КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

В

БЪЛГАРИЯ

Общото събрание на представителите на Камарата на следователите в България , като
констатира
неблагоприятна тенденция в общественото одобрение и престиж на професията,
засилената пропаганда обясняваща неудачите в противодействието на престъпността
само с “погрешно” структуриране на следствените служби и свеждаща необходимите
реформи в досъдебното производство до заличаване на професията следовател – от
една страна, а от друга – волята на членовете на колегиите и обективните резултати от
труда им, както и като
отчита
успешното реализиране на целите на сдружението , съгласно чл.3 от Устава в
шестгодишната му история и заслуженото му признание както от официалните
институции – (Народното събрание,Министерство на правосъдието, Конституционния
съд, Висшия съдебен съвет и др.) така и от другите сдружения на магистрати и юристи
от България и чужбина
и съобразно чл. 17 точка 8 от Устава, приема настоящата

П Р О Г Р А М А
за ДЕЙСТВИЕ на К С Б през 2005-2008 г.

І. УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕГИИТЕ В СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ, ИНФОРМАЦИОНЕН
ОБМЕН И НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА СТАНОВИЩА НА
СДРУЖЕНИЕТО

1. Секретарят и членовете на всяка колегия да способствуват за свободната
дискусия по всички проблеми, свързани с целите на сдружението

-

защитата на независимостта и професионалните интереси на следователите
и

подпомагане

на

тяхната

квалификация

–

от

колегиалните

взаимоотношения и взаимодействие до проектите за нормативни актове,
регламентиращи дейността на разследващите магистрати.
2. Всяка колегия по своя преценка и в удобно време може да организира
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2.1. регионални срещи и семинари за професионална квалификация на
членовете си
2.2. дискусии за подобряване на взаимното разбирателство с останалите
професионални организации на юристи – магистрати и служители
на ведомства, с които разследването взаимодействува.
2.3. курсове по английски език;
2.4. курсове за ползуване на компютърни програми, вкл.правноинформационни;
2.5. всякакви други форми съобразно целите и средствата от устава на
сдружението.
За финансирането им, съгласувано с УС на КСБ всяка колегия може да
използува до 50% от събрания членски внос.
3.

Да продължи ежегодното номиниране за коледното награждаване с грамота
от УС за “най-успешен дебют”, “съществен принос за популяризиране на
КСБ и реализиране на целите и”, “цялостна дейност” и “най добър в
професията”и да се обсъди и предложи и други форми на стимулиране на
труда и професионалните постижения на членовете на сдружението.

4. Всяка колегия да прецени и при наличие на прояви на високи морални и
нравствени качества - да взема мотивирани решения и да уведоми УС да
предложи следователи за награждаване съобразно чл.167а ( и на основание
ал.3 на този текст) от ЗСВ .
5. Във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 01.09.2005г. всяка
колегия да осигури свой електронен адрес за кореспонденция с останалите
колегии и УС на КСБ;
6. Всяка колегия да осигури достъп до електронната си поща на всеки свой
член, който би желал да сподели проблем или да направи предложение във
връзка с предмета на дейност на сдружението и да инициира обсъждане
или анкета ,вкл. на национално ниво от всички колегии;
7. УС да информира по електронната поща всяка колегия за публични
дискусии вкл. по проекти на закони, касаещи

дейността и статута

следователите – за вземане на отношение и формулиране на становище на
колегията и цялата организация;
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8. Секретарят на всяка колегия или упълномощен нейн член да информира
останалите колегии и УС за дискусионни или критични публикации в
местната преса или регионалните електронни медии по принципни въпроси
от предмета на дейност на сдружението и становището на колегията по тях.
9. Всяка колегия да приеме и реализира свой план за информиране на
местната общественост за труда на следователя, а УС – централните медии.
Никоя подобна публикация не може да включва данни, чието огласяване
закона забранява.
10. Всяка колегия да положи усилия за провеждане на дискусии с местните
структури на другите сдружения на юристи и магистрати , както и с
общественици

на

които

да

бъде

изложена

гледната

точка

на

професионалистите от следствието.
11. Всяка колегия да организира събирането на данни за талантливи колеги
постигнали високо майсторство в професията , както и коментари за
особено успешни разследвания, при които са разкрити тежки престъпления.
12. Всяка

колегия

да

дефинира

необходимостта

от

повишаване

на

квалификацията на своите членове и да инициира провеждането на
обучение, респективно разработването на методики или обобщаване на
добри практики в разследването.
ІІ. АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СДРУЖЕНИЕТО

1. Активизиране

на

връзките

на

КСБ

със

сходните

професионални

организации на прокурорите и съдиите, сдруженията на юристи и други
неправителствени организации с оглед целите на сдружението;
2. УС да търси и довежда до знание на всяка колегия на материалите по
дискусиите за предстоящата правна реформа с оглед навременното
формиране на становище на КСБ и запознаване с идеите и предложенията
на юристите-следователи, например:
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2.1. необходими реформи в наказателната политика на държавата –
системата престъпления, наказания, евентуалната им категоризация
с

оглед

бъдещи

алтернативни

процесуални

форми

(т.е.

Предложения de lege ferenda за нов или съществено променен НК);
2.2. целесъобразност на запазването на различните форми за досъдебно
производство и разпределение на разследването на отделните
видове престъпления между тях, въвеждане на нови институти или
усъвършенствуване на съществуващи институти в процеса и пр.(
т.е. предложения de lege ferenda за нов или съществено променен
НПК);
2.3. дефиниране на проблеми и възможни решения в организацията и
взаимодействието на органите и институциите ,ангажирани в
противодействието на престъпността (т.е. Предложения de lege
ferenda за нови или съществено променени устройствени правила и
норми за взаимодействието)
3. УС да обсъди и предложи в срок до края на 2005г. проект за изменение и
допълнение на :
3.1. Устава на КСБ (чл.5 и др.)
3.2. Моралния кодекс на следователя,
с оглед повишаване ефективността на организацията за постигане на целите и
съобразно чл.3 от Устава със средствата по чл.4, както и засилване
отговорността на представителите на професията за действия, които уронват
престижа й в обществото.
4. УС да обсъди и да предложи съставянето на алманах или друго подходящо
издание представящо изключително успешни разследвания и прояви на
високо

професионално

майсторство

на

следователи,

историята

на

професията в България.
5. УС да информира за резултати от социологически проучвания и да
дефинира

проблемите

причиняващи

ниско

обществено

доверие

в

професията, с оглед намирането на най-удачни решения на тези проблеми
със средствата ,предвидени в устава на сдружението.
6. УС да представи след обобщаване на предложения от колегиите на план за
професионалната

квалификация
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на

следователите

със

средства

на

сдружението и помощ от сродни неправителствени организации и
институции.
7. Да се окаже помощ на колегията в СтСлС и по преценка на УС да се
предложи на ОС евентуалното откриване на повече от една колегия там (
както и в други служби където съществува отдалеченост на значителен брой
членове).
8. УС да организира анкети и други форми на допитване до колегиите по
текущи въпроси от важно значение съобразно устава на сдружението и да
положи усилия за огласяване становището на следователите, чрез
централните медии.
9. УС да положи усилия, съвместно със структурите на другите сдружения на
магистрати

да

организира

съвместни

срещи

по

региони

с

цел

сътрудничество за реализиране на целите им съобразно чл. 12 от ЗСВ.
10. УС да разработи и предложи на органите по чл.30 от ЗСВ инициативи за
сътрудничество и подпомагане на учебния процес, особено в областта на
правото на ЕС и текущите изменения в законодателството, които касаят
дейността по разследване;
11. УС да разработи и предложи на всички възможни партньори като НИП,
чужди и български неправителствени организации съвместни проекти за
обучение на следователи и дискусии за реформата в наказателното
правоприлагане;
12. УС да предложи финансиране ( съобразно чл.10 от Устава) на юридическа
библиотека, включително в електронен вариант и/или абонирането за
правно-информационна програма във всяка колегия, както и регулярното и
допълване с общодостъпни издания и материали от конференции, семинари
и дискусии;
Изпълнението на настоящата Програма се възлага на председателя на КСБ, УС
и секретарите на колегии, които ежегодно да отчитат изпълнението на събрания на
колегиите и пред Общото събрание и да му предлагат мотивирано необходимите
изменения и допълнения.
Приета от ОС на КСБ София, 28.01.2005г.
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