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 Е-бюлетин 

Начално и въвеждащо обучение, стр. 2 Текущо обучение на магистрати, стр. 3 Издания на НИП, стр. 4 

Обучение на съдебната администрация, стр. 5 

Брой 1 

 Национален институт на правосъдието 

 Уважаеми колеги, 
 

  Пред вас е първият брой на електронния 

Бюлетин на Националния институт на правосъди-

ето.  

 През 2018 г. Институтът навършва 15 го-

дини и решихме, че е време да поставим начало-

то на собствено издание, което да отразява много-

образието на дейността ни. С всеки следващ брой 

ще представяме професионалния и същевременно 

модерен облик на съдебното обучение.  

 От опита си черпим сила да продължаваме 

напред при изпълнението на нашата мисия – да 

градим професионални и достойни кадри в съдеб-

ната система. Нека не забравяме думите на Целз, 

че “правото е изкуство на доброто и справедливо-  

  

 

 

 

то”. Съдебното обучение, освен, че дава уроци по  

професионализъм, остава неразривно свързано с 

разума и нравствеността.  

  Скъпи колеги, всички ние - магистрати и 

съдебни служители, вървим по общ път - обучени-

ето е част от работата и работата е част от обуче-

нието. Затова трудностите, които посрещаме и 

успехите, които постигаме са общи.  

        Честит професионален празник, колеги,  

благодарим за доверието! 

 

Миглена Тачева, 

Директор 

На фокус в първия брой на изданието 

Е-обучения и  изследвания, стр. 6 Международно  сътрудничество, стр. 7 

ЧЕС-

ТИТ 

ДЕН 

 

 

16 април 2018 г. 

ЧЕСТИТ ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК  НА  

ЮРИСТА! 
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Програмата за задължително първо-

начално обучение на кандидатите за 

младши магистрати в НИП е обект на 

постоянно актуализиране. През учеб-

ната 2017/2018 акцент е поставен на 

практически занятия в повече от 50% 

от учебното време.  

За първи път провеждаме стажове и 

учебни практи-

ки, съответно в 

съда, прокурату-

рата и следствени-

те отдели към 

окръжните проку-

ратури.  

През м. март т. г. 

кандидатите за 

младши съдии 

преминаха пило-

тен стаж по нака-

зателно право и процес в Софийски 

районен съд.  

Тематичен стаж предстои и за коле-

гите кандидати за младши прокуро-

ри, а за младшите следователи стажу-

ването се осъществява текущо, в хо-

да на обучението, като за провежда-

нето му курсистите посещават   На-

ционалната следствена служба, след-

ствените отдели на Софийска градска 

прокуратура, на Окръжна прокурату-

В периода 24-27 април 2018 г. в Барселона, Испания ще се прове-

де полуфиналът на състезанието „ТЕМИС” под наслов 

„Международно сътрудничество по наказателни дела”. Домакин 

на събитието ще бъде Испанската школа за съдебно обучение.  

Престижното състезание се организира ежегодно от Европейската 

мрежа за съдебно обучение. През тази година българският отбор е 

в състав:  

 Красимира Ипократова (кандидат за младши проку-

рор);  

 Мая Кирилова (кандидат за младши следовател);  

 Господин Бумбаров (кандидат за младши следовател).  

 

Ръководител на отбора е г-жа Румяна Тозова (постоянен препо-

давател и следовател в Националната следствена служба). Темата 

на доклада, който ще представи българският отбор е: „Съвместни 

екипи за разследване”.   

 

На добър час, колеги! 

 

Начално и въвеждащо обучение  

Състезанието „ТЕМИС” 

ра - София и на Специализираната про-

куратура. 

Пилотно в програмата на кандидатите 

за младши следователи са интегрирани 

практически упражнения извън НИП 

(огледи, претърсвания, есхумации и 

др.), осъществявани в сътрудничество с 

районни прокуратури и следствени от-

дели. 

В програмата на 

кандидатите за 

младши магистра-

ти са застъпени и 

изнесените фор-

ми на обучение – 

занятията се про-

веждат извън Со-

фия и обратната 

връзка от тях е, че 

съдържателно 

отлично допълват цялостната програма 

на обучението. 

Засилва се приложението на информа-

ционните и комуникационни техноло-

гии в обучението на кандидатите за 

младши магистрати чрез използване на 

възможностите на Портала за електрон-

но обучение на НИП. В електронна или 

смесена/blended (съчетание на елект-

ронен с присъствен елемент) форма се 

провеждат обучения на теми като 

„Защита на класифицираната информа-

ция” и „Етични предизвикателства в 

работата на съдията, прокурора и сле-

дователя”.  

 

Общият брой на кандидатите за млад-

ши магистрати през учебната 2017/2018 

г. е 80, а по изцяло нова програма 

(приета на заседание на Управителния 

съвет на НИП на 02.06.2017 г.) в мо-

мента се обучават 18 кандидати за 

младши следователи. 

 

Времето за подготовка на колегите нап-

редва и до датите на изпитите, опреде-

лени през м. февруари  2018 г. със запо-

вед на директора на НИП, остават по-

малко от два месеца. Сигурни сме, че 

резултатите от труда, положен през 

учебната година, ще бъдат отлични. 

Внимание,   
юристи на сцената! 

През 2018 г. към НИП беше сформирана 

театрална студия „Юстиция” с активното 

и ентусиазирано участие на кандидати за 

младши магистрати от Випуск 2017/2018.  

Първата творческа изява на актьорите-

юристи ще бъде в популярната и тематич-

на пиеса на Иван Радоев „Криминална 

песен”.  

Спектакълът ще се състои на 19 април 

2018 г. от 18.00 ч. на сцената в сградата на 

Съюза на юристите в България, гр. София, 

ул. „Пиротска” № 7, ет. 1.   

Заповядайте! 



3  

 

Текущо обучение на магистрати и други юристи, ангажирани  

в правоприлагането 

Тематични дни на НИП: 14 и 28 май 2018 г. 
 Новата правна уредба за защита на личните данни  

Във връзка с влизането в сила на Об-

щия регламент относно защитата на 

данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и 

прилагането на Директива (ЕС) 

2016/680 организираме  тематични дни 

с целеви обучения на 14 май 2018 г. и 

28 май 2018 г.    

Програмата на тема-

тичните дни е изгот-

вена от интердисцип-

линарен лекторски 

екип с участието на 

Ваня Несторова, про-

курор във Върховна-

та касационна проку-

ратура, Николай Ан-

гелов,  съдия в Административен съд- 

София-град и д-р Невин Фети, съветник 

по правни въпроси на президента на 

Република България и включва: 

 

1. Обучение “Актуални положения в 

защитата на личните данни в светли-

ната на Общия регламент относно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усъвършенстването на професионалните 

знания и способности на съдиите, проку-

рорите, следователите и на другите 

юристи, ангажирани в правоприлагането, 

е постоянен процес, който поставя опре-

делени предизвикателства пред НИП за 

въвеждане на нови 

решения и подхо-

ди, насърчаващи 

интерактивността 

и практическата 

полезност на обу-

чителните дейнос-

ти.  

В обученията си 

НИП успешно на-

лага практиката на 

профилиране съ-

образно процесу-

алните роли 

(съдии, прокурори, 

следователи), ком-

петентността 

(магистрати на 

върховно, апела-

тивно, окръжно и 

районно ниво) и 

професионалния 

опит на обучаеми-

те.  

Интегрирането на обучението в работата 

и създаването на условия за развитие на 

професионалните умения и способности 

извън обичайната обучителна среда е 

иновативна концепция, която прилага-

ме в НИП, ефективно допълваща тради-

ционните обучителни дейности. Тя е 

свързана с разработването на самообучи-

телни ресурси (наръчници и помагала) в 

електронен формат на разположение на 

професионалната общност.  

Отчетливо се поставя 

въпросът за езиковата 

бариера, която продъл-

жава да е сериозен 

проблем за част от бъл-

гарските магистрати и 

съдебни служители. По-

добряването на чуждое-

зиковите умения на ма-

гистратите и съдебните 

служители е от общест-

вен интерес. С подкрепа-

та на Европейския съюз 

трябва да се гарантира 

езиково обучение, което 

да бъде безплатно, лес-

нодостъпно и съобразено 

с професионалната анга-

жираност и възможнос-

тите на обучаеми-

те.  През 2018 г. с подк-

репата на Оперативна 

програма "Добро управ-

ление" предвиждаме провеждането на 

езиково обучение на английски и френс-

ки език на 1000 обучаеми, което ще пос-

лужи като основа за разработването на 

правно-лингвистични обучения. 

Европейското измерение на съдебното 

обучение присъства в преобладаващата 

част от обучителните дейности на Наци-

оналния институт на правосъдието. Во-

дещо е разбирането, че обучението по 

право на ЕС е неизменна част от обуче-

нието в областта на  гражданското, нака-

зателното и административното право-

раздаване, поради което относимите 

въпроси и съдебна практика на Съда на 

ЕС са интегрирани в съответните учебни 

програми. Същевременно, НИП органи-

зира  целеви обучения по теми, акцен-

тиращи върху спецификата на правото 

на ЕС и ролята на националните магист-

рати, както и практически семинари по 

въвеждането или прилагането  на новите 

актове на ЕС.  

Обучението по ЕКПЧ също заема стра-

тегическо място в програмите за текущо 

обучение на Националния институт на 

правосъдието. Стремим се да прилагаме 

модерни подходи, професионалния опит 

и добрите практики на сродни институ-

ции и школи. Еволютивното тълкуване 

на разпоредбите на Конвенцията изисква 

непрекъснато обучение по нея, развива-

що задълбочено познаване на юриспру-

денцията на Европейския съд по правата 

на човека.  

 

Регионалните обучения се провеждат в 

рамките на Регионалната програма на 

НИП. Тя се възприема като най-

успешната обучителна практика на 

Института, отчитаща специфичните  

обучителни нужди на правораздаването 

по места. НИП има подписани партньор-

ски споразумения с 55 съдилища в стра-

ната в т. ч. 5 апелативни, 20 окръжни, 

21 административни и 7 районни съ-

дилища. От началото на годината са 

проведени 5 регионални обучения. 

Основните теми на регионалните обуче-

ния са свързани с новите изменения в 

процесуалните закони - ГПК и НПК, 

заповедно производство, както и с проб-

лемите при учредяване правото на стро-

еж, договори за строителство и др. 

 

защитата на данните”, 14 май 2018 г., 

НИП, зала 201 

Аудитория: Административните ръко-

водители на съдилищата, съдии и слу-

жители от администрацията на съдили- 

щата и администрацията на Главния 

прокурор на РБ 

 

2. Обучение “Актуални поло-

жения в защитата на личните 

данни в светлината на Дирек-

тива (ЕС) 2016/680", 28 май 

2018 г., НИП, зала 201 

Аудитория: Административни 

ръководители на апелативните и 

окръжните прокуратури, проку-

рори и служители от администрацията 

на прокуратурите 

Ако проявявате интерес към обучения-

та, можете да заявите участието си чрез 

подаване на електронна заявка, достъп-

на на интернет страницата на Институ-

та (www.nij.bg), раздел “График на 

обученията”, подраздел “Заявка за 

участие”. 

Регионална  

програма 

http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=495
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На 22 март 2018 г. НИП представи 

изданието "Националните съдили-

ща и правото на ЕС", изготвено и  

публикувано по проект "Качествено 

професионално обучение 

за повишаване ефектив-

ността на правосъдието", 

финансиран по Оператив-

на програма "Добро уп-

равление", съфинансирана 

от Европейския съюз чрез 

Европейския социален 

фонд.  

Събитието се проведе в 

присъствието на министъ-

ра на правосъдието г-жа 

Цецка Цачева, съдии от Конституци-

онния съд на РБ, членове на Висшия 

съдебен съвет, магистрати и препода-

ватели на Националния институт на 

правосъдието и представители на ака-

демичната общност. 

Г-жа Миглена Тачева, директор на 

НИП, представи книгата и нейните 

НИП разполага с богат набор от издания 

в различни области на правото. Пълния 

списък с публикации можете да намерите 

в рубриката „Публикации”, раздел 

„Електронно обучение и информационни 

ресурси” на официалната интернет стра-

ница на НИП. Към момента изданията са 

24  и броят им непрекъснато се увеличава. 

Осигуряването на достъпни електронни 

ресурси (наръчници, помагала, ръководс-

тва) е следващата стъпка в реализацията 

на успешно възприетия от НИП модел на 

взаимодействие между работна и обучи-

телна среда.  

По проект „Иновативни продукти и услу-

ги в обучението, предоставяно от НИП“,  

финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския со-

циален фонд, е предвидено разработване 

на 11 самообучителни електронни на-

ръчници, които ще бъдат на разположе-

ние на българските магистрати и съдебни 

служители 24 часа, 7 дни в седмицата.  

Представяме ви "Националните съдилища и правото на ЕС" 

Други издания  

автори - изтъкнати специалисти по 

право на ЕС като Александър Араба-

джиев, съдия в Съда на Европейския 

съюз, Евгени Танчев, генерален адво-

кат в Съда на Европейския 

съюз, Александър Корнезов, 

съдия в Общия съд на ЕС, 

проф. Жасмин Попова и доц. 

Станислав Костов.   

Беше отбелязано, че помага-

лото поставя началото на по-

редица от издания на НИП 
по прилагането на правото на 

ЕС в конкретни области и 

политики, които предстои да 

бъдат публикувани до края на 

2018 г.  

Следващите части на поредицата ще 

бъдат посветени на теми като:  

 наказателноправните въпроси 

на правото на ЕС; 

 икономическите свободи - кон-

куренция и вътрешен пазар, 

защита на потребителите, 

обществените поръчки; 

 определени общи политики на 

ЕС - в областта на  социално-

то и данъчното право, околна-

та среда, правото на убежище 

и миграция; 
 европейските трансгранични 

процедури по граждански и 

търговски дела.  

 

    Съдия Арабаджиев, съдия Корне-

зов, проф. Попова и доц. Костов спо-

делиха своя опит при изготвянето на 

помагалото. Единодушно бе станови-

щето, че от гледна точка на целите, 

които си поставя, и формата на изло-

женията - със силна практическа на-

соченост и ограничени до минимум 

теоретични разработки - изданието е 

уникално, създаващо концепция за 

разбиране и прилагане на правото на 

ЕС от националните съдилища.  

 

Електронен формат на изданието е 

достъпен след регистрация в рубрика-

та “Виртуална читалня” на Портала 

за електронно обучение на Национал-

ния институт на правосъдието. 

Авторският екип на изданието и директорът на 

НИП на представянето на книгата 

http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=644
http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
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Обучение на съдебната администрация 

2018 г. започна интензивно и за дирек-

ция „Обучение на съдебната админист-

рация”, която отговаря за провеждане-

то на обученията за тази целева група.  

Освен с теми като „Защита на класи-

фицираната информация в съдебна-

та система” и „Гражданско деловодс-

тво”, превърнали се в неизменна част 

от  програмата на Института, беше 

подготвен и пореден цикъл на актуали-

зираните теми „Управление на чо-

вешките ресурси. Организационни 

аспекти на съдебната администра-

ция. Статут на съдебните служите-

ли", предназначе-

на за служители с 

ръководни функ-

ции от съдилищата 

и „Работа с текс-

тове съгласно 

актуалните гра-

матически прави-

ла”, предназначе-

на за служители от 

Прокуратурата на 

Република Бълга-

рия.  

 

Въпреки че не са пряко свързани с тяс-

но професионалните дейности на слу-

жителите, правилното оформление на 

административни текстове и прила-

гането на актуалните граматически 

правила винаги са се отразявали върху 

качественото изпълнение на служеб-

ните задължения. Органите на съдеб-

ната власт непрекъснато работят за 

уеднаквяване на практиките при доку-

ментооборота и повишават изисквани-

ята си към езиковата компетентност 

на служителите си, така че всяка ини-

циатива в тази посока е навременна и 

важна. Лекторският екип на обучение-

то, съставен от доц. Владислав Миланов 

от СУ “Св. Климент Охриски” и съдия 

Татяна Жилова от Административен 

съд София – град, предложи практичес-

ки ориентирани теми и намери златната 

среда в диалога си с участниците, защо-

то положителната об-

ратна връзка от пос-

ледните доказа, че цел-

та е била постигната. 

 

Утвърдената тема 

„Административно 

обслужване на граж-

дани” беше надграде-

на с включване на мо-

дул за работа с хора 

със специфични пот-

ребности. Основната 

цел на проведените 

през м. февруари две обучения за 58 

служители от Върховния касационен 

съд и от Върховния административен 

съд бе да се изградят и развият умения 

за обслужване на граждани със зрител-

ни и слухови увреждания. Лектори на 

обученията бяха експерти от фондация 

"Синергиа" и от фондация "Заслушай 

се", работещи интензивно с хора с увре-

дено зрение и слух. В първото събитие 

се включиха и споделиха практика г-жа 

Барбара Раймондо и г-н Хауърд Розенб-

лум, американски правни експерти и 

застъпници на правата на глухите хора. 

  

От началото на 2018 г. са: 

 Проведени 7 обучения за съдебни 

служители 

 Обучени 215 съдебни служители 

 Взели участие 23 преподаватели 

Специален гост на първото обучение за работа с 

хора със специфични потребности бе и кучето 

водач Лъки   

Информационни ресурси 

Библиотека 

 

Фондът на библиотеката на НИП наб-

роява над 4000 загла-

вия, в т. ч. законода-

телство и съдебна 

практика в областта на 

българското, европей- 

ското, международното 

право и правораздава-

не. Фондът се форми-

ра от книги и периоди-

ка, закупени със средс-

тва от бюджета на Ин-

ститута, както и от дарения на парт-

ньорски организации. Според запозна-

ти библиотеката на НИП разполага с 

една от най-богатите колекции със съв-

ременна правна литература. Чудесно 

улеснение за търсене на информация в 

библиотечния фонд е електронният 

библиотечен каталог, достъпен чрез 

рубриката „Библиотека”, раздел 

„Електронно обучение и информацион-

ни ресурси” на официалната интернет 

страница на НИП.                               

 

Етап от модернизирането на библиоте-

ката на НИП е закупуването на скенер, 

който улеснява дигитализаци-

ята на книги и статии. Читал-

нята на библиотеката е обо-

рудвана с компютри, които са 

на разположение на всички 

четящи. Най-активно библио-

теката се ползва от кандида-

тите за младши магистрати, 

които често провеждат заня-

тията си тук. Отс-

коро Конституци-

онният съд също се възползва 

от богат- ството на фонда. 

Най-младият читател на биб-

лиотеката е на 6 г., а най-

възрастният на - 93 г. 

Библиотеката на НИП функ-

ционира и като Европейски документа-

ционен център и осъществява обмен на 

информация по европейски въпроси с 

Представителството на Европейската 

комисия в България и други центрове в 

мрежата „Европа Директно”.   

 

Виртуална читалня 

 

Наред с възможността за реален досег с 

правна литература, магистратите и  

съдебните служители имат достъп до 

обучителни материали в създадена за 

целта виртуална читалня. Това е наиме-

нованието на раздел в Портала за 

електронно обучение, където (след 

регистрация) можете да получите дос-

тъп до учебни материали, както и до 

електронната книга „Правото на Евро-

пейската конвенция за 

правата на човека”, 

правата върху която 

НИП наскоро придоби 

по силата на договор с 

издателска къща Окс-

форд Юнивърсити 

Прес и след получаване на изрично съг-

ласие на Министерството на правосъди-

ето.  

Виртуалната читалня на НИП е амбици-

озен проект, чието развитие предстои. 

Заповядайте в библиотеката на 

НИП всеки работен ден  

от 9.00 до 17.30 ч. 

За първи път НИП провежда специализирано обучение 

за работа с хора със специфични потребности 

http://ilib.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=390&target=blank
http://ilib.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=390&target=blank
http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
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Електронни обучения в НИП се про-

веждат от 2009 г. Електронната форма 

на обучение навлиза все по-успешно в 

практиката на Института и се оказва 

подходяща, както за начално и въвеж-

дащо обучение, така и за текущите 

форми на квалификация. 

 

Какво означава електронно обучение? 

 

 Това е обучение, при което знанието 

се опосредява с богат набор от възмож-

ности, които информационните техно-

логии предоставят. За провеждането на 

електронни обучения НИП използва 

специализирана платформа – Портал 

за електронно обучение. След инди-

видуална регистрация системата позво-

лява бърз достъп до необходимата за 

всеки участник в обучение информа-

ция.  

 

Електронната форма на обучение се 

налага през годините като предпочита-

на заради възможността за отдалечен 

достъп до актуални учебни материали 

и потенциала за задълбочено разгръща-

не на мисълта в рамките на по-дългия 

срок на обучение. Според повече от 

90% от участниците в електронни 

Електронната форма на обучение – бъдещето е сега 

обучения форматът е изключително 

подходящ за предоставяне на нови 

знания и обмен с колеги. 

 

Модерните тенденции в развитието на 

електронните обу-

чения предполагат 

необходимост от 

постоянно осъвре-

меняване на тема-

тиките и формати-

те на провеждани-

те курсове, съоб-

разени с потреб-

ностите на аудито-

рията. По тази причина от края на 2017 

г. по проект „Иновативни продукти и 

услуги в обучението, предоставяно от 

НИП”, финансиран по Оперативна 

програма "Добро управление", съфи-

нансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, Институ-

тът залага на въвеждането на кратки 

форми на е-обучение като дискусион-

ни общности, работа с казуси, форуми, 

видео уроци, чиято цел е да превърнат 

участниците в активни търсачи на зна-

ния, да ги провокират да излязат от 

зоната си на комфорт и да предизвикат 

професионалните си умения в елект-

ронна среда.  

 

За първи път в електронна форма бяха 

представени теми като: 

 „Обжалване на насоките за канди-

датстване по ЗУСЕСИФ”    

  „Новата наредба (Наредба № 1/ 

2017 г.) за установяване употребата 

на алкохол и наркотици от водачи 

на МПС: основни положения и осо-

бености”  

  “Административният договор в 

здравеопазването” 

 „Принудителни административни 

мерки по ЗДДС”  

 “Действие на ипотеката върху по-

землен имот върху 

сгради, построени в 

него след учредяване-

то й”   

 „Условно предс-

рочно освобождава-

не”  

 "Пряко прилагане 

на чл. 8 от ЕКПЧОС в 

административното, 

гражданското и наказателното 

производство" и др. 

 

През м. март 2018 г. за първи път 

беше организирана електронна общ-

ност на преподавателите в НИП. В 

резултат от работата на общността ще 

бъдат разработени обучения за обучи-

тели, посветени на използването на 

електронни средства в курсовете, ор-

ганизирани от Института. Участващи-

те в общността се обединиха около 

идеята за необходимостта от постоя-

нен форум на обучителите, в рамките 

на който да обменят опит и практики 

в областта на преподаването. Комуни-

кацията между тях ще гарантира въз-

можност за постоянно усъвършенст-

ване на обучителната методология на 

НИП. 

 

● ● ● 
Знаете ли, че НИП разполага с: 

88 разработени теми за електронни 

обучения 

Темите по-горе имат над  

204 издания и в тях са участвали 

96  преподаватели и повече от 6000 

участници 

● ● ● 

 
През 2017 г. НИП за първи път инициира създаването на виртуални изследователски общности в областта на гражданско-

то, административното и наказателното право. Акцент в работата на всяка от трите общности е възможността участниците 

да изследват тематична съдебна практика и да обобщават изводите си в писмена форма 

чрез електронни средства в Портала за електронно обучение на НИП. Търсен ефект е 

крайният резултат от работата на всяка общност да бъде предоставен на разположение 

чрез виртуалната среда на Националния институт на правосъдието. В резултат на прик-

лючилата работа на изследователската общност на тема „Производства по Закона за 

наследството”, на 14.03.2018 г. беше организирана 

тематична кръгла маса с участие на представители 

на органите на съдебната власт, Министерството на 

правосъдието, Асоциацията на държавните съдебни 

изпълнители, Камарата на частните съдебни изпъл-

нители, Висшия адвокатски съвет и на академичните 

среди. След проведената дискусия бяха обобщени конкретни предложения за законода-

телни промени, които да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието и 

всички заинтересовани институции. 

На 27.04.2018 г. в НИП предстои провеждането на кръгла маса на тема „Правни ас-

пекти на устройство на територията”, на която ще бъде представен анализът на вто-

рата виртуална общност, посветила усилията си на Закона за устройство на територията. 

Съдия Калинова в ролята на модератор на 

кръглата маса на тема “Производства по 

Закона за наследството” 

Участниците обогатиха дискусията си с 

коментари и предложения 

Изследователска работа  

http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
http://e-learning.nij.bg/?lang=bg-BG&pageid=971
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2018 г. е знакова в 

международен план 

за Националния инс-

титут на правосъдие-

то, защото за първи 

път в 15-годишната 

си история през м. 

юни 2018 г. НИП ще бъде домакин и 

ще председателства Общото събра-

ние на Европейската мрежа за съдеб-

но обучение (ЕМСО). Съгласно пра-

вилата на Мрежата съдебната обучи-

телната институция на държавата, пое-

ла ротационното председателство на 

Съвета на ЕС, домакинства и председа-

телства Общото събрание на ЕМСО. 

По този повод в България ще пристиг-

нат повече от 120 представители на 

европейските обучителни институции 

на държавите членки на ЕС, наблюда-

тели и гости на Мрежата.  

В рамките на Българското председател-

ство на Съвета на ЕС НИП ще бъде 

домакин и на заседанието на Упра-

вителния комитет на ЕМСО, което 

ще се проведе непосредствено преди 

Общото събрание на Мрежата.  

Управителният комитет на ЕМСО под-

готвя дневния ред и проектите за реше-

ние на Общото събрание на Мрежата, 

както и обсъжда стратегическите въп-

роси на европейското съдебно обуче-

ние. 

Международно сътрудничество  

Настоящият състав на Управителния 

комитет е избран през 2016 г. и включ-

ва: 

 Институт за съдебно обучение

(Белгия) 

 Академия по европейско право

(ЕРА) 

 Федерално министерство на 

правосъдието и защита на пот-

ребителите (Германия) 

  Училище за съдебно обуче-

ние (Италия) 

 Център за съдебно обуче-

ние (Холандия) 

 Национален институт на магист-

ратурата (Румъния) 

 Съдебна школа за обуче-

ние (Испания) 

 

От м. септември 2017 г. НИП участва в 

заседанията на Управителния комитет 

на Мрежата, като ясно заявява приори-

тетите на Българско-

то председателство, 

както и очакванията 

на българските съ-

дии, прокурори и 

съдебни служители 

за по-ефективно ев-

ропейско съдебно обучение.  

В сътрудничество и тясно взаимодейс-

твие с Министерството на правосъдие-

то НИП разработва две проектни 

п р е д л о ж е н и я  п о  п р о г р а м а 

„Правосъдие“ в рамките на новия 

програмен период на Норвежкия фи-

нансов механизъм 2014 - 2021 г. Изг-

раждането на модерна обучителна 

среда за развитие на професионални-

те умения и компетентности на ма-

гистратите и другите юристи, ангажи-

рани в процеса на правоприлагане, 

стои в основата на проектните иници-

ативи на НИП. 

През 2018 г. 

започна работа-

та по междуна-

родния проект 

„Засилване на 

борбата с тран-

сграничната престъпност с корист-

на цел в Югоизточна Европа", в 

който НИП участва заедно с още 11 

правораздавателни и съдебнообучи-

телни  институции в Югоизточна 

Европа. Проектът има за цел да под-

помогне наказателното правосъдие в 

областта на трансграничната престъп-

ност в региона  чрез организиране на 

обучения в Албания, България, Хър-

ватия, Македония, Босна и Херцего-

вина, Гърция, Косово, Румъния, Сло-

вения, Турция, Сърбия и Черна гора. 

Предвидените обучения по проекта 

ще стартират през следващата година.  

От залите на Съда на 

Европейския Съюз 
 

От 2017 г. Националният институт 

на правосъдието започна да пре-

доставя актуална информация за новите решения 

на Съда на ЕС чрез специална рубрика „Актуална 

практика на Съда на ЕС” на официалната си интер-

нет страница. През 2018 г. инициативата продъл-

жава и отново на разположение са съдебни актове, 

които могат да послужат в пряката работа на всеки 

практикуващ юрист. Рубриката е възможна с лю-

безното съдействие на Служба „Преса и информа-

ция” на Съда на ЕС. Изборът на делата не е изчер-

пателен и следва хронологично графика на Съда и 

на Общия съд. На сайта на НИП можете да намери-

те информация за актуални дела като: 
Дело C‑89/17, Banger  - Генералният адвокат Bobek предлага на 

Съда да се произнесе, че когато гражданин на Съюза се завръща в 

своята държава членка по произход, тази държава трябва да 

улесни влизането и пребиваването на неговия партньор, който не е 

гражданин на Съюза, но с когото той е установил или затвърдил 

трайна семейна връзка в друга държава членка. 
Изискването за улесняване не предоставя автоматично право на 

пребиваване, но предполага държавата членка да извърши подро-

бен преглед на личните обстоятелства, свързани с лицето, което 

не е гражданин на Съюза, като обоснове всеки отказ за влизане или 

пребиваване. 

Дело C-320/16, Uber France - Държавите членки могат да забранят 

и да предвидят наказателноправни санкции за незаконното упраж-
няване на транспортна дейност в рамките на услугата „UberPop“, 

без да уведомят предварително Комисията за проектозакона, с 

който се инкриминира упражняването на тази дейност. 

Конференция, посветена на 

Регламента за създаване на 

Службата на европейския 

прокурор 

 
На 26 и 27 март 2018 г. в гр. София се проведе Конференция 

за създаване на Службата на европейския прокурор, орга-

низирана от Европейската комисия и Българското председа-

телство на Съвета на ЕС. В събитието участваха представители  

на национални органи на участващите в засиленото сътрудни-

чество държави членки на Европейския съюз, Европейската 

комисия, Генералния секретариат на Съвета, Европейския пар-

ламент, неучастващите държави членки, трети страни, Евро-

юст, Европейска служба за борба с измамите и Европол.  

 

На форума директорът на Института, г-жа Миглена Тачева, 

направи презентация за ролята на националните обучител-

ните институции в процеса на създаване на Европейска 

прокуратура. В изказването си г-жа Тачева подчерта, че на 

европейско ниво е необходимо разработването на цялостна 

концепция за обучението на Европейската прокуратура и на 

ангажираните национални органи, подкрепена с конкретни 

финансови мерки. Ключов въпрос в бъдещата концепция е 

разпределението на ролите и отговорностите между национал-

ните обучителни институции на държавите, участващи в заси-

леното сътрудничество, Европейската мрежа за съдебно обуче-

ние и Европейския съюз чрез неговите институции, органи, 

служби и агенции. 

http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2747
http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2747
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/
http://www.ejtn.eu/
http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/
http://www.siracusainstitute.org/portal/
https://eu2018bg.bg/bg
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НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО 

гр. София 1000 ул. „Екзарх Йосиф” № 14 

Е-поща: nij@nij.bg 

Телефон: + (359 2) 9359 100 

Факс: + (359 2) 9359 101 

Обратна връзка, идеи и предложения за съдържанието на следващия брой на електронния бюлетин на НИП  

можете да изпращате на ел. поща: d.hristova@nij.bg 

http://www.nij.bg/
http://www.nij.bg
http://www.nij.bg
http://www.nij.bg
http://www.nij.bg
http://www.nij.bg

