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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Българите в чужбина вече получават свидетелство за съдимост в
рамките на час
Българите, които живеят в чужбина, вече могат да получават
свидетелство за съдимост в рамките на час след подаване на
заявление в българските консулства. Подобряването на услугата стана
факт след сключено споразумение между Министерството на
правосъдието и Министерството на външните работи.
С въвеждането на тази опция гражданите вече могат по електронен път
през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат
електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света.
Достатъчно е да имат достъп до интернет.
Промените в нормативната база позволяват заявените по електронен
път свидетелства да бъдат получени в консулствата като електронно
подписан документ, който се разпечатва и заверява от служителя. С
електронизирането на услугата времето от заявяване до получаване на
свидетелство се съкрати от един месец на един час.
836 електронни свидетелства за съдимост, заплатени директно от
сайта на Министерството на правосъдието чрез дебитна или кредитна
карта, са издадени за последните 5 месеца, като общо издадените
свидетелства за същия период са 1195. Това показва справка на
дирекция "Електронно правосъдие и регистри" на министерството.
Новата опция бе въведена през декември миналата година, когато
Министерството на правосъдието разшири функционалността на
системата за издаване на е-свидетелство, като предостави възможност
за заплащане на услугата директно от сайта на Министерство на
правосъдието. Заплащането се извършва в реално време, услугата
веднага се заверява като платена и се стартира процеса по нейното
предоставяне, като така се пести време на гражданите. При картово
плащане дължимата от гражданина преводна такса е равна на НУЛА,
иначе таксата за е-свидетелство е три лева за разлика от хартиеното,
за което се дължи такса от пет лева.
Министерството на правосъдието публикува втората част от
промените в Закона за съдебната власт
Утвърждаване на съдийското самоуправление, ограничаване на
възможностите за административни форми на влияние върху

независимостта на съда, разширяване на правомощията на общите
събрания на съдиите и на Инспектората към ВСС, предвижда втората
част на проекта за промени на Закона за съдебната власт.
Новите текстове са публикувани на сайта на Министерството на
правосъдието в раздел "Съвет по прилагане на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система".
По отношение на прокуратурата с предлаганите изменения се постига
съответствие с конституционно определената структура и организация
на държавното обвинение.
Прокуратурата да е единна, но не централизирана, е записано в
мотивите към проекта. Прокурорите и следователите вече няма да са
подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за
административните ръководители, и то само при ръководната им
дейност. Постигнато е разграничение между прокурорски функции и
ръководна дейност. Същевременно се засилва отчетността на главния
прокурор, както и на административните ръководители в системата на
прокуратурата.
С новите разпоредби се подобряват процедурите за заемане на
длъжност в органите на съдебната власт, за преместване и
повишаване, с което гарантира обективно и предвидимо кариерно
израстване и се акцентира върху придобития в съдебната власт
юридически стаж като основен критерий за правораздаване във
върховните съдилища и прокуратури.
Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните
административни ръководители се разделят между съответните
колегии на ВСС с цел постигане на независимост на съдиите от една
страна и прокурори и следователи от друга. Процедурата по
образуване и водене на дисциплинарни производства е
регламентирана подробно, като са въведени гаранции за
безпристрастност и обективност.
Новите функции на Инспектората към ВСС са във връзка с приемането
и проверката на декларациите за имущество и интереси на
магистратите, с което се променя досегашният законодателен модел за
деклариране и проверка пред органи извън съдебната власт. Включват
се правомощия за проверки за почтеност, за установяване на действия,
които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с
нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите. Въвеждат се ефективни механизми за вътрешен
контрол на съдебната власт върху професионализма, мотивацията,
независимостта и безпристрастността на магистратите, тяхното

отговорно отношение, отчетност и поведение, съобразено с етичните
норми.
Съветът за съдебна реформа прие част от промените във втория
пакет на Закона за съдебната власт
Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система одобри част от текстовете във
втория пакет с промени на Закона за съдебната власт ( ЗСВ).
Участниците в Съвета одобриха първо текстовете, които
регламентират статута на съдебните заседатели. Те се обединиха
около мнението да отпадне изслушването и изборът на кандидатите в
общинските съвети. Същинският избор на заседателите ще се
извършва от общите събрания на съдилищата.
"Няма как съдията да се избира на случаен принцип, а съдебният
заседател - не, има вече доста жалби по дела във връзка с липсата на
случаен принцип при определянето им", така министърът на
правосъдието Екатерина Захариева аргументира идеята в ЗСВ да
залегне случайният принцип при избирането на заседатели в
различните състави.
Съветът реши още да увеличи горната възрастова граница за
кандидатстващите за съдебни заседатели на 68 г., за да могат в
работата на съдилищата да се включат и пенсионирани магистрати.
Долната граница бе коригирана в проекта от 25 на 21 г., както е и сега.
Съдебните заседатели ще се отстраняват при извършено умишлено
престъпление, се съгласиха още членовете на Съвета.
Правомощия на общите събрания и съдийско самоуправление бяха
също разгледани и приета от Съвета по прилагане на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Командированите съдии във върховните съдилища ще участват в
общите събрания без право на глас. Те могат да участват в гласуването
само при приемане на тълкувателни решения на общите събрания при
върховните съдилища.
Шефове на съдилища могат да бъдат издигани от пленумите на ВАС и
ВКС, от поне трима членове на съдийската колегия на ВСС, както и от
министъра на правосъдието.
Предложения за главен прокурор могат да се правят от най-малко
трима членове на прокурорската колегия на ВСС, както и от министъра
на правосъдието, сочат последните редакции на текстовете от
законопроекта.

Възможността за командироване на съдия, прокурор или следовател
остава, но за не повече от 6 месеца в рамките на една календарна
година - с предварителното му писмено съгласие. Има и опция за
командироване за срок от 3 месеца, без негово съгласие.
Командированият магистрат ще трябва да си довърши всички дела на
местоработата, откъдето идва.
Длъжността административен ръководител на съд и прокуратура могат
да бъдат заемани не повече от два мандата (може и не
последователни) в един и същ орган на съдебната власт.
Изборът на тримата големи в съдебната власт вече да се прави само
измежду действащи съдии, прокурори или следователи, предвиждат
текстовете, одобрени от членовете на Съвета.
По отношение на прокуратурата Съветът прие да се детайлизират
текстове, свързани с правомощията на административните
ръководители на прокуратури да извършват ревизии и проверки, както
и да контролират работата на прокурорите и следователите от пониските нива.
Камарата на следователите в България предложи да се въведат
конкурси и за младши следователи, а Съветът им предложи до петък
да предложат такива текстове, така че младшите следователи да не
бъдат поставени в привилегировано отношение спрямо младшите
съдии и прокурори.
Правосъдният министър Екатерина Захариева откри новата
сграда на Административния съд в Добрич
Новата триетажна сграда на Административния съд - Добрич е с
разгърната застроена площ 1396 кв.м Тя е газифицирана, разполага с
3 съдебни зали, със съвещателна зала, деловодство, 8 кабинета за
магистрати, 14 стаи за служители, съдебни секретари, адвокати и
прокурори, стая за почивка и сървърно помещение, помещение на ГД
"Охрана" на входа на сградата.
В подземното ниво са разположено помещение за принудително
доведени и задържани лица с отделения за мъже, жени, непълнолетни
лица, както и зона за обиск, зона за срещи с адвокат и зона на дежурния
служител от охраната
Още седем "сини
правосъдието

стаи"

ще

изгради

Министерството

на

Още седем "сини стаи" за щадящо изслушване на деца и пострадали
от насилие ще изгради Министерството на правосъдието до 30 юли
2017 г.
Българо-Швейцарският
проект
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и
институционалния капацитет на съдебната система в сферата на
младежкото правосъдие", който предвижда обучение на магистрати за
работа с деца и изграждане на специални помещения за щадящото им
изслушване, бе удължен с една година.
Допълнително финансиране не е предвидено. Новите дейности по
проекта ще се извършат със спестени пари по проекта.
Първата синя стая бе открита на 11 април т.г. във Варна. До края на
годината е предвидено да заработят още четири - в Козлодуй, Плевен,
Ямбол и Враца. След постигането на споразумение за удължаване на
проекта, Министерството на правосъдието ще има възможност да
построи още три "сини стаи". Предвидено е те да обслужват съдебните
райони - Добрич, Разград и Смолян.
Специалните помещения се обособяват извън съдебните сгради. Те се
използват за разпит на децата, участващи в наказателни, граждански
или административни производства, като извършители, свидетели или
жертви.
Целта е изслушването на малолетни и непълнолетни да се провежда
възможно на най-ранен етап от досъдебно производство, а броят на
разпитите да бъде сведен до минимум, като се използва специална
аудио техника в помещения, разделени с т.нар. венецианско стъкло.
Нов заместник в екипа на правосъдния министър Екатерина
Захариева
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Петя Тянкова за
трети заместник-министър на правосъдието.
Г-жа Тянкова идва в екипа на министър Екатерина Захариева от
администрацията на Президента, където бе секретар по правни
въпроси на държавния глава Росен Плевнелиев.
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
За периода 25.04.2016 г. - 09.05.2016 г.
Пленумът на ВСС прие Проект на правилника за организацията и
дейността на ВСС и неговата администрация, изготвен от Комисията по
правни въпроси и го изпрати на Колегиите на ВСС за запознаване и за
изготвяне на становища в срок до 20.05.2016 г. Становищата на

Колегиите ще бъдат обобщени от Комисията по правни въпроси и ще
бъдат внесени за разглеждане от Пленума на ВСС.
Съгласуван бе проект на Постановление на Министерския съвет за
осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на
съдебната власт за 2016 г. в размер на 7 455 000 лв., в т.ч. 5 180 000
лв. за нуждите на Софийски районен съд и 2 2775 000 лв. за нуждите
на Софийска районна прокуратура.
Пленумът на ВСС извърши промени по бюджета на съдебната власт за
2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 88
от 15.04.2016 г. и даде съгласие за извършване на корекции на
бюджетите за 2016 г., по искане на органи на съдебната власт.
Пленумът на ВСС прие Правилник за администрацията на Върховния
административен съд.
По предложение от министъра на правосъдието във връзка с
фактическото поемане на управлението на имотите на съдебната
власт, Пленумът на ВСС определи представители на ВСС, които да се
включат в работна група за прехвърляне на бюджета от
Министерството на правосъдието към бюджета на Висшия съдебен
съвет и изрази принципно съгласие за извършване на дейности по
глава двадесета, раздел IV от ЗСВ, до приемане на ПМС на основание
§ 83 от преходните и заключителни разпоредби към ЗИДЗСВ, по
управление на имотите на съдебната власт.
По предложение от Прокурорската колегия Пленумът на ВСС определи
ден четвъртък за провеждане на заседанията на Пленума на ВСС от
09.30 ч.
За периода 09.05.2016 г. - 20.05.2016 г.
Пленумът на ВСС определи броя на членовете и поименните състави
на постоянните комисии "Бюджет и финанси" и "Управление на
собствеността" към Пленума на ВСС.
Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Пленумът на ВСС прие за сведение искането на главния инспектор на
ИВСС и възложи на комисия "Съдебна администрация", комисия
"Бюджет и финанси" и комисия "Управление на собствеността" да
подпомогнат изготвяне на финансовата обосновка, във връзка с
осигуряване ИВСС с човешки и материални ресурси, необходими за
упражняване правомощията му по ЗСВ.
Пленумът на ВСС упълномощи представляващият ВСС да подпише с
БНТ договор за производство и подготовка за излъчване на аудио-

визуално произведение - филм с времетраене 10 минути, който
представя конкурсните процедури за магистрати, кариерното развитие
на магистратите и церемониите по встъпване в длъжност на
магистратите.
Пленумът на ВСС прие обобщения годишен доклад за дейността на
ВСС и за дейността на ИВСС, както и доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата през 2014 г., ведно със становище на
Комисията по правни въпроси на ВСС, и на основание чл. 30, ал. 2, т.
11 от ЗСВ внесе същите в Народното събрание.
Пленумът на ВСС прие за сведение Анализа на Информационното
табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г., както и Доклад
"Икономическа обосновка във връзка с подготовка на Постановление
на МС за корекция в бюджета на съдебната власт" и реши документите
да се публикуват на интернет сайта на ВСС. Четвъртото издание на
Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.
е публикувано на 11 април 2016 г. То съдържа сравнителен преглед на
ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи
на държавните - членки на ЕС.
Пленумът на ВСС откри процедура за преназначаване на магистрати
по реда на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища.
Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 14 от ЗСВ,
освен комисиите, предвидени в закона, създаде комисия по
дисциплинарна дейност, Комисия "Съдебна администрация" и
Комисия "Съдебна карта, определяне на натовареността и
съдебна статистика", като определи числеността и състава им, а бе
отложено вземането на решение за формирането и числеността на
Комисията по атестирането и конкурсите.
Съдийската колегия на ВСС изрази принципно съгласие с изготвения
проект на Правилник за организацията на дейността на ВСС и неговата
администрация, като се отчетат направените бележки, както и че не е
работено по отношение на администрацията, като не е взет предвид и
обсъден доклада на главния секретар.
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Информация за
актуалното кадрово състояние в Прокуратурата на Република
България.
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за избор на
административни ръководители в органите на съдебната власт.

Прокурорската колегия на ВСС предложи на пленума на ВСС да
оптимизира щатната численост за длъжността "прокурор" в районните
и окръжните прокуратури, както и "следовател" в окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури чрез преразпределение на свободни
длъжности.
Прокурорската колегия на ВСС прие по принцип предложения текст от
Правна комисия на Правилник за организацията на дейността на ВСС
и неговата администрация, с направените бележки и допълнения.
Прокурори и съдии отличиха десетокласници в състезаниедискусия по правата на човека и наказанията за държане на
наркотици и убийство. Състезанието бе част от заключителната
практическа дискусия на Образователна програма "Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури", съвместен проект на Висшия съдебен съвет и
Министерството на образованието и науката.
Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие доклада на
главния прокурор за прилагането на закона и дейността на
Прокуратурата на Република България и разследващите органи за
2015 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към
ВСС. Висшият съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ
ще внесе Доклада в Народното събрание.
По решение на Прокурорската колегия на ВСС ще бъде
публикувана обява за подбор на командировани национални
експерти в Генерална дирекция "Правосъдие и потребители"
(JUST).
Съгласно решение на ВСС по Протокол № 21 от 30.05.2016 г.,
българските магистрати могат да кандидатстват за вакантни позиции
като командировани национални експерти в Генерална дирекция
"Правосъдие и потребители" (JUST) до 15 юли 2016 г.
Обявата ще бъде публикувана на интернет сайта на Съвета, в раздел
"Съобщения".
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение
Доклад на Върховния касационен съд с резултатите от извършена
проверка на начина на образуване и разглеждане на
производствата по възобновяване на дела в апелативните
съдилища в страната.

Осъщественият контрол е във връзка с измененията на Наказателнопроцесуалния кодекс, в сила от 13.06.2015 г., с които е направена
промяна в разпоредбата на чл. 424 от НПК и е променена подсъдността
на делата, разглеждани по реда на Глава 33 от НПК - "Възобновяване
на наказателни дела". Съгласно нея искането за възобновяване на
наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК се разглежда
от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 е постановен от
районен съд или окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение
на новите присъди. Върховният касационен съд е предоставил на
апелативните съдилища примерни указания за начина на образуване,
отказ от образуване и оставяне без движение на постъпващите
преписки, както и примерни образци на съдебни актове, с които работи
ВКС.
При проверката са направени изводи, че апелативните съдилища се
стараят да се съобразяват с тези указания, насрочването на делата
става ритмично и своевременно, като повечето се решават в първото
съдебно заседание. Констатирана е разнообразна и противоречива
практика при преценка на липсата на предпоставки за образуване на
производства по възобновяване и се препоръчва те да прецизират
подхода си при образуване на производствата по Глава 33 от НПК.

