Инициатива за публичност на Инспектората към ВСС
За увеличаване публичността в дейността на Инспектората към ВСС
поискахме информация за резултатите от контролната дейност. Центърът на НПО
в Разград подаде 4 заявления за достъп до обществена информация, с които поиска
Инспекторатът към ВСС да предостави актове от проверки. Одитният доклад на
Сметната палата констатира сериозна слабост в дейността на Инспектората към
ВСС – само 2% от актовете от проверки са публикувани. Публикуваме получената
информация (през 2012-2013г.) в рубриката Добри практики.
Доклад на Сметната палата „Институционално изграждане и ефективност
на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет” за
периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.
17. Инспекторатът към ВСС е създаден, за да гарантира доверието на
обществото в правораздаването и прозрачност в работата на съдебната система.
Годишните отчети за постигнатите резултати от Инспектората през отделните години
не се основават на система от обективни критерии и показатели. Изключително
малкият брой публикувани на интернет страницата актове с резултатите от проверки на
органите на съдебната власт, не осигуряват публичност и прозрачност за качеството на
правораздавателната дейност.1
2.2. Публичност на всички актове за резултати от проверки на органите на
съдебната власт.2
Принципът за публичност, основен при дейността на Инспектората 3, изисква
дейността му да се представя своевременно, пълно и обективно пред обществеността.
Това допринася за по-добро представяне на работата на Инспектората и за
непредубедено запознаване на обществеността с дейността на органите на съдебната
власт. Този подход е възприет от ВСС (публичност на част от заседанията, публикуване
на протоколи и решения), както и от отделните органи на съдебната власт (публикуване
на съдебни решения, он-лайн справки).
Една от продължаващите мерки4 от Графика за 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
престъпност5 е публикуването на интернет страницата на Инспектората и на
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Вж „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия
съдебен съвет” за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г., Доклад на Сметната палата, с.54,
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/dokladi-128
2

Пак там. С.49-50.
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Чл. 3 от Правилника.
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Мярка 84 от Графика за 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.
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приет с Решение № 750 от 11.09.2012 г. на МС за приемане на График за 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.

страниците на съответните органи на съдебната власт на актовете от извършените
проверки в органите на съдебната власт, както и на предприетите впоследствие мерки.
Съгласно Правилника,6 главният инспектор организира издаването на публичен
бюлетин за резултатите от проверките. Бюлетинът е достъпен на интернет страницата
на Инспектората. За публикуването на актовете с резултати от проверки е предвиден
отделен раздел на интернет страницата на Инспектората. Информацията е организирана
по години. Конкретните публикувани актове са посочени в приложение №1. 7 В раздела
са публикувани основно анализи на дейността на Инспектората, годишни програми и
отчети за дейността му за съответната година. Част от публикуваните актове с
резултати от извършени проверки са представени като извадка от съдържанието на
целия акт. Публикуването на определени актове, извадки8 или обобщения от тях9 е
извършвано след преценка на главния инспектор за тяхната значимост за обществото,
която не се базира на определени критерии.10
Не са приети вътрешни правила за реда и условията за публикуване на интернетстраницата на Инспектората на актовете с резултати от проверки.
Година

Общ брой
актове с
резултати
от
проверки

Публикувани
актове с
резултати от
проверки

Относителен дял на
публикуваните актове
спрямо
непубликуваните (%)

2008
2009
2010
2011
2012
общо

249
280
210
373
146
1258

0
6
10
7
0

0
2
5
2
0
2

23

Относителният
дял
на
публикуваните
актове
за
резултати от всички видове
проверки спрямо общия брой
съставени актове за периода от
2008 г. до 2012 г. е 2 на сто.

Таблица 6. Публикуваните актове за резултати от проверки по години
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чл. 36, ал. 1, т. 4 от Правилника.
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Одитно доказателство № 87.

8

сайта на ВСС, акт за проверка на НО на СГС с изводи и препоръки – 2011 г.; извадка от акт от планова проверка на
СГП – 2010 г.; извадка от обобщени планови проверки на съдилищата в Апелативен район София, СГС и СРС през
2010 г.
9

Одитно доказателство № 87.

10

Одитно доказателство № 87.

Графика 9. Графично представяне на съотношение общ брой актове с резултати от
проверки/брой публикувани актове за периода 2008-2012 г.

Публикуваният незначителен брой актове за резултати от извършени
проверки не осигурява в достатъчна степен публичност и прозрачност на
постигнатите цялостни резултати от проверките на всички органи на съдебната
власт.
Не е осигурена възможност за обществото да бъде информирано и да добие
цялостна представа за резултатите от проверките на дейността на всеки от проверените
органи на съдебната власт. Не са предприети своевременни и подходящи управленски
действия за приемане на необходимите стратегически и оперативни документи за
осигуряване на подходяща публичност на дейността на Инспектората и връзка с
медиите. Не е постигнат очаквания ефект да се подобри публичността и прозрачността
в дейността на Инспектората, съобразно препоръките на Европейската комисия 11.
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График за 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

