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ПРОЕКТ

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗА 2016 Г.
Националният институт на правосъдието (НИП) осъществява дейността си в
съответствие със Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Правилника за организацията на
дейността на НИП и на неговата администрация (Правилника на НИП).
Логиката на изложението по-долу следва подредбата на чл. 7 (т. 1-13) от Правилника,
където отговорностите на НИП са подробно разписани.
І. НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА
МЛАДШИ СЪДИИ, НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ
1. Първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати.
А. Задължителен курс на първоначално обучение на кандидатите за младши съдии
и младши прокурори по смисъла на чл. 249, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт.
На 05.10.2015 г. започна обучението на четвъртия випуск кандидати за младши
магистрати (38 кандидати за младши съдии и 32 кандидати за младши прокурори),
който се обучава съгласно промените в ЗСВ (в сила от 01.01.2012 г.). Курсът на
първоначално обучение ще приключи на 05.07. 2016 г.
Междувременно, в съответствие с чл. 176, ал. 2 от ЗСВ, се очаква през месец януари
2016 г. ВСС да обяви централизирания конкурс за кандидати за младши магистрати, които да
започнат задължителното си първоначално обучение през месец септември 2016 г.


Кандидати за младши съдии – Випуск 2015-2016
 Брой на обучаемите – 38 души (две групи);
 Брой на часовете, преподавани от временни преподаватели – 180 (в това число
и общи дисциплини);
 Продължителност – януари – юли



Кандидати за младши прокурори - Випуск 2015-2016
 Брой на обучаемите – средно 32 души (две групи);
 Брой на часовете, преподавани от временни преподаватели – 180 (в това число
и общи дисциплини);
 Продължителност - януари – юли



Кандидати за младши съдии – Випуск 2016-2017
 Брой на обучаемите –две групи (предполагаемо);
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 Брой на часовете, преподавани от временни преподаватели – 70 (в това число
и общи дисциплини);
 Продължителност – септември- декември


Кандидати за младши прокурори- Випуск 2016-2017
 Брой на обучаемите – 1 група (предполагаемо);
 Брой на часовете, преподавани от временни преподаватели – 70 (в това число
и общи дисциплини);
 Продължителност - септември- декември.

Б. Подготовка за провеждане на финалните изпити по чл. 258, ал. 2 ЗСВ.
Провеждането на финалните изпити е уредено в Правила за организацията и реда за
провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на
обучението в Националния институт на правосъдието (Правилата).
Съгласно тези Правила (чл. 5) Националният институт на правосъдието организира
провеждането на изпитите. Подготовката се извършва текущо в хода на обучението от екипи
за подготовка на изпитите, определени със Заповед на директора на НИП. След определяне
на датите за изпитите от директора на НИП, ВСС определя поименния състав на изпитните
комисии. Подготовката на изпитните комисии за участието им в провеждането на
финалните изпити включва запознаване с учебната програма на задължителното
първоначално обучение в Националния институт на правосъдието; избиране на конкретните
изпитни дела и преписки измежду подбраните от екипите за подготовка на изпитите;
формулиране на въпросите за устния изпит към всяко от конкретните изпитни дела и
преписки; уточняване на критериите за оценяване. Тази подготовка ще се проведе под
формата на работни срещи на членовете на трите комисии (съответно за изпитите по
гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, по наказателно право и процес
на кандидатите за младши съдии и по наказателно право и процес на кандидатите за младши
прокурори), които работни срещи ще бъдат ръководени от по един модератор.


Подготовка на изпитни комисии и участие в изпитите – 3 работни срещи
 Брой на участниците - по 7 души (общо 21);
 Брой на модераторите на работните срещи - по 1 на семинар;
 Продължителност – по 5 дни;

2. Методическо ръководство на младшите съдии и младшите прокурори след
завършване на курса на първоначално обучение по смисъла на чл. 37 от Правилника
на НИП.
А. Годишни срещи - обсъждания с младшите магистрати по проблемни въпроси,
свързани с обучението, съгласно чл. 39 от Правилника на НИП:
Националният институт на правосъдието чрез дирекция «Начално обучение»
осъществява методическо ръководство на младшите съдии и младшите прокурори, докато
заемат съответната длъжност. За целта всяка година се организират срещи обсъждания с
младшите съдии и прокурори, преминали през курса на първоначално обучение в Института,
съгласно чл. 39 от Правилника на НИП.
През 2016г. НИП ще организира две годишни срещи, съответно с младшите
съдии и с младшите прокурори от випуск 2014-2015.


Годишна среща с кандидати за младши съдии от випуск 2014-2015г.:
 Брой на участниците - 21 души;
 Водещи на срещата - 2
 Продължителност – 2 дни.
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Годишна среща с кандидати за младши прокурори от випуск 2014-2015г.:
 Брой на участниците - 29 души;
 Водещи на срещата - 2
 Продължителност – 2 дни.

Б. Програма за магистрати–наставници, съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника:
НИП подпомага организирането и осъществяването на работата на младшите
магистрати с наставниците по чл. 242 от Закона за съдебната власт.
За планирания период ще бъде извършено плащане по договори с 27 съдии
наставници и 42 прокурори наставници, а след юли 2016г. към тези бройки ще бъдат
добавени и новоназначените наставници на 70 младши магистрати от випуск 2016г.
При осигурено проектно финансиране по Оперативна програма „Добро управление”
(ОПДУ) НИП ще организира регионални срещи с магистратите наставници. Срещите
имат за цел съдиите и прокурорите наставници да обменят добри практики в
наставничеството, идеи и разрешения на често срещани проблеми.


Регионална среща на съдии наставници:
 Брой на участниците - 27 души;
 Водещи на срещата - 2
 Продължителност – 3 дни.



Регионална среща на прокурори наставници:
 Брой на участниците - 42 души;
 Водещи на срещата – 2
 Продължителност – 3 дни.

3. Начална квалификация на магистрати при първоначалното им постъпване в
органите на съдебната власт.
Съгласно чл. 259 от Закона за съдебната власт при първоначално назначаване на
длъжност в органите на съдебната власт през първата година след встъпването си в длъжност
съдиите и прокурорите преминават задължителен курс за повишаване на квалификацията
(начална квалификация). В съответствие с чл. 176, ал. 3 от Закона за съдебната власт
централизираният конкурс за първоначално постъпване в системата се провежда най-малко
веднъж годишно. Съответно в рамките на една календарна година се осъществява един
цикъл на обучение при липса на обжалвания на конкурсите.
А. Задължителна начална квалификация за новоназначени съдии на районно ниво
от конкурс, обявен през 2014г. и конкурс, обявен през 2015г.
Целият цикъл семинари за новоназначени съдии обхваща 7 отделни семинара:
„Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателен процес”;
„Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Граждански процес”;
„Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии - Наказателно право – обща
част”; “Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателно право –
особена част ”; “Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Трудово
право ”; “Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Вещно право и
съдебна делба”; “Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии –
Облигационно право ”.
През 2016г. се планира провеждането на пълния цикъл от 7 семинара за
новоназначени съдии на районно ниво. Първите четири семинара от цикъла са предвидени за
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съвместно провеждане на новоназначените съдии с конкурса от 2015г. (8 души) и с конкурса
от 2014г. (18 души), които завършват започнатия през 2015г. цикъл на обучение.


Начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателно право – обща част
 Брой на обучаемите - 26 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.



Начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателно право – особена
част
 Брой на обучаемите - 26 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.



Начална квалификация на новоназначени съдии – Вещно право и съдебна делба



 Брой на обучаемите - 26 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.
Начална квалификация на новоназначени съдии – Трудово право
 Брой на обучаемите - 26 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 3 дни.



Начална квалификация на новоназначени съдии – Граждански процес
 Брой на обучаемите - 8 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.



Начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателен процес
 Брой на обучаемите - 8 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.



Начална квалификация на новоназначени съдии – Облигационно право
 Брой на обучаемите - 8 души;
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 4 дни.

Конкурсът за първоначално назначаване на съдии в окръжните съдилища е обявен за
7 свободни места /съответно 5 – за гражданска колегия, 1 – за търговска и 1 – за наказателна/
и за 4 места в административните съдилища. Планираме включването на новоназначените
съдии в цикъла от семинари, предвиден за повишените от районно на окръжно ниво съдии.
Това е възможно поради сходството на разглежданата материя и ще доведе до икономия на
средства.
Б. Задължителна начална квалификация за новоназначени прокурори на районно
ниво от конкурса, обявен през 2014г.
През 2016г. се планира провеждането на 1 семинар (последния от целия цикъл) за
новоназначени прокурори на районно ниво:
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- “Задължителна начална квалификация на новоназначени на районно ниво прокурори Криминалистика”;


Начална квалификация на новоназначени прокурори на районно ниво – 1 семинар
 Брой на обучаемите - по 16 души;
 Брой на преподавателите - по 2;
 Продължителност – по 5 дни.

В. Задължителна начална квалификация за новоназначени прокурори на окръжно
ниво от конкурса, обявен през юни 2014г. и от конкурса, обявен през юни 2015г.
Предвижда се провеждането на провеждането на 2 семинара начална квалификация за
новоназначени прокурори на окръжно ниво.


Начална квалификация на новоназначени прокурори на окръжно ниво – 2 семинара
 Брой на обучаемите - 21 души (14 прокурори, назначени след конкурс, обявен
през 2014г. и 7 прокурори, назначени след конкурс, обявен през 2015г.);
 Брой на преподавателите - 2;
 Продължителност – 5 дни.

4. Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии и
прокурори от районно на окръжно ниво.
В съответствие с разпоредбите на чл. 261 от Закона за съдебната власт през 2009г., ВСС
въведе задължителен квалификационен курс на обучение за съдиите и прокурорите, които
преминават на длъжност от районно на окръжно ниво, както и за съдиите, назначени в
административни съдилища.
През планирания период се предвижда провеждане на следните обучения:
А. Задължително текущо обучение на повишени в длъжност или преместени
магистрати на длъжността „съдия в административен съд”.
През 2016г. се планира провеждането на целия цикъл от 2 семинара за назначените на
длъжността „съдия в административен съд” магистрати след конкурса, обявен през месец
юли 2015г.
 Текуща квалификация на назначените на длъжността "съдия в административен
съд" магистрати – 2 семинара
 Брой на обучаемите - 19 души (15 повишени в длъжност или преместени
магистрати на длъжността „съдия в административен съд” и 4 първоначално
назначени в административен съд)
 Брой на преподавателите - по 5;
 Продължителност – по 5 дни.
Б. Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от
районно на окръжно ниво от конкурса, обявен през месец март 2013г ( очаква се да
приключи в края на 2015г.) и от конкурса, обявен през месец май 2015г.
През 2016г. се планира провеждането на 4 семинара от програмата за задължително
текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от районно на окръжно ниво:
- Семинар “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от
районно на окръжно ниво – Наказателен процес”;
- “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от районно на
окръжно ниво – Граждански процес”;
- “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от районно на
окръжно ниво – Наказателно право”;
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- “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на съдии от районно на
окръжно ниво – Гражданско право”.
Както вече беше посочено в т.3, А, в семинарите ще бъдат включени и първоначално
назначените на окръжно ниво съдии. за гражданска колегия, 1 – за търговска и 1 – за
наказателна).
 Задължителна текуща квалификация на съдии - Гражданска и Търговска колегии
– 2 семинара
 Брой на обучаемите - по 23 души (17 повишени на окръжно ниво съдии + 6
първоначално назначени на окръжно ниво)
 Брой на преподавателите - по 2;
 Продължителност – по 3 дни.


Задължителна текуща квалификация на съдии – Наказателна колегия – 2
семинара
 Брой на обучаемите - по 24 души (20 повишени на окръжно ниво съдии + 4
първоначално назначени на окръжно ниво)
 Брой на преподавателите - по 2;
 Продължителност – по 3 дни.

В. Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на прокурори от
районно на окръжно ниво от конкурса, обявен през месец април 2015г.
Планира се през 2016г. провеждането на 2 семинара от програмата за задължително
текущо обучение при повишаване в длъжност на прокурори от районно на окръжно ниво:
- Семинар “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на прокурори
от районно на окръжно ниво – Наказателно право”.
- Семинар “Задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на прокурори
от районно на окръжно ниво – Наказателен процес”


Задължителна текуща квалификация на прокурори – 2 семинара
 Брой на обучаемите - по 30 души;
 Брой на преподавателите - по 2;
 Продължителност – по 4 дни.

*Конкретните дати на провеждането на всички описани в настоящия раздел І
обучения, доколкото са задължителни по силата ЗСВ, се обуславят от приключването на
конкурсите за първоначално назначаване и конкурсите за повишаване в длъжност, както и от
тяхното обжалване.
II. ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪДИИТЕ,
ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА, СЪДЕБНИТЕ
ПОМОЩНИЦИ, ПРОКУРОРСКИТЕ ПОМОЩНИЦИ, СЪДЕБНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ, НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ МИНИСТЪРА
НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ПРАВОСЪДИЕТО
1.

Обучения по приложението на националното законодателство и практика в
съответствие със стандартите на Европейската конвенция за правата на човека,
финансирани по проект:
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Предвидено е провеждането на 4 обучения по прилагането на Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи в рамките на удължения срок на
проекта „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на
правосъдието”, осъществяван от НИП с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм.
 Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със стандартите на
ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. Използване на СРС като
доказателствено средство.
25 – 27 януари 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници)
 Специфични въпроси на вещното право. Кадастър и регулация. Особен статут на
някои категории земи. Вътрешноправни средства за защита правото на
собственост.
8 – 10 февруари 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, съдии по вписвания, съдебни помощници)
 Национално правораздаване в синхрон със стандартите на ЕКПЧ за разглеждане и
решаване на делото в разумен срок. Мерки за процесуална принуда в наказателното
производство.
22 – 24 февруари 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници)
 Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита съгласно
Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ. Тълкувателно
постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия
на ВАС
7 - 9 март 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии от общите съдилища, съдии от
административните съдилища, прокурори и съдебни помощници)
2.

Обучения по приложението на националното законодателство и практика,
финансирани от бюджета на НИП:
 "Защита на класифицираната информация в съдебната система"
три еднодневни обучения съответно на 18, 19, 20 януари 2016 г.
Аудитория: 30 участници (съдии от Софийския градски съд)


Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи
12 – 13 април 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници)

 Режимът на имуществените отношения между съпрузите съгласно Семейния
кодекс. Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 650/2012. Европейско
удостоверение за наследници.
17 – 19 май 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, съдебни помощници и съдии по вписванията)


ГПК - общ исков процес. Субсидиарно прилагане на ГПК в административния процес
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30 май -1 юни 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии от общите съдилища, съдии от административните
съдилища и съдебни помощници)


Материалноправни и процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
по ТЗ
6 – 8 юни 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, които разглеждат търговски дела съдии, които
разглеждат наказателни дела, прокурори и съдебни помощници)

 Престъпления, извършвани чрез използването на информационни и компютърни
технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти; престъпления, свързани
със скиминг устройства
22 – 24 юни 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи и съдебни помощници)


Административнонаказателна отговорност
28 – 30 септември 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии от административните и районните съдилища,
съдебни помощници)



Особени залози и други търговски обезпечения
5 – 7 октомври 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, които разглеждат търговски дела, съдебни
помощници)



Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в
договорите
7 - 9 ноември 2016
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой) - съдии, които разглеждат търговски и
граждански дела и съдебни помощници

 Задружна престъпна дейност. Материалноправни и процесуални въпроси.
21 – 23 ноември 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, и съдебни помощници)
 Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния процес.
28 – 30 ноември 2016 г.
Аудитория: 35 участници (съдии, съдебни помощници, държавни съдебни
изпълнители)
 Търговски сделки – общи положения, търговска продажба. Оперативен лизинг.
Финансов лизинг. Производство по търговски спорове
5 -7 декември 2016 г.
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, които разглеждат търговски
дела, и съдебни помощници
 Публични лекции на г-н Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС в Люксембург, гн Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека и на представители на
Националното бюро на България в Евроджъст
3. Обучения по Европейско право и права на човека, финансирани по текущи проекти
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 Харта по правата на човека - обучението се организира в рамките на проект на
Академията по европейско право в Трир, Германия (частично съ-финансиране в
размер на 20 % от бюджета на НИП)
18 – 19 февруари 2016 г.
Аудитория: 30 участници (съдии, прокурори, следователи и съдебни
помощници)
 Обща селскостопанска политика на ЕС - обучението е включено в календара Каталог
+ на ЕМСО
5 – 6 април 2016 г.
Аудитория: 20 участници (съдии от административните съдилища и съдебни
помощници)
 Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Преюдициално запитване по
наказателноправни въпроси - обучението е включено в календара Каталог + на
ЕМСО
10 – 11 май 2016 г.
Аудитория: 20 участници (съдии, прокурори, следователи и съдебни
помощници)
 Регламент1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела – 2 обучения в рамките на проект
на БИПИ
18 – 20 април 2016 г. и 29 юни – 1 юли 2016 г. - предстои потвърждение на
датите
Аудитория: 30 участници (съдии, които разглеждат граждански и търговски
дела, и съдебни помощници)


Престъпления от омраза – обучението се провежда съвместно с Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа
14 – 16 март 2016 г.
Аудитория: 20 прокурори



Престъпления от омраза – Обучение на обучители - провежда се съвместно с
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
17 – 18 март 2016 г.
Аудитория: 15 прокурори



Детско правосъдие – Обучение на обучители - в рамките на проект на УНИЦЕФ
21 -25 март 2016 г.
Аудитория: 30 участници (съдии, прокурори, следователи и служители на МВР)

4. Дейности по текущо обучение на магистратите, планирани да се реализират в
рамките на проектно финансиране по ОПДУ
Националният институт на правосъдието предвижда организирането на допълнителен
пакет от обучения в рамките на проектното финансиране по ОПДУ в следните тематични
области:


Пространство на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС;
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Ефективно управление, мониторинг и контрол на публичните средства,
включително средствата, предоставени от Европейските структурни и
инвестиционни фондове;



Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 - 2020;



Укрепване на методическия/обучителен капацитет на НИП.

4. 1. Пространство на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС
Договорът от Лисабон утвърди като приоритет пространството на свобода, сигурност и
правосъдие в ЕС, обхващащо политики относно контрола по границите, убежището и
имиграцията, борбата с организираната престъпност, съдебното сътрудничество по
наказателноправни и гражданскоправни въпроси. Примерни теми на обучение, които могат да
бъдат формулирани в рамките на тази тематична област са:
1. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи и
митническия режим. Проблеми на досъдебното производство и съдебната
практика. Финансови и счетоводни познания при разследването на тези
престъпления
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой) - съдии, прокурори, следователи и
съдебни помощници
2. Международна правна помощ и международно сътрудничество по наказателни
дела. Производство по ЕЗА. Трансфер на осъденото лице. Екстрадиция
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой) - съдии, прокурори, следователи и
съдебни помощници
4. Престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица. Видове
медицински документи. Съдебна практика
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, прокурори, следователи и
съдебни помощници
5. Видове корупционни престъпления. Специфики на предмета на доказване и
обезпечаване на доказателствата. Подкуп.
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, прокурори, следователи и
съдебни помощници
6. Взаимно признаване на актове и мерки по осъществяване на наказателното
правосъдие. Признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на
имущество или доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за
конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Признаване,
изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед
упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции.
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, прокурори, следователи и
съдебни помощници
7 . Тематични срещи по апелативни райони с представители на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество във връзка с прилагането на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии и експерти на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
8. Съдебни експертизи. Видове. Задачи. Критерии за избор на вещо лице (съдебен
експерт). Срокове за поставяне на допълнителни задачи и назначаване на тройна
експертиза
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Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии и експерти на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
9. Съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи. Искане за допускане и
назначаване на експертизи. Определяне на задачите. Международни счетоводни
стандарти и методи за оценяване
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, прокурори. следователи и
експерти на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
10. Дружествено право. Злоупотреби с продажби на търговски дружества и
дружествени дялове на юридически лица
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)- съдии, които разглеждат търговски
дела, прокурори и съдебни помощници
11. Данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС законодателство.
Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС в ЕС"
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой) - съдии от административните
съдилища, съдии, които разглеждат наказателни дела, прокурори и съдебни
помощници
12. Искови производства по ЗОДОВ. Подведомственост на спорове по ЗОДОВ.
Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и
Втора колегия на ВАС
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой)-съдии от общите съдилища, съдии от
административните съдилища, съдебни помощници
13. Производства по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и
имотния регистър. Актуална съдебна практика
Аудитория: 35 участници (прогнозен брой) - съдии от административните
съдилища, съдебни помощници
14. За магистратите от апелативните и върховните съдилища и прокуратури - с
участието на външни/международни експерти:
 Дискусия (кръгла маса) на тема "Обезщетения за вреди от нарушения на
правото на ЕС"
 Предизвикателствата пред националния съдия във връзка с прилагането на
конкурентното право
 Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - нови акценти: Директива
2014/41 относно Европейската заповед за разследване. Актуална практика на
Съда на ЕС в областта на наказателното право
4.2. Ефективно управление, мониторинг и контрол на публичните средства,
включително средствата, предоставени от Европейските структурни и
инвестиционни фондове
4.2.1. Обучения по Закона за управление на средствата от Европейските
инвестиционни и структурни фондове
В началото на 2016 г. се очаква да влезе в сила Законът за управление на средствата от
Европейските инвестиционни и структурни фондове, уреждащ публичноправния режим в
отношенията между управляващите органи и бенефициентите по програмите и проектите,
съфинансирани от Европейския съюз. Тези отношения е предвидено да възникват въз основа
на специфична категория договори - административни договори като основна форма при
предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. Наложените финансови корекции ще
могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс, без това да
възпрепятства усвояването на средствата.
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С оглед повишаване на квалификацията на административните съдилища в областта
на ефективния съдебен контрол на средствата, предоставени от ЕС, като акцент в проекта по
ОПДУ е заложено обучението по прилагането на Закона за управление на средствата от
Европейските инвестиционни и структурни фондове. При разработването на обучителната
програма ще бъде търсено експертното съдействие на юридическите факултети.
4.2.2 Други обучения в областта на управлението и финансовия контрол на
публичните средства
Разработването на обучителна програма в областта на финансовото управление и
контрола на публичните средства, фокусирана върху управлението на бюджетния процес и
задълженията на административните ръководители на органите на съдебната власт в
качеството им на разпоредители с бюджетни кредити и на съставители на годишния
финансов отчет, е друг приоритет в проекта по ОПДУ, тематично насочен към целевата
група на административните ръководители на съдилищата и прокуратурите в страната.
Новата правна уредба на Закона за обществените поръчки, както и механизмите за
противодействие на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския
съюз, се предвижда да бъдат разгледани в рамките на обособени семинарни практически
модули, които допълват планираните обучения в областта на ефективното управление,
мониторинг и контрол на разходването на публични средства. Разработването на програмите
по тези обучения ще се осъществи в сътрудничество с Института по публична
администрация към Министерския съвет.
4.3. Обучения по комуникационни умения (Комуникационна стратегия на
съдебната власт 2014 - 2020)
С оглед повишаване професионалната подготовка по публична комуникация на
магистратите и служителите от органите на съдебната власт, Националният институт на
правосъдието предвижда провеждането на серия от обучения по апелативни райони по
прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт (2014 - 2020). При
разработването на програмата на обученията ще бъдат интегрирани предложенията и
препоръките, отправени в рамките на проекта “Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро
управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната
власт”, изпълняван от Висшия съдебен съвет. Целевата група на тези обучения включва
административните ръководители на съдилищата и прокуратурите в страната, съдиите,
определени като лица за контакт с медиите, и говорителите на прокуратурите.
4.4. Укрепване на методическия/обучителен капацитет на Националния
институт на правосъдието
В рамките на проектното финансиране по ОПДУ са предвидени възможности за
укрепване и развитие на преподавателския екип на Института, посредством организирането
на обучения на обучителите и работни срещи на преподавателите и наставниците на НИП.
Акцент във вътрешните обучения, предназначени за служителите на НИП, ще бъде
усъвършенстването на работните процеси, съвместното създаване на визия за краткосрочно и
дългосрочно развитие, развитието на умения за стратегическо и текущо планиране.




Обучения на обучители
Годишни работни срещи на преподавателите и наставниците на НИП
Обучения за служителите на НИП

5. Регионални обучения
В рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в
страната за 2016 г., очакваната безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ ще бъде насочена
към провеждането на обучения за:
- апелативните съдилища и прокуратури;
- специализираните наказателни съдилища и специализирани прокуратури;
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- окръжните съдилища и прокуратури;
- административните съдилища;
- районните съдилища и прокуратури по седалищата на апелативните райони
Предложения за регионални обучения, подадени от районните съдилища или
прокуратури също се предвижда да бъдат финансирани в рамките на Регионалната програма
при възникнали специфични и неотложни потребности от обучение и при условие, че темите
на обученията са в обхвата на правораздавателната им компетентност.
III. ОБУЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Начално обучение на съдебни служители.
А. Начално обучение на съдебни служители от администрацията на съдилищата.
През 2016 г. НИП ще организира и проведе начално обучение, предназначено за
съдебни служители със стаж до 6 месеца от специализираната администрация на районните,
окръжните, административните и апелативните съдилища. Основната цел на Началното
обучение е да осигури първоначална обща подготовка на новопостъпилите съдебни
служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работа и им
даде добра основа за развитие.

4 семинара (2 х 2 модула) за аудитория от 100 новопостъпили съдебни
служители.*
*Два от семинарите ще се проведат при осигурено бюджетно или проектно
финансиране през втората половина на 2016 г.
Б. Въведение в работата на администрацията на прокуратурата.
През 2016 г. НИП предвижда провеждането на въвеждащо обучение за съдебни
служители със стаж до 2 години от специализираната администрацияа в прокуратурите.
Основна цел на обучението е да въведе съдебните служители в основните аспекти на
съдебната система, структурата на прокуратурата, организацията на работа в нейната
администрация.
●
2 обучения за аудитория от 60 съдебни служители от специализираната
администрация в прокуратурите. *
* Вторият семинар ще се проведе при осигурено бюджетно или проектно
финансиране през втората половина на 2016 г.
2. Текущо обучение на съдебни служители.
През 2016 г. НИП планира организирането на 18 обучения (7 обучения по бюджета на
НИП, 10 обучения, финансирани по предстоящия проект по ОПДУ и 1 работна среща,
финансирана по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 20092014 г.) по общи и специализирани учебни програми. В тях се предвижда да се включат
общо 540 участници.
А. Обучения на служители от администрацията на съдилищата и прокуратурата,
финансирани от бюджета на НИП:
●
Работа по наказателни дела. *
1 обучение за аудитория от 30 съдебни деловодители от администрацията на
съдилищата.
*отложено от 2015 г.
●
Работа по граждански дела.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни деловодители от администрацията на
съдилищата.
●
Работа по административни дела.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни деловодители от администрацията на
съдилищата.
●
Работа в бюро „Съдимост”.*
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●
●
●

1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от районните съдилища.
*отложено от 2015 г.
Съдебни секретари. Граматика и протоколиране.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни секретари от ВКС и ВАС.
Съдебно-административно обслужване на граждани.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от ВКС и ВАС.
Работа в екип.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители с ръководни функции от
ВКС и ВАС.

Б. Обучителни дейности за съдебни служители, финансирани по Оперативна
програма „Добро управление”.
След стартиране на Оперативна програма „Добро управление”, през второто полугодие
на 2016 г. НИП планира да организира и проведе 10 семинара за 300 съдебни служители от
администрацията на съдилищата и прокуратурите:
●
Съдебно сътрудничество по граждански дела.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от администрацията на
съдилищата.
●
Съдебно сътрудничество по наказателни дела.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от администрацията на
съдилищата.
●
Защита на класифицираната информация в съдебната система.
2 обучения за аудитория от 60 съдебни служители от съдилищата и
прокуратурите.
●
Съдебни секретари. Граматика и протоколиране.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни секретари от администрацията на
съдилищата.
●
Етично поведение на съдебния служител.
2 обучения за аудитория от 60 съдебни служители от администрацията на
съдилищата, прокуратурите и НИП.
●
Съдебно-административно обслужване на граждани.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от администрацията на
съдилищата.
●
Административно обслужване на гражданите в прокуратурата.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители от администрацията в
прокуратурите.
●
Управление на човешките ресурси. Организационно поведение и управление
на стреса.
1 обучение за аудитория от 30 съдебни служители с ръководни функции от
администрацията на съдилищата и прокуратурите.
В рамките на предстоящия проект по ОПДУ се предвижда разработване на нова учебна
програма за съдебни служители на тема «Работа в съдебен архив», а така също и
разработване на учебни помагала и материали към вече съществуващи учебни програми.
В. Дейности, финансирани по други проекти:
В съответствие с решение на УС по Протокол № 66 от 07.07.2014г., НИП подпомага
Фондация "Български институт за правни инициативи” в изпълнението на проект
„Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”, финансиран в
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. В рамките на този проект през 2016
г. ще бъдат осъществени следните дейности:
●
Работна среща за стандартизиране на добрите практики, свързани с
администрирането на дейността на съдебните заседатели.
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Аудитория: 30 съдебни администратори, административни секретари, съдебни
заседатели, съдии.
●
Разработване на стандартизирана методология за обучение на съдебни
заседатели, която ще бъде предоставена на съдилищата и ще позволи провеждането на
обучения на съдебните заседатели по места.
●
Пилотно тестване на стандартизираната методология чрез обучения на съдебни
заседатели в 4 съдилища в страната.
ІV. УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Дистанционно обучение

1.

В отговор на актуалните изисквания на българските магистрати към формите и
съдържанието на дистанционните обучения, през 2016 г. НИП продължава да акцентира
върху тенденцията да включва в програмата си разнообразни по съдържание и методика на
провеждане курсове.
Текущите анализи на потребностите и обобщенията на база обратни връзки от
обучения през 2015 г. и срещи с представители на съдебната система показват, че
дистанционната форма на обучение се възприема като много подходяща и желана с оглед
натовареността на магистратите и съдебните служители.
През 2016 г. НИП предвижда да включи в календара си 30 дистанционни обучения.
В хода на изпълнение на годишния план, при отчитане на засиления интерес на
участниците към определени теми и с оглед отговаряне на текущите им потребности, е
възможно повторение на вече проведени обучения с малък финансов ресурс.
Предвидените дистанционни обучения през 2016 г. са, както следва:
А. Планирани дистанционни обучения (по вече разработени теми) с финансиране
от бюджета на НИП (16 обучения):
Защита на личните данни в съдебната система;
Тежест на доказване в гражданския процес;
Етични предизвикателства в работата на магистратите;
Процесуални нарушения в наказателното производство;
Граматика;
Защита на класифицираната информация;
Особености на делбеното производство;
Въпроси на трудовото право;
Счетоводни и правни проблеми в производството по несъстоятелност и
свързаните с него производства;
10. Семейно право и права на човека;
11. Практически проблеми на въззивното производство по ГПК и ГПК от 1952 г.
(отм.);
12. Практически въпроси на непозволеното увреждане;
13. Право за неюристи;
14. Мерки за процесуална принуда;
15. Приложение на ЗСРС, ЗЗКИ и ЗЕС;
16. Правото на убежище в светлината на ЕКПЧ, разработено по програма
HELP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Б. Планирани дейности/дистанционни обучения по ОПДУ, респ. други проекти
(14 обучения):
1. Актуални въпроси на банковото право;
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2. Практически аспекти на съдебното сътрудничество по наказателни дела;
3. Основи на ЕП. Преюдициално запитване;
4. Основни въпроси на прилагането на ЕКПЧ по граждански и административни
дела;
5. Търговски регистър. Защита срещу вписване и обявяване в търговския
регистър - търговскоправни и наказателноправни аспекти;
6. Правосъдие за деца (по проект на УНИЦЕФ)- 2 издания;
7. Транспортни престъпления;
8. Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие;
9. Престъпления против данъчната система – чл. 255-257 НК. Специфика на
доказване, особености на съдебно-счетоводните експертизи;
10. Етични предизвикателства в работата на съдебните служители;
11. Престъпления, извършени от длъжностни лица. Документни престъпления.
12. Медиацията – алтернативен способ за решаване на спорове;
13. Тема, разработена съобразно текущите потребности.
В. Публикуване на материали за самоподготовка
Опитът при провеждане на дистанционни обучения показва, че има курсове, към
които интересът намалява след няколко издания (напр. законодателството в определена
област е статично; материалите са разработени, за да дадат отговор на противоречива
практика, а впоследствие има тълкувателни решения по темата и т. н.). Тази тенденция
налага да се търсят варианти за използване на такива материали в системата за дистанционно
обучение с контролиран (с потребителско име и парола) достъп. Така всички електронни
ресурси, за които е направена инвестиция във времето и не се използват в текущи обучения
могат да бъдат на разположение на интересуващите се от темите магистрати и съдебни
служители.
Експериментална практика, която предстои да бъде приложена през 2016 г., е към
такива материали да се „отварят” виртуални форуми, където заинтересованите да обменят
идеи и варианти за разрешаване на работни казуси.
Материали, които могат да бъдат предмет на такива публикации, са разработвани по
следните теми:
 Българо-английски дистанционен курс "Прилагане на чл. 101 и чл. 102
ДФЕС и други въпроси на правото в областта на конкуренцията на ЕС
/EU competition law for national judges";
 Класифициране на дела и прокурорски преписки и др.
С всяка изминала година електронните форми на обучение се обогатяват и
надграждат. Интересен е и моделът на формиране на смесени групи участници в обучения,
които ефективно обменят добри практики. НИП ще насочи методически усилия за създаване
на практика по провеждане на уебинарни занятия, смесени форми на обучения и др., които
да направят дейността по предоставяне на обученията по-интересна и едновременно с това
по-ефективна. Инициирането на виртуални форуми по определени въпроси се запазва като
възможност в отговор на конкретни практически нужди, възникнали през годината.
Открояването на ролята на виртуалния форум на преподавателите като силен методически
инструмент за идентифициране на добри обучителни практики също е приоритетна задача за
2016 г.
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти:

Методическо надграждане на дистанционното обучение на НИП чрез
провеждане на обучение на обучители (ТОТ) – в продължение на шест години НИП полага
целенасочени методически усилия за задълбочено развитие на концепцията за електронно
обучение, което ще позволи през 2016 г. натрупания опит да се обобщи и да се предостави в
тематични обучения за обучители (в т. ч. модератори, динамизатори, администратори на
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системата) в електронна форма. Планирани са 3 обучения: 1 обучение за модератори (в
електронен формат) и 2 обучения за обучители (1 в електронен формат и 1 присъствено);

Техническо надграждане на системата за дистанционно обучение на НИП –
системата е с отворен код, т. е. достъпна е, без за това да са необходими средства, но с оглед
натрупаната до момента практика и перспективите за бъдещето е необходимо да се
инвестира в интерфейс, допълнителни модули, сървъри и др., които ще позволят
обогатяването на формите за електронно обучение в полза на магистратите и съдебните
служители. Точните параметри ще бъдат конкретизирани в проектно предложение по ОПДУ
след допълнително проучване.

2.

Дейност като Европейски документационен център (ЕДЦ), съобразно
изискванията на Европейската комисия

Дейностите, които НИП ще продължи да извършва като ЕДЦ през 2016 г. са свързани
с активен обмен на информация относно тематични аспекти на дейността на ЕС и включват:

Поддържане на колекция от периодични издания по право на ЕС на английски,
френски и немски език чрез тяхното систематизиране, обработка и др. на получаваните
периодични издания;

Поддържане на служебно получаваните официални издания на ЕС по силата на
статут на ЕДЦ като публикации на институциите на Европейския съюз - Европейски
парламент, Съвет на Европа, Европейска комисия, Съд на Европейския съюз, Сметна палата
и др.; законодателство на ЕС на български език в Специалното издание на Официален
вестник на ЕС законодателство на ЕС на български език в Специалното издание на
Официален вестник на ЕС; обща документация като част от мрежата за информационни
услуги Европа Директно (Europe Direct); литература по европейско право на български и
чужди езици;

Периодичен директен обмен на информация чрез бюрото за информация и
документация на Европейската комисия (ЕК), чрез предоставяне и получаване на
информация, консултации, справки, електронен достъп до бази данни;

Организиране на информационни табла с материали по повод инициативи на
ЕС;

Разпространение на публикации на европейските институции сред
ползвателите на ЕДЦ, библиотеката към НИП и обучаващите се в Института;

Участие в обучения, работни срещи, форуми, и други инициативи
организирани от Дирекция „Комуникация” на Европейската комисия за Мрежата на
Европейските документационни центрове.
3.

Библиотека

Библиотеката на НИП е една от водещите в страната заради колекцията си от
юридическа литература. През 2016 г. дейностите на библиотеката ще включват:

Обслужване на потребителите (в т. ч. кандидатите за младши съдии и
прокурори) на библиотеката: заемане, връщане, презаписване на литература;

Текущо обновяване на библиотечния фонд с книжни и периодични издания;

Дейности по обработка и съхраняване на библиотечния фонд;

Работа, свързана с изготвяне на справки и предоставяне на информация по
конкретни запитвания от ползватели;

Текущо обновяване на статистическа информация за обученията, организирани
от НИП;

Периодично обновяване сайта на НИП (в т. ч. календар на обученията – сайт,
дисплей);
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Предоставяне на технически услуги: сканиране, копиране, разпечатване,
дигитализация на материали от книжен носител;

Разпространение на публикации на национални и международни институции.
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти:

Закупуване на повече българска и чуждоезикова литература;

Абонамент за печатни и онлайн издания и бази данни;

Усъвършенстване и надграждане на електронния библиотечен каталог;

Закупуване на подходящи пространствени решения за съхраняване на
библиотечни единици.
Точните параметри ще бъдат конкретизирани в проектно предложение по ОПДУ след
допълнително проучване.
4.

Проучване и изследване на съдебната практика, разпространяване на добри
практики относно администрирането на правораздаването и публикации и
издателска дейност, имащи отношение към обучението, събиране,
систематизиране и разпространяване на решения на върховните съдилища,
както и решенията на останалите съдилища, които представляват интерес за
развитието на правната доктрина и практика

През 2016 г. НИП ще продължи практиката да предоставя консултации и справки по
конкретни запитвания. Паралелно с това ще се систематизира съдебна практика по актуални
въпроси.
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти:
Предстои структуриране и поставяне на дейността на Учебно-информационния
център като изследователско звено на стабилна основа, като точните параметри ще бъдат
конкретизирани в проектно предложение по ОПДУ след допълнителен анализ.
Планира се изготвянето и издаването на Наръчник за приложението на Европейското
право от националните съдебни органи (работно заглавие), в сътрудничество с кабинета на
националния съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург.
5.

Официална интернет страница на НИП

През 2016 г. Учебно-информационният център ще продължи да поддържа
официалната страница на НИП в интернет. Както досега, в нея ще може да бъде открита
полезна и актуална информация за събития (обучения, срещи, конференции, кръгли маси,
конкурси, проекти и т. н.)
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти:
Ще се направи анализ на потребностите на потребителите на интернет страницата на
НИП, от една страна, и на техническите възможности на сега съществуващия сайт да им
отговори, от друга. На база резултатите от подобен анализ ще се очертаят перспективите за
развитие, които ще бъдат осъществени чрез проект по ОПДУ.
6.

Развитие на мрежата от съдии-координатори по Европейско право

Мрежата от съдии-координатори по европейско право е създадена в изпълнение на
проект „Създаване на мрежа от съдии-координатори по европейско право”, осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в периода 2009-2010 г.
Учебно-информационният център и през 2016 г. ще продължи да поддържа информация за
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включените в Мрежата съдии и периодично ще изисква от тях данни за случаи от
практиката, по които са получавали голям брой запитвания и са били търсени за
консултации.
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти
През 2016 г. ще се актуализират правилата за работата на мрежата, ще се преработят
условията и начините за избиране на съдии-координатори, ще се търсят по-практически и
достъпни (предимно чрез Екстранет) измерения на работата им в полза на магистратите. Ще
се оптимизира Мрежата и след актуализиране на състава и структурата й ще се организират
обучения (минимум 2), насочени към повишаване на квалификацията на съдиитекоординатори, чрез проект по ОПДУ, в който ще бъдат посочени по-конкретни параметри.
7.

Развитие на Екстранет

Екстранет е електронна платформа с контролиран (с потребителско име и парола)
достъп, създадена за обмен на професионално относима информация, представляваща
интерес за магистрати и съдебни служители. През 2016 г. ще продължи активно се използва
предимно за целите на обучението на кандидатите за младши съдии и прокурори.
Планирани дейности по ОПДУ, респ. други проекти:
За развиване потенциала на Екстранет ще се разработи концепция за надграждане на
системата – като съдържание и технически характеристики. Също така ще се търсят и
начини за привличане на експерти, които да публикуват интересни и актуални материали, на
разположение на потребителите. Конкретизиране на параметрите на посочената дейност ще
бъде направено в съответните проектни предложения.
IV.

МЕЖДУНАРОДНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

По отношение на международната и институционалната дейност на НИП, 2016 г. се
очертава да бъде не само надграждаща постигнатото в предходните години, но и разкриваща
нови хоризонти на сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво.
Внимателен анализ на дейността на Института през последните 5 години показва, че именно
установените партньорства и институционални връзки с български и чужди организации
допринасят за разработване и реализиране на голям набор от допълнителни обучителни
дейности, които се оценяват високо в качествен план и към които традиционно има голям
интерес. По-долу са обхванати всички направления на институционалната и международна
дейност на НИП, с уговорката, че в хода на 2016 г. е вероятно да възникнат допълнителни
възможности за сътрудничество, които Дирекция „Институционални и международни
отношения” на НИП ще анализира и ще предприеме необходимите действия.
А. Дейности по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО):
НИП ще продължи изключително ползотворното участие в широк спектър от
инициативи на Европейската мрежа за съдебно обучение, в рамките на които все повече
български магистрати имат възможност да се включват в обучения в Европа, а Институтът се
утвърждава като надежден партньор, домакинстващ престижни многонационални форуми.
Неотменно е активното участие на представители на НИП на общи събрания, работни срещи
и тематични групи на Мрежата, което гарантира адекватното позициониране на българската
съдебна система на картата на европейското съдебно обучение.
1. НИП ще оказва съдействие на български магистрати за участие в семинари на ЕМСО
от общия каталог и Каталог+ за 2016 г.
2. През 2016 г. е планирано участие в Програмата за обмен на магистрати на ЕМСО – 3
групи от 10 магистрати ще гостуват в България. 29 български магистрати ще участват
в стажове в европейски съдебни системи
19

3. През 2016 г. е планирано участие в Програмата за обмен на съдебни обучители на
ЕМСО – 1 група от 4 обучители ще гостуват в България, съответно 4 български
съдебни обучители ще участват на стаж в европейска школа за съдебно обучение.
4. През 2016 г. е планирано участие в Програмата за обмен на младши магистрати на
ЕМСО – 2 групи от 6 младши магистрати ще гостуват в България, съответно 12
български младши магистрати ще участват в стаж в европейски школи за съдебно
обучение.
5. През 2016 г. е планирано участие на 4 български магистрати в Програмата за обмен на
съдии и прокурори на ЕМСО за дългосрочни стажове в Евроджъст, Съда на
Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.
6. Планира се участие в международно състезание за младши магистрати THEMIS –
минимум 1 отбор от преподавател и трима кандидати за младши магистрати.
7. НИП предлага семинари, организирани от дирекция „Текущо обучение”, да участват в
рамките на Каталог+ на ЕМСО. Институтът е кандидатствал с два семинара, като се
очаква крайното решение на Мрежата, която ще финансира участието на 10
европейски магистрати във всеки един от тях:
 „Обща селскостопанска политика на ЕС” – 5-6 април 2016 г.
 „Преюдициално запитване в областта на международното сътрудничество по
наказателни дела” – 10-11 май 2016 г.
8. Обучения в областта на противодействие на тероризма и радикализма:
 “Борба с тероризма: Предизвикателства на процесуалното и материалното
право и добри практики” Модул 2: Работа в мрежа за борба срещу тероризма –
на национално и европейско ниво, 18–19.02.2016г. в Немска съдебна академия
в Трир (Германия) – ще се включат до 4 прокурори от България
 „Радикализъм: превенция и разкриване, Брюксел, 10 – 11.03.2016г., Институт
за съдебно обучение (Белгия) – ще се включат до 4 прокурори от България
9. Двустранен обмен между съдилища – през 2016г. се очаква крайното решение на
Мрежата за провеждане на съответните реципрочни обмени:
 Посещение на съдии от Административен съд София-град в Административен
съд Берлин
 Посещение на съдии от Административен съд Русе в Административен съд
Лисабон
 Посещение на делегация от Върховния съд на Австрия във Върховния
касационен съд
10. НИП ще домакинства обучения, организирани от ЕМСО
 „Процесуални гаранции в практиката на наказателните производства в ЕС”, 1516 ноември 2016г., София – 40 участници
 „Правен езиков курс по Европейско право в областта на права на човека”, 16-20
май 2016г. – 60 участници, предстои уточняване на мястото
11. НИП е заявил интерес за участие на български магистрати в работните семинари по
следните 3 проекта на ЕМСО:
 „Международно сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за
арест и взаимопомощ по наказателни дела”, в рамките на проект „Наказателно
правосъдие” – 1 работна група от 12 магистрати
 „Процесуални гаранции в практиката на наказателните производства в ЕС” – 2
работни групи от 4 магистрати във всяка
 „Събиране на доказателства по трансгранични дела” – 1 работна група от 6
магистрати
През 2015 г. Европейската мрежа за съдебно обучение разшири дейностите си и
включи допълнителни инициативи, по които НИП ще продължи да взема активно участие и
през 2016 г. През м.юни 2015 г. беше създадена нова работна група, която да отговаря на
потребностите от споделяне и развиване на добри практики, свързани с методите на съдебно
обучение.
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В резултат от нарастващата необходимост от специфични познания за културните и
религиозни различия на определени малцинства и имигрантски общности, в началото на тази
година ЕМСО поде инициатива относно културното разнообразие и съдебната практика в
Европа, като ще изготви каталог от обучителни мероприятия (на национално и на общностно
ниво) с оглед повишаване познанията на съдиите и прокурорите по отношение на културните
различия и предизвикателствата, с които се сблъскват съдебните органи.
ЕМСО предвижда да разшири Обменната програма през 2016 г., като даде
възможност на магистратите да посещават с учебна цел или да провеждат стажове в други
институции освен горепосочените, като Европейски надзорен орган по защита на данните,
Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони
(FRONTEX) и други.
Б. Оперативна програма „Добро управление”:
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” към Министерски
съвет откри процедура на 18.11.2015 г. с конкретен бенефициент Национален институт на
правосъдието за осъществяване на проектни дейности по области, както следва:
 Подобряване и разширяване на учебните програми на НИП;
 Провеждане на обучения за целевите групи, посочени в т. 11 на Насоките за
кандидатстване, вкл. провеждане на регионални и дистанционни форми на обучения,
обучения на обучители и прилагане на добри европейски практики;
 Програми за обмен на магистрати и съдебни служители, вкл. посещения/стажове на
място в европейски съдебни институции;
 Развиване на изследователска и аналитична дейност и публикации в сферата на
правораздаването за нуждите на обучението;
 Развиване и подобряване на технологични и информационни системи, свързани със
съдебното „е-обучение”, включително усъвършенстване на електронните регистри;
 Организационно развитие на НИП, вкл. внедряване на система за управление и
контрол на качеството на съдебното обучение и развиване на комуникационна
стратегия за съдебното обучение;
 Развиване и установяване на институционални връзки с европейски и национални
мрежи и институции, свързани със съдебното обучение;
 Развиване на капацитета на НИП за управление и прилагане на европейски
инструменти, свързани със съдебното обучение;
 Подготовка, организиране и провеждане на обучения (включително дистанционни и
други съвременни форми), семинари, кръгли маси и други форми за магистрати,
съдебни служители и разследващи органи съгласно НПК, служители на МП и лица,
подпомагащи съдебния процес;
 Други дейности, които изпълняват целите на процедурата и допринасят за постигане
на резултатите.
В рамките на тази процедура се предвижда подаване на 18-месечен междинен проект,
който ще обединява присъствени и дистанционни обучения, свързани с повишаване на
текущата квалификация на магистрати и съдебни служители, както и регионални обучения в
страната, като за целта ще бъдат подписани партньорски споразумения със съдилища и
Прокуратурата на Република България. Съгласно условията на процедурата са допустими и
други партньори от съдебната и от изпълнителната власт с оглед провеждане на съвместни
обучения.
Междувременно през 2016 г. ще продължи сътрудничеството с Европейската комисия
и Управляващия орган на ОПДУ за подготовка на Методика за т.нар „упростени разходи”
(simplified costs), която трябва да бъде одобрена на ниво Европейски парламент чрез
Делегиран акт и да се приложи при изпълнението на дългосрочен пилотен проект от НИП.
Съгласно законодателната програма на Народното събрание на Република България
Законопроектът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове се очаква да бъде приет на второ четене и да влезе в сила в началото на 2016 г. Този
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закон ще създаде нови и различни административно-правни взаимоотношения между
Института и съответните структури при изпълнение на проектната му дейност. Освен това
НИП предвижда да проведе дискусионни форуми и обучителни събития, свързани с
прилагането на новия закон, със съдействието на академичната общност и държавната и
европейската администрация.
В. Проекти по Програма „Правосъдие” на Европейската комисия:
През 2016 г. НИП ще си партнира с европейски организации, съдебни школи и други
организации по проекти в рамките на програма „Правосъдие” на ЕК. Програмата дава
възможности за сътрудничество между две или повече институции в мащаби, различни от
тези на Оперативните програми, и допринася за разгръщане потенциала на НИП за работа по
програми и проекти на европейско ниво. Интересът към НИП като надежден партньор от
страна на заинтересованите страни представлява положителен атестат за международната му
дейност през годините:
1. Стартира изпълнението на проект “European Judicial Cooperation in the area of
Cybercrime” на Румънския център за европейски политики /CRPE/. През 2016 г. ще се
проведат 2 обучителни курса в Букурещ за 40 магистрати от България и Румъния (по
10 участника от страна в обучение) и 1 закриваща конференция за 60 участника,
отново в Букурещ;
2. Осъществяване на проект “Regulation 1215/2012: What it offers and how it works?” на
Български институт за правни инициативи /БИПИ/. През 2016 г. в България ще се
организира 1 семинар за 30 български съдии и 1 работно ателие за 20 участници
(съдии, адвокати, ЧСИ), за което НИП ще трябва да излъчи 5 съдии;
3. Проект “Improving forensic expertise and awareness among the judiciary in Bulgaria and
Romania” на Холандския център за съдебно обучение /SSR/. Очаква се до края на
годината да получим информация за дейностите през 2016 г.;
4. По покана на Съвета на Европа, НИП се присъедини като партньор по проектното
предложение “HELP in the 28 – II Phase”, което ще се финансира по програма
„Правосъдие” на ЕК. Ако бъде одобрен, проектът ще стартира през втората половина
на 2016 г. Предвижда се участие на НИП в до 4 дистанционни курса за български
магистрати, разработени по програма HELP-28. Предвиждат се и 3 мултинационални
дистанционни обучения за магистрати от 28-те държави-членки на ЕС, в които ще
бъдат включени и български магистрати; предвиждат се и работни срещи за
обсъждане на методология на курсовете, обмяна на опит и т.н.
5. НИП подкрепи с партньорска декларация предложение за проект на Германската
фондация за международно правно сътрудничество /IRZ/ „Action Grant to enhance the
rights of persons suspected or accused of crime - a joint project for judges, public
prosecutors and practitioners from Germany, Bulgaria and Romania”. Ако проектът бъде
одобрен, ще стартира през втората половина на 2016 г. Предвижда се откриваща
конференция в София за 20 участници, както и 1 обучение за 35 участници, които
вероятно ще се проведат в края на 2016 г.; останалите дейности (семинари, работни
ателиета, работни посещения в Берлин и Брюксел) ще се проведат през 2017 и 2018 г.
6. НИП подкрепи с партньорска декларация предложение за проект „European Family
and Succession Law” на Академията по европейско право (ERA). Ако проектът бъде
одобрен, ще стартира през втората половина на 2016 г. НИП ще организира 1 пилотен
семинар за 30 български съдии;
7. По покана на Висшия съвет на магистратурата на Румъния, НИП се присъедини като
партньор по проектно предложение на тема „Regulation (EU) No1215/2012”. Ако бъде
одобрен, проектът ще стартира през есента на 2016 г.;
8. Европейската мрежа за съдебно обучение изяви готовност да се включи като партньор
по проекти на тема „Право на конкуренцията на ЕС и съдебно сътрудничество”. НИП
разглежда възможността за кандидатстване с проектно предложение по темата.
Г. Развиване на международни и институционални връзки през 2016 г.
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НИП се стреми да бъде водеща институция за съдебно обучение на Балканите и
проводник на добрите европейски и международни практики в региона. Това е обвързано с
провеждане на целенасочена междуинституционална политика, както у нас, така и на
международно ниво. Тази дейност включва разнообразни форми на сътрудничество, които и
през 2016 г. ще присъстват в работния график на Института. Стремежът към постигане на
институционална и международна разпознаваемост на НИП не е самоцел, а е обоснован от
необходимостта от създаване на мост между българската съдебна система и европейското
правно пространство.
1. НИП се очаква да продължи да домакинства експертните мисии на Европейската
комисия по Механизма за сътрудничество и оценка;
2. Поддържане на членство в Международната мрежа за съдебно обучение. На
проведената през м. ноември 2015 г. Генерална асамблея представители на НИП бяха
преизбрани за членове съответно на Управителния съвет и Академичния комитет на
организацията;
3. Участие в Съвета за координиране на органите на съдебната власт по участие в
международни проекти и програми към ВСС;
4. Продължаващо сътрудничество с Академията по европейско право (ЕRА) –
съдействие на български магистрати да участват в обученията на Академията в
областта на антидискриминационното, наказателното, екологичното и гражданското
право;
5. НИП ще продължи да си сътрудничи с Регионалната антикорупционна инициатива
(RAI). През 2016 г. НИП ще заяви участието на двама младши магистрати в
следващото 11-то издание на Лятното училище за млади магистрати от Югоизточна
Европа;
6. Сътрудничество с Унгарската служба за конкуренцията - съдействие на български
магистрати да участват в обученията на Службата по конкурентно право;
7. Проучване на възможности за съвместни дейности с Европейската комисия и
Европейския парламент;
8. Продължаване на сътрудничеството с ГД “Преводи” на Европейската комисия след
провеждане на съвместно обучение за магистрати през 2015 г.;
9. Оказване на съдействие и домакинство на срещи по линия на GRECO, при
необходимост;
10. Развиване на сътрудничество с Баварското министерство на правосъдието по линия на
Постоянната комисия България-Бавария;
11. Развиване на сътрудничество със ОССЕ. През 2015 г. бе подписан меморандум със
ОССЕ по проект за обучение на прокурори в областта на престъпленията на омраза.
Осъществяването на проекта започна през 2015 г. и ще продължи през 2016 г.;
12. Задълбочаване на сътрудничеството с Турската съдебна академия. Очаква се през
2016 г. да се проведе отложеното от тази година реципрочно посещение в България на
представители на Академията и висши магистрати, които са били домакини на
визитата в Турция на български магистрати и представители на НИП през 2015г.;
13. Развиване на двустранно сътрудничество с Института за публична администрация
(ИПА) и Дипломатическия институт (ДИ);
14. Изпълнение на споразумение със Специализираната апелативна прокуратура за
партньорство в рамките на проект, финансиран от Швейцария;
15. Дирекция „Институционални и международни отношения” (ДИМО) преработи
раздела за дейността си в интернет страницата на НИП, с цел по-лесен достъп на
заинтересованите потребители и получаване на информация за обучения в Европа
през 2016 г. на български и английски език;
16. Стимулиране и подпомагане сътрудничеството с УНИЦЕФ и други международни
организации;
17. Развиване на българо-френските взаимоотношения по линия на различни инициативи
на Национална школа за администрация на Република Франция (ENA);
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18. Проучване на възможности за сътрудничество по линия на Спогодбата за
сътрудничество между правителството на Република България и правителството на
Френската общност на Белгия;
19. Проучване на възможности за развиване на инициативи по линия на Международно
сътрудничество
за
развитие,
предприсъединителни
фондове,
текущото
председателство от България на Съвета на Европа и предстоящото председателство на
България на Съвета на Европейския съюз през второто полугодие на 2018 г.,
националния координационен механизъм и Комуникационната стратегия на България
за ЕС за 2016 г.;
20. Домакинство на посещения за обмяна на опит с чуждестранни делегации.
Д. Връзки с обществеността
При все че връзките с обществеността са неизменна част от дейността на институция
като НИП от самото й създаване, до момента тe не сa била ясно обособени като отделно
направление на дейност. През 2016 г. ще се проведат поредица от инициативи, които имат за
цел да запознаят ангажираните със съдебното обучение, с акценти от дневния ред на НИП и
с дейността на Европейската мрежа за съдебно обучение. Също така специално внимание ще
бъде отделено на повишаване нивото на подготвеност на магистратите и съдебните
служители при контакт с медиите и обществеността, като част от изпълнението на
Комуникационната стратегия на ВСС.
Приложения към Годишния план, както следва:
Финансова рамка на учебната дейност на НИП, осъществявана с бюджетни средства.
Годишният план е приет с решение на Управителния съвет на Националния институт на
правосъдието на ................ (протокол №.../............. г.)

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
НА ПРАВОСЪДИЕТО
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