стоп“ непосредствено след зоните на ГКПП,
като по този начин се осъществява и
контрол върху действия на митническите
служители, изпълняващи служебните си
задължения в тези зони.
35.
Утвърждаване на вътрешни правила
НАП
1 март 2017 г.
за защита на личните данни на подателите
на сигнали в НАП.
Изготвени са вътрешни правила и са публикувани на вътрешната интернет страница на Агенцията
за запознаване от всички служители.
36.
Изготвяне на правила за превенция на
НАП
31 май 2017 г.
антикорупционните практики и нарушения
при възлагане на обществени поръчки в
системата на НАП.
Изготвен е проект на вътрешни правила, чието обсъждане предстои. Към проекта на документа е
подготвена анкетна карта, която ще бъде публикувана заедно с правилата след тяхното
утвърждаване на официалната интернет страница на НАП.
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37.
Анализ
„Идентифициране
на
юли 2017 г.
съществуващи корупционни рискове и
практики при осъществяване на контролната
и санкционна дейност на администрацията.
Модел на решение“.
Изготвен е анализ на ЗАНН, установяване на слаби места в ЗАНН, изготвяне на мерки за
преодоляването им. В ход са анализ на действащите нормативни актове с ранг на закон, съдържащи
административно наказателни разпоредби и регламентиращи контролни функции на
администрацията, установяване на слаби места в тях и изготвяне на мерки за преодоляването им;
извършването на сравнително-правен анализ с действащи общи нормативни актове, уреждащи
контролната и санкционна дейност в администрацията в други европейски държави и извеждане на
добри практики; анализът на действащите нормативни актове, издадени от органите на местното
самоуправление, регламентиращи контролни и санкционни правомощия на общинската
администрация, установяване на слаби места и изготвяне на мерки за преодоляването им.
38.
Идентифициране на корупционни
ЦППКОП
30 септември 2017 г.
практики във връзка с доставката и
употребата на медицински изделия. Модел
на решение.
Извършено е предпроектно проучване по тема „Идентифициране на корупционни практики във
връзка с доставката и употребата на медицински изделия. Модел на решение“, което е одобрено от
председателя на Националния съвет по антикорупционна политика ген. Стефан Янев и
Министерство на здравеопазването. Съгласно плана за работа е предвидено дейността по тази
мярка да започне след приключването на работата по тема „Анализ на органите по превенция и
противодействие на корупцията“, т.е. считано от м. май 2017 г. като крайният срок е 30.09.2017 г.
39.
Идентифициране на корупционни
ЦППКОП
30 юли 2017 г.
практики
при
управлението
и
разпореждането с държавна собственост в
Министерството на отбраната.
От страна на председателя на Националния съвет по антикорупционна политика е поискано
разширяване на темата, преобразуването й в проект, съставен от подтеми и съответно
предефиниране на наименованието и респ. промяна на срока. Изразено е становище, че мярка 39 е
актуална и значима, но тя е подтема по отношение на цялостния проблем „Управление и
разпореждане с държавна собственост“ и следва да обхваща не само системата на МО, но и всички
останали държавни структури, тъй като по този начин е докладвана и информацията пред екипа на
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ЕК по МСО през септември 2016 г.
ЦППКОП стартира проект „Идентифициране на възможности за корупционни практики при
управлението и разпореждането с държавна собственост“, с първа тема „Идентифициране на
възможности за корупционни практики при управлението и разпореждането с държавна
собственост от областните управители.“ С оглед предвидените различни видове анализи и срещи с
областните управители, планираният срок за изпълнението на цялостния анализ е 30.09.2017 г.
В тази връзка се предлага корекция в Плана за действие за 2017 г. в наименованието на мярката и
съответно в срока за изпълнение, както следва:
Мярка 39. „Идентифициране на възможности за корупционни практики при управлението и
разпореждането с държавна собственост, подтема „Идентифициране на възможности за
корупционни практики при управлението и разпореждането с държавна собственост от
областните управители“. Срок за изпълнение – 30.09.2017 г.
40.
Мониторинг
на
действията,
Главен
30 май 2017 г.
извършени в изпълнение на Националната
инспекторат към
стратегия за превенция и противодействие
МС
на корупцията (2015-2020 г.).

БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
Да се създаде механизъм за публично 41.
Ежемесечно
публикуване
в
отчитане на напредъка по дела от висок страницата на ВКС в интернет на
обществен интерес за организирана предстоящите за разглеждане дела, свързани
престъпност,
за
които
вече
има с организирана престъпност.
информация в общественото пространство.
При зачитане на презумпцията за Вж. изпълнението на Мярка 20.
невиновност главният прокурор следва да
42.
Незабавно публикуване в страницата
докладва за разследванията и за
на ВКС в интернет на решенията,
повдигнатите обвинения. Върховният
касационен съд и Министерството на постановени по дела за организирана
правосъдието следва да докладват за престъпност.
постановените осъдителни присъди, както Вж. изпълнението на Мярка 21.

ВКС

постоянен

ВКС

постоянен
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информиране
чрез
справки до Висшия съдебен съвет и до
Министерството на правосъдието за
постановените съдебни актове по дела,
свързани с организирана престъпност.
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ВКС

постоянен

ПРБ

постоянен
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Вж. изпълнението на Мярка 22.
44.
Периодично
предоставяне
в
съответствие с правомощията на главния
прокурор по чл. 84, т. 16, изречение 2 от
Конституцията на Република България на
обобщени доклади за постигнатия напредък
по делата за организирана престъпност.
Вж. изпълнението по Мярка 23.
45.
Противодействие на митнически,
Агенция
постоянен
валутни и акцизни престъпления и
„Митници“
нарушения.
За периода 01.01. – 31.03.2017 г. разследващите митнически инспектори в АМ са образували 107
досъдебни производства. Митнически служители са съставили общо 1 228 акта за установяване на
административни нарушения, от които по Закона за митниците – 585 броя, по Закона за акцизите и
данъчните складове – 605 броя и по Валутния закон – 38 броя. Случаите на задържане на
наркотични вещества са 20 (общо 347.658 кг. и 659 таблетки), на прекурсори – 3 (общо 5015 кг. и
4010 л.) и на оръжия – 1 случай.
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ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА
Хоризонтални мерки, предложени от
НИП, в допълнение към изпълнението на
препоръките от останалите институции

46.
Провеждане
на
обучения
за
магистрати и съдебни служители, а където е
възможно – и с участието на представители
на органи на изпълнителната власт, в
следните тематични области:
 Професионална етика, независимост,
отчетност и работа с медиите, управление и
ефективност на съдебната система;
 Противодействие на корупцията и
организираната престъпност, включително
отнемане
на
незаконно
придобито
имущество;
 Изменения в процесуалните закони,
включително електронно правосъдие.

НИП

постоянен

Вж. изпълнението на Мярка 48.
47.
Установяване
на
тристранно
НИП
постоянен
сътрудничество между ВСС, ИВСС и НИП
във връзка с подготовката, приемането,
изпълнението
и
отчитането
на
индивидуалните планове за професионално
развитие.
ВСС изпълнява проект по ОПДУ „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната
практика в съдебната система“, който предвижда разработване и въвеждането на индивидуален
план за професионално развитие на магистратите.
48.
Специализирано
обучение
за
НИП
постоянен
прокурори, следователи и разследващи
органи по практиката на ЕСПЧ.
Общо мярка 46 и 48:
В периода 1.01. – 25.04.2017 г. са организирани 36 обучения, 4 работни срещи, 1 кръгла маса (с
участието на 40 участници) и 2 учебни посещения в изпълнение на мерките по Плана за действие, с
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участието на общо 1017 обучаеми (447 съдии, 100 прокурори, 10 следователи, 30 съдебни
помощници, 10 прокурорски помощници, 219 съдебни служители, 18 кандидати за младши съдии и
29 кандидати за младши прокурори, 15 служители на МП, 4 служители на МВР, 11 съдии по
вписванията, 20 служители на Агенцията по вписванията, 16 други експерти, 38 съдебни
заседатели и 8 чуждестранни съдии и прокурори, 2 ДСИ).
В рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение и партньорства по проекти с европейски
съдебни школи, български магистрати взеха участие в международни обучения, насочени към
преодоляването на констатираните недостатъци по МСО:
- „Отнемане на незаконно придобито имущество”, Брюксел, Белгия – 2 прокурори и 1 съдия.
- „Тематично езиково обучение в областта на съдебно сътрудничество по наказателни дела”
Мадрид, Испания – 1 прокурор и 1 съдия.
- „Съдебен отговор на тероризма”, Париж, Франция – 2 съдии.
- „Тероризъм и основни права – събиране на доказателства и разследване” Брюксел, Белгия – 4
съдии, 2 прокурори и 1 следовател.
Организирани са 2 учебни посещения в Европейския съд по правата на човека в Страсбург,
Франция с участието на 9 съдии и 6 прокурори.
МЕРКИ

