Март 2016 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Насрочена е дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева на 07.03.2016 г.
издаде заповед, с която насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси
по заместване.
Изпитът ще се проведе на 25.04.2016 г. и 26.04.2016 г. от 9.00 часа, в
сградата на Министерство на правосъдието (София, бул. Дондуков №
2А, стая № 749).
В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото на
провеждане може да бъде променено най-малко 2 дни преди датата на
изпита.
Заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в
Брюксел
На 10 и 11 март 2016 г., в Брюксел, Белгия, се проведе заседанието на
Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи".
Предмет на дискусия в рамките на формат "Правосъдие" бе
предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета
относно борбата с тероризма, както и предложението за Регламент на
Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор.
Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина "Решения на
ЕСПЧ по дела срещу България"
В деветия брой на Бюлетина с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу
България" са включени резюмета на решенията, постановени от Съда
в периода от месец октомври до месец декември 2015 г.
В последното тримесечие на 2015 г. ЕСПЧ е постановил девет
осъдителни решения, по едно от делата е приел, че няма нарушение.
С решение по допустимост ЕСПЧ е отхвърлил една жалба поради
злоупотреба с правото на жалба по смисъла на член 35, § 3 от
Конвенцията. Две жалби са заличени от списъка на делата след като
Съдът е приел, че жалбоподателите нямат намерение повече да ги
поддържат. Поради постигане на приятелско споразумение е заличена
още една жалба. Част от осъдителните решения са свързани с
полицейско насилие, незаконен арест, неефективно разследване,
бавно правосъдие и лоши условия в местата за лишаване от свобода.
Бюлетин № 10 е годишен каталог на всички постановени през 2015 г.
решения на ЕСПЧ по дела срещу България. Той съдържа кратко

резюме на всяко от решенията, систематизирани по членове от
Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин
"Решения на ЕСПЧ по дела срещу България", към оригиналния текст на
решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на
български език на част от решенията.
Бюлетин брой 9 е публикуван на следния адрес:
http://www.justice.government.bg/files/Bulletin_broi_9_6359339152111167
31.pdf
Бюлетин брой 10 е публикуван на следния адрес:
http://www.justice.government.bg/files/Katalog_resheniq_2015_635933949
584224330.pdf
Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в
рамките на Предефиниран проект № 3 "Укрепване на националните
компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на
ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския
съд за правата на човека", финансиран от Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014.
Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и
обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да
осведомява своевременно и да подпомага магистратите и
правоприлагащите органи в ежедневната им работа.
България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба
с подкупването на чужди длъжностни лица в международните
търговски сделки
България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба с
подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски
сделки, с която представителите на държавите-страни по Конвенцията
потвърдиха наличието на политическа воля за ефективно прилагане на
разпоредбите й.
На проведената Министерска среща на страните подписали
Конвенцията в централата на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие в Париж, Франция, присъства заместникминистърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
В рамките на форума бе обсъдена ролята на Конвенцията за
противодействие на корупцията в глобален план. Бяха признати и
заслугите на Работната група за борба с подкупването на чужди
длъжностни лица за противодействие на това явление.
В рамките на срещата заместник-министър Мичева-Русева предостави
информация за законодателните реформи у нас, които имат отражение

върху борбата с корупцията. "Работи се по изменения в Наказателния
кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Закона
за корпоративното подоходно облагане", заяви заместникправосъдният министър и допълни, че се правят обучения в цялата
страна на магистрати и полицейски служители, свързани с превенция
на корупционни престъпления.
Тя изрази надежда, че усилията на страната ни ще бъдат положително
оценени по време на предстоящата нова 4-та фаза от проверката на
изпълнението на Конвенцията.
Спешни мерки за затягане на дисциплината в затворите
"Една от най-важните политики за Министерството на правосъдието е
политиката по отношение на местата за лишаване от свобода". Това
заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева на 21.03.2016
г. по време на работна среща с ръководството на Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и с всички началници на местата
за лишаване от свобода.
Тя поиска мерки за затягане на режима в затворите като прекратяване
на възможността лишени от свобода да общуват с външния свят от
мобилните си телефони и да получават забранени стоки, сред които и
наркотични вещества. На срещата беше обсъдено как да бъде
прекратена незаконната комуникация на затворниците с външния свят
- с прилагането на техническо заглушаване или с т.нар. микроклетки на
мобилните оператори, при които в рамките на съответния затвор
разговори може да се осъществяват само от определени СИМ-карти:
например на служителите. Обсъдено бе и как да бъде спряна
практиката да се внасят забранени вещи.
Осигурени са допълнителни средства от бюджета в размер на 3
милиона лева за належащи ремонти дейности за осигуряването на
минимални санитарни условия в затворитe във Варна, Бургас и Сливен.
До дни предстои откриването на основно ремонтирания корпус на
затвора в Стара Загора, а до средата на годината затворническото
общежитие от закрит тип в село Дебелт ще бъде преустроено така, че
в него да могат да бъдат преместени около 400 лишени от свобода,
които търпят наказанието си в Бургаския затвор.
Министър Захариева обжалва отказа на ВСС да наложи
дисциплинарно наказание на Богдана Желявска
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева обжалва пред
Върховния административен съд решението на Висшия съдебен съвет

(ВСС), с което не бе наложено дисциплинарно наказание на съдията от
Софийския градски съд (СГС) Богдана Желявска.
Производството бе инициирано на 12 февруари 2015 г. от
председателя на Върховния касационен съд и министъра на
правосъдието с предложение за образуване на дисциплинарно
производство за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5
от Закона за съдебната власт срещу Богдана Желявска в качеството й
на заместник-председател на Софийския градски съд.
С решение от 10 март т.г. ВСС отказа да наложи наказание на
Желявска.
"Считам, че решението на ВСС е неправилно поради нарушения на
административнопроизводствените
правила,
противоречие
с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона", се
посочва в жалбата на министъра, с която се иска изцяло отмяна на
решението на ВСС.
Като съображения за това, правосъдният министър посочва, че:
1. На 19.09.2014 г. и 17.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила
служебното си задължение за лично разпределение на текущите дела,
а е допуснала това фактически да бъде извършено от съдебен
помощник, като впоследствие е подписала протокол, с който е
удостоверила, че разпределението е осъществено от нея.
(дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ);
2. На 10.11.2014 г. Богдана Желявска в нарушение на техническите
правила за използване на софтуер за случайно разпределение на дела
LawChoice и т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските
магистрати ( КЕПБМ) не е изпълнила служебното си задължение за
своевременно (след определяне на съдия-докладчик от системата)
изпращане до сървъра на ВСС на протокола за случайно
разпределение на дело по описа на СГС, образувано по искане от БНБ
за обявяване на "КТБ" АД в несъстоятелност (дисциплинарно
нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ;
3. На 15.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила служебните си
задължения, като от всички постъпили на тази дата в СГС молби за
образуване на производства по несъстоятелност, в нарушение на
заповед от м. юли 2014 г. на председателя на СГС и т. 8.6. от КЕПБМ
тя е разпределила на съдия Румяна Ченалова единствено делото,
образувано по молба от "Таймарх" ЕООД срещу "Домейн Менада"
ЕООД и "Белведере Дистрибуция" ЕООД (дисциплинарно нарушение
по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ).

"С действията си респективно бездействията си, Желявска е нарушила
изискванията на т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските
магистрати за спазване на принципа на случайно разпределение на
делата", пише в жалбата на правосъдния министър.
Министрите Екатерина Захариева и Даниел Митов предлагат
кандидат за генерален адвокат в Съда на ЕС
Министрите на правосъдието и на външните работи Екатерина
Захариева и Даниел Митов ще предложат на Министерски съвет да
бъде разгледана кандидатурата на професор Евгени Танчев за
генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз в Люксембург.
Кандидатурата на професор Танчев е съобразена с изискванията,
които се поставят пред кандидатите за заемането на тази длъжност,
съобразно разпоредбата на чл. 253, ал. 1 от Договора за
функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), а именно: генералните
адвокати се избират измежду личности, които представят всички
гаранции за независимост и които отговарят на всички условия,
изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите
съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност.
По силата на чл. 253, ал. 2 от ДФЕС, на всеки три години се извършва
частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС.
Мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати
изтече на 6 октомври 2015 г. Считано от 07.10.2015 г. следваше да
бъдат назначени генерални адвокати, предложени от правителствата
на България, Чешката република, Дания, Германия, Испания и
Обединеното кралство.
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
На 22.03.2016 г. (вторник) от 9.30 ч. в Националния институт на
правосъдието,
гр.
София,
се
проведе
заключителна
пресконференция по проект "Подкрепа за Висшия съдебен съвет,
свързана с изграждането на капацитет и подобряване на
ефективността на съдебната система", финансиран по Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014.
На пресконференцията се представиха постигнатите резултати и
реализираните дейности по четирите цели:
o Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие
с разпоредбите на Закона за електронното управление

o Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската
съдебна система във връзка със спазването прилагането на
разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека
o Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките
права
o Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната
система, както индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент
върху разработени качествени показатели и критерии.
С оглед високата натовареност на съдиите от Софийски районен съд,
за преодоляване на която се налагат спешни мерки, е необходимо
командироване на съдии от страната. Желаещите магистрати могат
да изпратят заявления или молби на електронния адрес на Висшия
съдебен съвет: vss@vss.justice.bg.
Споразумение за сътрудничество между Националната съдебна
мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в
Република България, и Националната прокурорска мрежа за
международно правно сътрудничество в Република България при
Прокуратурата на Република България бе сключено официално na
16.03.2016 г. Споразумението бе подписано от Ангелина Лазарова Национално лице за контакт на НСМСНДРБ и Цветомир Йосифов завеждащият отдел "Международен" във Върховната касационна
прокуратура на Република България.
Това стана по време на годишната среща на Националната съдебна
мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в
Република България, домакин на която бе Висшият съдебен съвет.
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2016 г.
Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за
адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:
Писмен изпит - на 21.05.2016 г.(събота) от 9.00 ч. - тест, в гр. София, в
сградата на СУ "Св. Климент Охридски", в аудитории 272 и 292 регистрация от 8,00 ч., и на 22.05.2016 г., (неделя), от 14.00 ч. решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в
сградата на СУ "Св. Климент Охридски" - аудитории 272 и 292,
Регистрация - от 13,00 ч.

Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) - на
04.06.2016 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия
адвокатски съвет, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4.
Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще
бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не
по-късно от 12.05.2016 г.
Годишна награда за студенти юристи 2016 г.
Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за
написване на реферат на тема: "Призванието да си адвокат ".
Наградите са в три степени: първа - 500 лв., втора - 300 лв. и трета 200 лв.
Наградите ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на
22 ноември - Деня на българската адвокатура.
Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 5
октомври 2016 г. на адрес: Висш адвокатски съвет, гр. София 1000, ул.
"Цар Калоян" № 1-а.
Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници
(30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени
на български език, с писмена информация за: имената на автора;
юридическия факултет на университета, в който се обучават; в кой курс
на обучението си са; телефон за връзка.

