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Приоритетни области в обучителната дейност на НИП 2021 г.
1. Върховенство на правото и защита на основните права.
2. Независимостта на съдебната власт - критерии в актуалната практика на ЕСПЧ и
Съда на ЕС
1. Съдебна етика и интегритет
2. Гаранции за защита от дискриминация
3. Прилагане на Хартата на основните права и нейното взаимодействие с ЕКПЧ
4. Развиване на дигиталните умения на съдиите, прокурорите, следователите и
съдебните служители
5. Развиване и укрепване на общността на съдебните обучители - провеждане на
обучения за обучители; развиване на електронната общност на съдебните
обучители
6. Електронно правосъдие – изисквания към органите на съдебната власт за
извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на
всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма
7. Събиране, обработка и съхраняване на данни от електронни устройства. Проблеми
във връзка с чл. 8 от ЕКПЧ и със защитата на личните данни
8. Правосъдие в условията на пандемия - преглед на мерките, предприети в рамките
на Европейския съюз и на национално ниво във връзка с пандемичната ситуация и
тяхното влияние върху работата на органите на съдебната власт и ефективния
достъп до правосъдие
9. Отговорност на държавата за вреди, причинени от неспазване на правото на ЕС
10. Публичността като основен принцип на наказателното производство в контекста на
електронното правосъдие
11. Отговорност за невярна, позоряща информация и реч на омразата. Баланс между
свободата на изразяване и защитата на личния живот в практиката на ЕСПЧ
12. Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС. Работа с
електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа. Прилагане на Европейската
заповед за разследване както и наложените наказания, обезпечения и конфискация
на имущество, придобито от престъпна дейност; мерки за процесуална принуда.
13. Наказателно преследване на корупцията и прането на пари. Престъпления чрез
използване на компютърни и информационни технологии
14. Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със стандартите на
ЕКПЧ
15. Доказателства и доказателствени средства. Електронни доказателства в
наказателното производство. Използване на СРС като доказателствено средство.
Съдебен контрол върху достъпа до трафични данни; прилагане на Закона за
електронните съобщения и Правилника за администрацията в съдилищата.
16. Защита на финансовите интереси на ЕС. Европейска прокуратура.
17. Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен
процес
18. Потребителският кредит – практически проблеми и практика на Съда на ЕС

19. Защита на потребителите от неравноправни клаузи в исковото и заповедното
производство
20. Специализирани обучения по несъстоятелност и стабилизация
21. Защита на правата на децата. Детско правосъдие
22. Превенция и защита от домашното насилие и насилие, основано на полов признак
23. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС. Прилагане на
регламентите в областта на семейното право; признаване и изпълнение на
решенията по граждански и търговски дела в ЕС, Европейска заповед за запор на
банкови сметки и Европейска заповед за плащане
24. Административните производства съгласно Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
25. Преглед на основни решения на ЕСПЧ по дела срещу България в светлината на
административното правосъдие
26. Оспорване на ревизионни актове, установяване на задължения за данък върху
добавената стойност
27. Практически въпроси във връзка с прилагането на правната рамка в областта на
енергетиката
28. Право на ЕС за опазване на околната среда и оценка на въздействието върху
околната средата. Прилагане на Конвенцията за достъпа до информация, участието
на обществеността в процеса на взимане на решения и достъпа до правосъдие по
въпроси на околната среда (Орхуска конвенция)
29. Практически проблеми при прилагането на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове и Закона за обществените
поръчки. Електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната
електронна платформа
30. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове
31. Обучения, насочени към развиване на практически умения за упражняване на
професиите съдия/прокурор със следните акценти: мотивиране на съдебните актове;
комуникационни умения, преодоляване на професионалния стрес и справяне с
конфликтни ситуации (judgecraft)
32. Обучения за новоназначени административни ръководители в съдилищата и в
прокуратурите
33. Усъвършенстване на чуждоезиковите знания и умения на съдиите, прокурорите и
съдебните служители

