Април 2016 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Нов главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията".
Със заповед на министъра на правосъдието от 28 април Гергана
Георгиева е назначена за главен директор на Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията".
Министърът на правосъдието поиска тълкувателно решение от
ВКС по дела за причиняване на смърт при ПТП
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поиска Общото
събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС да приеме
тълкувателно решение във връзка с противоречива съдебна практика.
Поставеният въпрос е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния
резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от Наказателния
кодекс от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение
в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил
правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по
пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на
по-леко наказание на дееца - водач на моторно превозно средство?
Държавите от Съвета на Европа приемат в София план за
действие за независимост на съдебните системи
Министрите на правосъдието от цяла Европа дадоха своята подкрепа
за нов план за действие на Съвета на Европа, посветен на съдебната
независимост и безпристрастност. Планът ще е с действие до 2021 г.
Това се случи на международна конференция в София, чийто
съорганизатор е българското Министерство на правосъдието. Форумът
се провежда у нас, тъй като България председателства Комитета на
министрите на Съвета на Европа.
Годишната награда "Почтен магистрат"
В Деня на българската конституция и професионален празник на
юристите, министър Захариева обяви, че под неин патронаж се
учредява годишната награда "Почтен магистрат". Наградата няма да
има финансово изражение. "Почтен магистрат" се учредява с цел да се
поощрят усилията на магистратите, показали висок професионализъм,
обективност, гражданска доблест и независимост при упражняване на
правомощията и вземане на решенията си. Наградата ще бъде връчена

за първи път на 13 юли 2016 година, когато ще се честват 25 години от
обнародването на Конституцията на Република България на 13 юли
1991 година.
До 5 юли 2016 г. Министерството на правосъдието приема номинации
за наградата "Почтен магистрат", подадени от български съдии,
прокурори, следователи, съдебни служители, адвокати, юристи,
студенти по право и журналисти. Номинациите се извършват чрез
изтегляне на формуляр, публикуван на сайта на МП.
Цялата информация за условията за провеждане на годишната
награда, критериите и журито, можете да прочетете на сайта на МП:
http://www.mjs.bg/2148/
Съветът за съдебна реформа прие актуализираните мерки за
продължаване на съдебната реформа
Разработване на регистри за деклариране на имуществото на
магистрати и конфликт на интереси, нова наказателна политика,
цялостен модел и закон за съдебните експертизи, както и реформа в
затворното дело, са сред най-важните мерки в Пътната карта за
продължаване на реформата в съдебната система. Това заяви
министърът на правосъдието Екатерина Захариева пред членовете на
Съвета по съдебна реформа по време на второто му извънредно
заседание.
След 4-часов дебат бяха приети текстовете, които предвиждат мерки
за гарантиране на независимостта на съда, прокуратурата и
следствието, ефективен достъп до правосъдие, ефективна
наказателна политика, реформа в юридическото образование и
повишаване на доверието в системата. За конкретните действия е
предложено финансиране от държавния бюджет и от Оперативна
програма "Добро управление".
Правосъдният министър уточни, че в преработения проект на Пътна
карта са включени нови дейности, свързани с комуникационното
оборудване на органите на съдебната система, развитие на
виртуалната мрежа, създаване на регистри и други, "така че да не се
финансират само анализи, каквито бяха критиките към първоначалния
вариант на картата".
Съветът прие Инспекторатът към ВСС и ВСС да изготвят методология
за извършване на проверката за почтеността на магистратите и да
разработят регистър за деклариране на разширен кръг обстоятелства,
включително фактически съжителства и принадлежност към
организации с непубличен характер.

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Единодушно - с 23 гласа "за", на основание § 11, ал. 1, от ПЗР към
Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република
България, във връзка с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията на
Република България, ВСС разпредели членовете, избрани от
Народното събрание, между съдийската и прокурорската колегии
според длъжността, която са заемали преди избора си за членове
на ВСС.
Въз основа на разпределението бяха конституирани съставите на
съдийската и прокурорската колегии на ВСС, както следва:
14-членна СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ, в състав:
Лозан Панов - председател на ВКС, Георги Колев - председател на
ВАС, Димитър Узунов - представляващ ВСС, Галина Карагьозова, Галя
Георгиева, Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов,
Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Милка Итова, Светла Петкова,
Соня Найденова, Юлия Ковачева.
11-членна ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ, в състав:
Сотир Цацаров - главен прокурор, Васил Петров, Елка Атанасова,
Камен Ситнилски, Магдалена Лазарова, Михаил Кожарев, Незабравка
Стоева, Румен Боев, Румен Георгиев, Юлиана Колева, Ясен Тодоров.
Висшият съдебен съвет ще проведе "Ден на отворените врати" на
6 юни 2016 г.
В тази връзка ВСС обяви конкурс за ученическо есе на тема "Законът и
справедливостта". В конкурса могат да участват учениците от Х-и до
ХІІ-и клас от училищата в гр. София и страната. В конкурса ще бъде
отличено едно есе, като обявяването на победителя и връчването на
наградата - лаптоп и грамота, ще се проведе в "Деня на отворени врати"
на Висшия съдебен съвет.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по
електронна поща на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg. Целта на
инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се
провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната
власт.
Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на
Фейсбук страницата на Съвета.

Висшият съдебен съвет прие решение за уведомяване на
Министерството на правосъдието за изпълнение на препоръка №
5 към Република България от Доклад от 2014 г. за оценка от шестия
кръг на взаимно оценяване: "Практическо прилагане и действие на
Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване
на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната
престъпност и на Решение 2008/976/ПВР относно Европейската
съдебна мрежа по наказателно правни въпроси" - Доклад за България.
В изпълнение на препоръката Висшият съдебен съвет изработи
правила за избор на членове и за функционирането на Национална
съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела
в Република България.
Всички членове на Националната съдебна мрежа за международно
сътрудничество по наказателни дела бяха определени и за контактни
точки на Европейската съдебна мрежа: Ангелина Йоргакиева Лазарова
- съдия в наказателно отделение на Апелативен съд - гр. Варна, която
е Национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за
международно сътрудничество по наказателни дела в Република
България, и съдиите: Татяна Гьонева Коева - съдия в Окръжен съд - гр.
Стара Загора, Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализиран
наказателен съд - гр. София, Румяна Господинова Илиева - съдия в
Апелативен специализиран наказателен съд - гр. София, Атанас
Стоилов Атанасов - съдия в Софийски градски съд, Татяна
Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Софийски окръжен съд,
съдия Теодорина Димитрова - Николова - съдия в Окръжен съд - гр.
Велико Търново, командирована в наказателно отделение при
Апелативен съд - гр. Велико Търново, Светла Василева Даскалова Василева - съдия в наказателно отделение при Окръжен съд - гр.
Варна, Румяна Вълчева Райкова - съдия в наказателно отделение при
Окръжен съд - гр. Шумен.
Повече информация за Националната съдебна мрежа за
международно сътрудничество по наказателни дела може да намерите
на сайта на ВСС, раздел "Международно сътрудничество" "Международни организации" - "Националната съдебна мрежа за
международно сътрудничество по наказателни дела".
Висшият съдебен съвет прие принципни насоки относно
структурата на администрацията в органите на съдебна власт. Те
са изготвени в изпълнение на решение на ВСС по протокол №
7/04.02.2016 г. относно приети мерки за оптимизация на

администрацията в органите на съдебна власт и предвид извършената
дейност от Работната група за актуализиране на Класификатора на
длъжностите в администрацията.
С принципните насоки е предвидено изработване на подробни Правила
за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
които да регламентират наименованието и разпределението на
длъжностите според характера - ръководни, експертни и технически,
минималната образователна степен и професионален опит за заемане,
ранг, както и диапазон на възнагражденията.
Проектът за правила предлага разграничаване на четири групи
администрации в органите на съдебна власт:
* администрация на ВКС, на ВАС, на Главния прокурор и на
Националната следствена служба;
* администрации на съдилищата и прокуратурите, в които
магистратските длъжности надвишават 50 щата, както и
администрациите на апелативните съдилища;
* администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на
магистратските длъжности са в диапазон от 6 до 49 щата;
* администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на
магистратските длъжности включва до 5 щата.
Правилата ще позволят разграничаването на специфични експертни
длъжности и общи експертни длъжности, като не допускат съчетаване
на специфичните с общите експертни длъжности.
На интернет страницата на ВСС - http://www.vss.justice.bg/, е създадена
рубрика "ВСС online", посредством която потребителите на интернет
могат да наблюдават директно заседанията на Съвета.
На 28.03.2016 г., в Националния институт на правосъдието се
проведе заседание на Работната група към ВСС за изпълнение на
"Междуведомствения план за действие за изпълнение на
препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на
наказателния процес". Обсъдени бяха изпълнението на мерките от
Междуведомствения план за 2015 година, както и въпроси свързани с
продължаване дейността на работната група.
Представителите на институциите се обединиха около решението
дейността на Междуведомствената работна група да отчете
изпълнението на дейностите по Плана от 2015 година, и да продължи
работата си и през 2016 година. Отбеляза се, че двугодишната
активност на тази Междуведомствена работна група е постигнала

положителен ефект и има необходимост от координиране действията
на представените институции за изпълнение на препоръките от
доклада на ЕК, в частта относно наблюдение продължителността на
наказателния процес.
След окончателното одобряване от Министерския съвет на Плана за
действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската
комисия от януари 2016 г. по Механизма за сътрудничество и оценка,
Работната група ще изготви план с мерки за 2016 г.
Висшият съдебен съвет прие изменения и допълнения на
Правилата за оценка на натовареността на съдиите, утвърдени с
решение по протокол № 62/16.12.2015 г.
Измененията на Правилата за оценка на натовареността на съдиите
отчитат изразените становища и възражения на съдиите от
Административен съд - София - град, Административен съд - Смолян,
Окръжен съд - гр. Варна, Районен съд - гр. Варна, Апелативен съд - гр.
Бургас и Апелативен съд - гр. Пловдив.
Важно се да се подчертае, че Правилата се базират на приетата през
2013 г. от ВСС методология за изследване на натовареността и
проведеното на нейна основа емпирично изследване в цялата страна.
Всички съдии бяха поканени да се включат в него, а участваха 1100 от
тях - повече от 60% от съдиите в България.
Методологията и изследването на натовареността отчитат
съвременните тенденции на модела за оценка на натовареността и
претеглена натовареност, които се прилагат във водещи съдебни
системи на Европа и Северна Америка.
Към днешна дата е разработена цялостна и обособена централизирана
информационна система за регистриране и управление на
информацията за натовареността на съдите и съдилищата.
Функционалността на системата позволява дефиниране на групи дела,
техния коефициент за сложност, критериите за коригиране на
коефициента за сложност, както и цялата общосистемна информация
нужна за регистриране сложността на делата и натовареността на
съдията. Системата предоставя модул за справки, който да реализира
справки за натовареността на съдиите в рамките на определен период
по групи дела. Целта е работата на разпределящия съдия да бъде
сведена до минимум, още повече, че той може да бъде подпомогнат в
част от тази дейност от съдебен служител.
Правилата за оценка на натовареността на съдията влизат в сила от
01.04.2016 г. Отлагането на действието им е неприемливо, тъй като

набирането на необходимата информация за тежестта и сложността на
делата е необходимо да се случи, колкото е възможно по-бързо. ВСС
ще извършва постоянно наблюдение върху приложението на
правилата и при необходимост ще предприема съответните корекции с
цел тяхното подобряване. Приложението на Правилата ще бъде
подпомогнато от информационната система за управление на данните
за натовареността. Тази информационна система е самостоятелна
част от Централизираната система за разпределение на делата и няма
да затруднява процеса по случайно разпределение. В близките дни
Комисията по натовареност ще разпространи подробни инструкции за
работа с новата информационна система.
Случайното разпределение на делата ще се извършва между групите,
които са възприети в съдилищата до момента. Използването на групите
за сложност на делата и за целите на случайното разпределение не е
задължително, а е оставено на преценката на съдилищата. Това ще
позволи отчитането на спецификите на всеки орган на правораздаване.
С правилата се въвеждат норми за определяне на годишното
разполагаемо време на съдията, което ще се отчита чрез
информационната система за управление на натовареността и ще
позволи определяне на границите на натовареност на съдията. В
системата се определят и процентите за намалена натовареност на
председателите и заместник-председателите на съдилища, както и на
другите съдии, които изпълняват допълнителна дейност, извън
разглеждането на делата.
Висшият съдебен съвет и Комисията по натовареност ще извършват
периодични наблюдения за функциониране на системата за
управление на натовареността, за резултатите от което ще уведомяват
своевременно съдийската общност.
Управителният съвет на НИП, на заседанието си на 19.04.2016 г.,
след извършена проверка на документите, подадени от
кандидатите за участие в конкурсната процедура за избор на
директор на Националния институт на правосъдието взе решение
да допусне до участие в конкурса:
1. Драгомир Николов Йорданов - директор на НИП в периода 01.04.2011
г. - 01.04.2016 г., служебен министър на правосъдието в периода 13
март-29 май 2013 г.
2. Антон Илиев Станков - адвокат от Софийска адвокатска колегия,
министър на правосъдието в периода 24.07.2001 г. - 16.08.2005 г.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе от
Управителния съвет на НИП на 10.05.2016 г. от 10 ч в зала 201 на
Националния институт на правосъдието. Процедурата ще бъде
излъчена online в реално време, което ще направи възможно
директното й проследяване и ще гарантира нейната откритост.
Пленумът на ВСС обсъди проекта на Правилник за организация на
дейността на ВСС и неговата администрация. Проектът е изработен
от Комисията по правни въпроси в изпълнение на решение на ВСС по
протокол № 18/14.04.2016 г.
Пленумът на ВСС реши да изпрати проекта на Правилника на
Съдийската и Прокурорската колегии за запознаване, в срок до 20 май
2016 г. Евентуалните предложения на колегиите ще бъдат обобщени от
Комисията по правни въпроси и ще се внесат за разглеждане от
пленарния състав на ВСС.
Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание, на което
беше променена датата на писмения изпит в конкурса за
първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности
за съдия в Апелативен съд гр. София - гражданска колегия. С
решението си Съдийската колегия измени и допълни решението на
ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. в частта по т. 5.4: "Писменият изпит
да се проведе на 18.06.2016 г. от 9.00 ч., в сградата на НИП, гр. София,
ул. "Екзарх Йосиф" № 14. Разпределението на кандидатите по зали да
бъде публикувано на Интернет страницата на ВСС в раздел "Важно",
както и в раздел "Постоянни комисии" - "КПА" - "Конкурси". Мотивите са
свързани с нееднократното отвеждане, поради служебна ангажираност
и други уважителни причини, на членове на конкурсната комисия, което
е причина за невъзможността своевременно да се конституира
комисията, за първоначално насрочения на 19.03.2016 г. писмен изпит.
Съдийската колегия реши да започне внедряване в съдилищата на
актуализираната версия на системите за управление на съдебните
дела, в съответствие с новите статистически кодове, като същите се
изпратят на съдилищата, за сведение.

