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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
Александър Корнезов ще бъде назначен за съдия в Общия съд на 
Европейския съюз в началото на септември 
Доц. Александър Корнезов бе одобрен за съдия в Общия съд на 
Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Това стана ясно след 
заседание на Комитета по член 255 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, който разгледа кандидатурата на българския 
юрист и даде положително становище. 
В началото на септември т.г. се очаква да се проведе 
Междуправителствена конференция, която да приеме решението за 
назначаване. Доц. Корнезов ще положи клетва и ще встъпи в длъжност 
на 19 септември 2016 г. на тържествено събрание на Съда на ЕС. 
Кой е Александър Корнезов? 
В началото на април 2016 г. Александър Корнезов бе назначен за съдия 
в Съда на публичната служба към Съда на Европейския съюз, 
разглеждащ като първа инстанция спорове между Съюза и негови 
служители. Той спечели конкурс за магистратското място, в който 79 
реномирани юристи се състезаваха за две вакантни бройки. 
Роден през 1978 г., той е доцент по право на Европейския съюз и по 
международно частно право в Българската академия на науките. 
Корнезов е учредител и член на управителния съвет на Българската 
асоциация за европейско право и отговорен редактор на сп. 
"Европейски правен преглед". Автор е на многобройни публикации в 
областта на европейското право. 
 
Проф. Евгени Танчев бе изслушан и одобрен за генерален адвокат 
в Съда на ЕС 
Комитетът по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) даде положително становище за пълното съответствие на 
кандидатурата на проф. Евгени Танчев с длъжността генерален 
адвокат в Съда на Европейския Съюз (ЕС) в Люксембург. 
Кандидатурата му за отговорния пост бе издигната от българското 
правителство на 30 март т.г. 
„Комитетът счита, че проф. Танчев е придобил сериозен и задълбочен 
юридически опит, достатъчно продължителен, за да може да 
кандидатства за заемането на длъжността генерален адвокат в Съда 
на ЕС в Люксембург. Всъщност, той преподава право от 39 г., от които 



26 г. в качеството си на професор. Паралелно с функциите си на 
преподавател проф. Танчев е упражнявал и професията си на 
юридически съветник в продължение на 6 г. в Народното събрание на 
Република България, което по същото време е приело и Конституцията 
на Република България. Бил е съветник и на Президента на Република 
България, и на Омбудсмана. Отделно, кандидатът е упражнявал в 
продължение на 9 г. функциите на съдия в Конституционния съд на РБ, 
който е председателствал за период от 3 г. Проф. Танчев е член на 
Венецианската комисия от 10 г., на която е бил вицепрезидент в 
продължение на 2 г., и на която от 2015 г. председателства Смесения 
съвет по конституционно правосъдие“, се казва в становището на 
Комитета, който е пристъпил към изслушването на проф. Танчев на 11 
юли 2016 г. 
„Като се вземат предвид биографията и отговорите, които кандидатът 
е поднесъл по време на неговото изслушване, Комитетът счита, че той 
има уменията, които се изискват за упражняването на функциите 
генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз“, е посочено още в 
становището.  
Според членовете на Комитета българският кандидат притежава 
съответните умения за работа в международна среда, в която са 
представени различни правни традиции, което е видно от неговото 
участие в множество международни конференции и асоциация, както и 
от дейността му на преподавател в чужбина.  
 „Нито един от документите от досието по кандидатурата на проф. 
Танчев, както и направените изказвания по време на изслушването не 
биха събудили каквито и да било съмнения за неговите умения да 
упражнява функцията на генерален адвокат с нужната независимост и 
безпристрастност“, пише в заключение Комитетът. 
Генералните адвокати на Съда на СЕ се назначават по общо съгласие 
от правителствата на държавите-членки за срок от 6 г. след 
консултация с Комитета, предвиден в чл. 255  от Договора за 
функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). 
 
Министерството на правосъдието предлага до 10 г. затвор при 
„кражба на фирми“ 
Затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация, когато при 
„кражба на фирми“ са претърпени имуществени вреди в особено 
големи размери, предвиждат промени в Наказателния кодекс /НК/, 
които Министерството на правосъдието публикува за обществено 
обсъждане на сайта си и в портала strategy.bg. 



При документно престъпление, с което се установява контрол върху 
юридическо лице, лишаването от свобода ще е от 1 до 6 години. 
В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от 
документни престъпления с обект частен документ се наказваше 
максимално с „лишаване от свобода“ за срок до две години, а в 
случаите, в които извършителят е неосъждан, то той се освобождаваше 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание 
„глоба” от хиляда до пет хиляди лева. 
С предложените от Министерството на правосъдието изменения се 
засилва и наказателноправната защита на средствата от публични 
фондове. Досега обичайният механизъм на този вид престъпления 
включваше използването на представляващи, които нямаха качеството 
на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не 
предвиждаше наказания за тях. Сега наказателна отговорност ще се 
носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, 
който само го представлява, включително и като пълномощник. 
Засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и 
инкриминирането на най-тежките й форми, предвиждат още новите 
разпоредби. Така например при злоупотреба с вътрешна информация 
и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в 
надзорен или регулативен орган, наказанието, което се предвижда,  е 
до 4 години затвор. С тези нови текстове България на практика въвежда 
изискванията на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции 
за пазарна злоупотреба. 
С промените в НК се въвежда и Директива на Европейския парламент 
и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и 
на другите парични знаци срещу подправяне. Включват се по-широк 
кръг от престъпления, като например „приемане“ и „превозване“ на 
парични знаци в нарушение на установения ред. 
В съответствие с евродирективата за атаките срещу информационните 
системи, с новите текстове в НК се синхронизират съставите и размера 
на наказанията. Към изпълнителните деяния се включват и 
„пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на 
достъпа“ до компютърни данни в информационна система. 
Директивата, която въвеждаме, установява минимални правила за 
определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките 
срещу информационните системи, като целта е предотвратяването на 
тези престъпления и подобряването на сътрудничеството между 
съдебните и други компетентни органи. 



По-ефективно противодействие на тероризма, а именно 
инкриминирането на финансирането и по отношение на други 
престъпения, свързани с тероризма, са част от другите предложения в 
НК. Съществуващата уредба се допълва, като се включват текстове за 
финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм. 
Също така се разширява обхватът на подбуждането към и закана за 
извършване не само на тероризъм, но и свързаните с тероризма 
дейности. Допълнения се правят и при документната измама, която 
цели не само извършване на терористично престъпление и 
финансиране на тероризъм, но и пътуване с такава цел. Изменени са 
текстовете за кражбата, като се въвежда квалифициран състав, когато 
деянието е извършено с цел тероризъм. 
 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правила за 
провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, 
прокурорите и следователите 
Правилата за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, 
прокурорите и следователите са приети от Пленума на ВСС по 
предложение на Колегиите на съдиите и прокурорите след обсъждане 
с органите на съдебната власт на основание чл. 29б, ал.1 ЗСВ. 
Целта на правилата е провеждането на преки избори, с гарантирана 
тайна на гласуването и информирано свободно волеизявление на 
всеки магистрат. Правилата предвиждат провеждане на тайно 
гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо събрание или 
електронно дистанционно гласуване през интернет. Правилата са 
съобразени с техническата възможност да се използват параметрите 
на модула за пряк избор на членовете на осмия състав на ВСС, 
разработен по приключения през 2015 г. проект "Електронно 
правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и 
информационна инфраструктура и единен електронен портал на 
съдебната власт" по ОПАК. 
Правилата регламентират реда за свикване на общите събрания на 
съдиите, прокурорите и следователите, изготвянето на избирателните 
списъци, процедурата по провеждане на избора, реда за издигане на 
кандидатури и провеждане на предизборна кампания, определянето на 
избирателни комисии, избирателни секции и провеждане изслушване 
на кандидатите, произвеждането на изборите и отчитане на изборните 
резултати. В Правилата е определен редът за присъствие на 



наблюдатели  - представители на юридически лица, на всички етапи от 
изборния процес. 
 
Прокурорската колегия на ВСС обявява процедура за подбор на 
командировани национални експерти в ГД „Правосъдие и 
потребители” /JUST/ към Европейската комисия, с краен срок за 
кандидатстване пред ВСС– 7 септември 2016 година. Обявата за 
позиция JUST.D.1 е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел 
съобщения. 
 
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително 
становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс. 
Пленумът прие становище по искането на Върховния касационен съд 
за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона 
за съдебната власт („Съдия, прокурор или следовател не може да бъде 
освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2 /подаване на оставка/, ако 
срещу него е образувано дисциплинарно производство, до 
приключване на производството). 
Според становището на ВСС „с текста на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ не се 
нарушават конституционните разпоредби на чл. 4, ал. 1, чл. 48, ал. 4 и 
чл. 129, ал. 3, т. 2 на Конституцията на Република България, поради 
което искането за обявяването за противоконституционен следва да се 
отхвърли”. 
 
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение 
окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на 
съдебните съвети /ЕМСС/ за 2015-2016 година: „Финансиране на 
съдебната система”, „Независимост и отчетност на съдебната 
система”, „Съдебни стандарти IV – Стандарти за представителството 
на гражданското общество в съдебно управление”. 
Окончателните доклади по трите проекта са одобрени на Общо 
събрание на ЕМСС, проведено в гр. Варшава, Полша в периода 1- 3 
юни 2016 година.Докладите са публикувани на интернет страницата на 
ВСС в раздел „Европейска мрежа на съдебните съвети”. 
 
Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди сигурността и 
организацията на охраната на съдебните сгради и начина на 
осъществяване на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 ЗСВ от 
Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. В 



дискусията участва Красимира Филипова – заместник-министър на 
правосъдието.  
Повод за обсъждането на сигурността и охрата на съдебните сгради е 
прекратяване дейността на СОД – МВР и проведената обществена 
поръчка за избор на частна охранителна фирма, която да осъществява 
реакция на алармени сигнали от СОТ – системи и обезопасяване на 
обекти по външния им периметър, до пристигане на служители на ГД 
„Охрана” в 198 обекта. 
 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие 
Анализ на натовареността на съдилищата през 2015 г., който 
извежда съществуващите тенденции в работата на районните, 
окръжните, апелативните, военните и административните съдилища. 
Съдийската колегия възложи на Комисия „Съдебна карта, определяне 
натовареността и съдебната статистика“ да анализира как са 
формирани данните за подреждане на първите 10 най-натоварени 
съдилища сред апелативните и окръжните, и първите 20 сред 
районните съдилища. Решено бе още Комисията по атестирането и 
конкурсите и Комисия „Съдебна карта, определяне натовареността и 
съдебната статистика“ да организират форум за обсъждане 
необходимостта от промяна на процесуалната подсъдност на районно 
и окръжно ниво, както и методи за алтернативно решаване на съдебни 
спорове. 
 
С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол №12 от 12 юли 2016 г. е обявен конкурс за изготвяне на 
лого за съдилищата в Република България. Условията за участие 
в конкурса можете да намерите на интернет страницата на ВСС в 
рубриката „Конкурс за лого за съдилищата в РБ“  и във Facebook 
страницата на ВСС. 
 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в 
длъжност директор на Националния институт на правосъдието 
На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност 
директор на Националния институт на правосъдието въз основа на 
проведения избор на 29 юни 2016 г. и взето Решение с протокол 
№89/29.06.2016  на Управителния съвет на НИП. 
В Националния институт на правосъдието на официалното встъпване 

http://www.vss.justice.bg/page/view/3969


в длъжност присъстваха г-н Лозан Панов, председател на Върховния 
касационен съд и председател на УС на НИП, г-жа Екатерина 
Захариева, министър на правосъдието и член на УС на НИП,  г-жа 
Светла Петкова, член на Висшия съдебен съвет и член на УС на НИП, 
г-жа Мария Кузманова, член на ВСС и член на УС на НИП. 
 
Г-н Лозан Панов официално представи г-жа Миглена Тачева с думите: 
„Моля да я подкрепим с доверие и с вашите усилия, защото 
институцията е от хората, които работят в нея, но и от хората, 
които се грижат за тях самите.  Убеден съм, че г-жа Тачева ще 
положи необходимите грижи, както за вас като хора, работещи тук, 
така и като ръководител на институцията, която дава обучение на 
различни кадри в съдебната система.” 
 
На свой ред г-жа Тачева се обърна към екипа на НИП с думите:  „Знам, 
че ще бъдем добър екип, ще разчитам на всеки един от вас, за да 
продължим да развиваме Института така, че да отговорим на 
очакванията на колегите от съдебната власт. На добър час!”. 


