ГОДИШЕН ПЛАН

2018

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Националният институт на правосъдието осъществява дейността си в
съответствие със Закона за съдебната власт и Правилника за организацията на
дейността на НИП и на неговата администрация при спазване на принципите на
съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение на 10 юни
2016 г.
1. Съдебното

обучение

е

мултидисциплинарно

и

практическо

обучение, предназначено основно за предаване на професионални
умения и ценности, допълващо юридическото образование.
2. Всички съдии и прокурори следва да получават първоначално
обучение преди или непосредствено след тяхното назначаване.
3. Всички съдии и прокурори следва да имат правото на редовно
текущо обучение непосредствено след назначаване и през цялата
им кариера и е тяхна отговорност да участват в него. Всички
държави членки следва да въведат системи, даващи възможност на
съдиите и прокурорите да упражняват това право и отговорност.
4. Обучението е част от обичайния професионален живот на всеки
съдия и прокурор. Всички съдии и прокурори следва да разполагат с
време за обучение като част от стандартното работно време,
освен ако по изключение това препятства достъпа до правосъдие.
5. В съответствие с принципите на независимостта на съдебната
власт форматът, съдържанието и реализацията на съдебното
обучение

се

определят

изключително

от

националните

институции, отговорни за съдебното обучение.
6. Обучението следва да се предоставя преимуществено от съдии и
прокурори, които специално са обучени за обучители.
7. В областта на съдебното обучение следва да се използват
приоритетно интерактивни и съвременни образователни методи.
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8. Държавите
институции,

членки

следва

отговорни

да

за

предоставят

съдебното

на

националните

обучение,

достатъчно

финансови и други ресурси за постигане на техните цели.
9. Висшите органи на съдебната власт следва да подпомагат
съдебното обучение.
Планът за 2018 г. следва насоките и препоръките на стратегическите
документи на национално и европейско ниво, с фокус върху актуалните
потребности от обучение на професионалната общност, свързани с качеството на
правораздаването, администрирането на делата и ефективното управление в
системата на органите на съдебната власт.
Интегрирането на обучението в работата, създаването на условия
за развитие на уменията и способностите извън обичайната обучителна
среда е стратегически приоритет, който утвърждаваме в учебната
дейност на НИП. Разработването на самообучителни ресурси (наръчници и
помагала) в електронен формат, които са на разположение на магистратите и
съдебните служители 24 часа, 7 дни в седмицата, е ключов елемент в
създаването на подкрепяща обучителна среда. Самообучаващите се магистрати и
съдебни служители са новите участници, интегрирани в обучителния процес, които
надграждат знания, умения и компетентности чрез онлайн продуктите на НИП.
През 2018 г. въведеният подход на профилиране на обучението
съобразно

процесуалните

роли

(съдии,

прокурори,

следователи),

компетентността (магистрати на върховно, апелативно, окръжно и
районно ниво) и професионалния опит на обучаемите ще продължи да се
прилага в процеса на планиране и разработване на обученията. Изоставена
е практиката за организиране на обучения с обща насоченост за съдиите,
прокурорите

и

съдебните

служители.

Всяка

обучителна

дейност

е

ясно

дефинирана с конкретно определена целева група при отчитане на съдържанието
и целите на учебната програма.
Процедурата за подбор на временни преподаватели, която проведохме
в края на 2017 г. във връзка с подготовката на Годишния план за 2018 г., дава
повод за анализ и равносметка на постигнатото. Смяната на фокуса в
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процедурата, който осъществихме през 2017 г. – да формулираме теми, към
които да изграждаме устойчиви лекторски екипи, вместо формално да
попълваме списъка с временни преподаватели на НИП, е успешна стъпка към
преосмисляне и ревизиране на Вътрешните правила за организацията и реда на
учебната

дейност,

подбора

и

възнаграждението

на

преподавателите

в

Националния институт на правосъдието. Цялостното преработване на тези
правила през призмата на концепцията за интегриране на обучението в работната
среда е приоритетна задача на Института през 2018 г.
Европейското измерение на съдебното обучение маркира цялостната
обучителна дейност на Националния институт на правосъдието през 2018 г.
Водещо е разбирането, че обучението по право на ЕС и по права на човека е
интегрирано в учебните програми, покриващи различни аспекти на гражданското,
наказателното и административното правораздаване.
Усъвършенстването

на

чуждоезиковите

знания

и

умения

на

целевите групи е ключово за развитието на общоевропейската съдебна
култура, основана на взаимното доверие между практикуващите юристи
в държавите членки на ЕС. През 2018 г. ще бъде проведено систематично
езиково обучение на магистратите и съдебните служители на английски и френски
език, което ще послужи като основа за разработването на правно-лингвистични
тематични обучения като обособено направление в учебната дейност на НИП.

I.

Задължително първоначално обучение на
кандидати за младши съдия, младши
прокурор и младши следовател

Курсът за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши
съдия, младши прокурор и младши следовател, Випуск 2017 – 2018 г., който
стартира през м. октомври 2017 г., ще продължи и през следващата година, като
при неговото приключване в края на м. юни 2018 г. ще бъдат обучени 29
кандидати за младши съдии, 33 кандидати за младши прокурори и 18
кандидати за младши следователи.
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В рамките на курса за задължителното първоначално обучение на
кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател, Випуск
2017 – 2018 г., са планирани изнесени обучения, както следва:
1.

Изнесено обучение на кандидатите за младши прокурори и младши

следователи, което да се проведе на УБ „Цигов чарк”;
2.

Две изнесени обучения на УБ „Изгрев” – гр. Бяла, съответно за

кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори и младши
следователи.
В края на 9-месечното обучение са планирани работни посещения на
курсистите в окръжните съдилища, районните прокуратури и следствените отдели
към окръжните прокуратури, съобразени с окончателния списък на ВСС.
През м. септември 2018 г. следва да стартира курсът за задължително
първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор и
младши следовател, Випуск 2018 – 2019 г.
До края на 2018 г. в рамките на курса за задължителното първоначално
обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши
следовател, Випуск 2018 – 2019 г., са планирани две изнесени обучения на УБ
„Цигов чарк”.
През 2018 г. са планирани и годишни срещи с младшите съдии и
младшите прокурори от Випуск 2016 – 2017 г., съответно – за 18 младши
съдии и 29 младши прокурори.

Въвеждащо обучение на съдии и прокурори
при първоначално назначаване в органите на
съдебната власт и повишаване в длъжност
от районно на окръжно ниво

II.

През 2018 г. се планира да бъдат проведени 22 семинара в рамките на
въвеждащото обучение на съдии и прокурори при първоначално назначаване в
органите на съдебната власт и при повишаване в длъжност или специализация,
както следва:
7 семинара за новоназначени съдии в районен съд;
3 семинара за новоназначени прокурори в районна прокуратура;
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2 семинара за съдии, назначени в административен съд;
7 семинара за съдии, повишени в длъжност от районно на окръжно
ниво (3 от обученията са за съдии, повишени в длъжност след
проведен конкурс през 2016 г., а останалите 4 – за съдии, повишени в
длъжност след конкурс, проведен през 2018 г.)
3 семинара за прокурори, повишени в длъжност от районно на окръжно
ниво (1 от обученията е за прокурори, повишени в длъжност на
конкурса от 2016 г., а останалите 2 – за тези, повишени в длъжност
след конкурс, проведен през 2018 г.).
Броят на магистратите, повишени в длъжност, които следва да бъдат
обучени през 2018 г., ще бъде уточнен след обявяването на съответните конкурси
от Висшия съдебен съвет.

III.

Магистрати – наставници

През 2017 г. бяха приети нови Правила за дейността на съдиите –
наставници и Правила за дейността на прокурорите и следователите –
наставници. С тях бе очертана ролята на НИП в обучението и методическото
подпомагане на наставниците при осъществяване на тяхната дейност.
В тази връзка в учебния план за 2018 г. са планирани 2 обучения – 1 за
съдиите – наставници и 1 – за прокурорите и следователите – наставници.
В изпълнение на новоприетите правила за дейността на наставниците в
рамките на следващата година е планирано и създаването на електронен форум
за съдиите, прокурорите и следователите – наставници.

IV.

Текущо обучение на съдии, прокурори,
следователи и други практикуващи юристи,
участващи в процеса на правоприлагане

Текущото обучение на магистратите и другите практикуващи юристи,
участващи в процеса на правоприлагане, през 2018 г. ще се осъществява в
рамките на присъствени и електронни обучителни дейности по проектите на НИП,
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финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ и чрез бюджетни
средства.
Основните направления в присъствените обучителни дейности са:
Наказателно правосъдие
Актуалните

изменения

киберпрестъпленията
планираните

и

на

НПК,

електронните

практически

обучения,

корупционните

доказателства
насочени

са

към

престъпления,
във

фокуса

повишаването

на
на

компетентностите и уменията на съдиите, прокурорите, следователите и
служителите с разследващи функции на МВР. Приложен е подходът на
координиране на обученията на Националния институт на правосъдието, в които е
предвидено участието на прокурори, следователи, прокурорски помощници и
съдебни

служители

на

Прокуратурата

на

РБ,

с

Програмата

за

вътрешноведомствено обучение на Прокуратурата с оглед взаимно допълване и
недопускане дублирането на обучителни дейности.
Гражданско и търговско право и граждански процес
През 2018 г. ще стартира пакет от обучителни дейности по апелативни
съдебни райони във връзка с измененията в Гражданскопроцесуалния кодекс.
Прилагането на регламентите в областта на семейното право, признаването
и изпълнението на решенията по граждански и търговски дела в ЕС, Европейската
заповед за запор на банкови сметки (Регламент (ЕС) № 655/2014) и Европейска
заповед за плащане (Регламент (ЕС) № 1896/2006) ще бъдат акцентите в
комплекса от обучения, планирани през 2018 г.
Обучения по новите правила на ЕС за личните данни
Във връзка с влизането в сила на законодателния пакет на ЕС за защита на
личните данни от м. май 2018 г. е предвидено разработването на целеви обучения
в областта на гражданското и наказателното правосъдие по тези теми.
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Административно правораздаване
В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението,
предоставяно

от

НИП”,

осъществяван

по

Оперативна

програма

„Добро

управление“, е предвидено провеждането на 30 обучения за 750 обучаеми – съдии
от Върховния административен съд и съдии и съдебни служители от останалите
административните съдилища чрез изграждането на иновативен модел на
партньорство между Националния институт на правосъдието и Върховния
административен съд.
Конкретните теми и профил на аудиторията на обученията и лекторите ще
бъдат определени в сътрудничество между НИП и Върховния административен
съд. Лекторите на обученията ще бъдат преподаватели, магистрати и експерти,
определени съгласно Вътрешните правила за организацията и реда на учебната
дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в НИП. Освен
български лектори в част от обученията ще бъдат ангажирани международни
преподаватели и експерти в тематиките, относими към административното
правораздаване. Международните преподаватели се предвижда да бъдат
определени в сътрудничество между НИП и ВАС, като бъде отчетена тяхната
професионална компетентност и експертиза.
Обучения на съдиите от Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и прокурорите от Върховна касационна
прокуратура и Върховна административна прокуратура
През 2018 г. ще продължи тенденцията за разработване на специализирани
обучения, предназначени за представителите на върховната магистратура,
идентифицирани съобразно наказателното, гражданското и административното
правораздаване при отчитане прилагането на правото на ЕС, както и съдебната
практика по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
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Обучения за държавните съдебни изпълнители и съдии по
вписванията
Нарастващите

потребности

от

обучение

на

държавните

съдебни

изпълнители и съдиите по вписванията, свързани със специфични въпроси на
изпълнителния процес и функционирането на електронната система на Съдебноизпълнителната служба, са отчетени при разработването на Годишния план на
НИП с включването на специализирани обучения за целевата група.
Обучения по Комуникационната стратегия на съдебната власт (2014
– 2020)
В рамките на проекта „Качествено професионално обучение за повишаване
на ефективността на правосъдието“, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, ще продължи провеждането на
обученията

по

прилагането

на

Комуникационната

стратегия

за

съдиите,

определени като лица за контакт с медиите, говорителите на прокуратурите и
служителите на длъжност „Връзки с обществеността“.
Обучения за административни ръководители в органите на
съдебната система
Основен акцент на проекта „Качествено професионално обучение за
повишаване на ефективността на правосъдието“ е изготвянето на нови учебни
програми и провеждането на систематично обучение за административните
ръководители на органите на съдебната власт, които да включват въпроси,
свързани с планиране и изпълнение на бюджета, управление на човешките
ресурси,

достъп

до

обществена

информация,

работа

с

класифицирана

информация и специални разузнавателни средства. През 2018 г. ще бъде
разработен учебен модул, предназначен за административните ръководители на
органите на Прокуратурата на Република България. Програмата на предстоящите
обучения ще бъде изцяло съобразена със спецификите в компетентностите и
правомощията на административните ръководители от отделните нива на
Прокуратурата.
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Развиване на преподавателски умения
Развиването на преподавателски умения е стратегически компонент от
визията на НИП за модерно съдебно обучение. През 2018 г. ще продължи
работата по програмата „Обучение на обучители” на Националния институт на
правосъдието. Преподавателският екип, съставен от магистрати и експерти в
съдебното обучение, ще разработи и приложи иновативни подходи за обучение по
програмата, за да отговори оптимално на потребностите от развиването на
специфични преподавателски умения при отчитане на методическите насоки на
Европейската мрежа за съдебно обучение.
Нови обучителни програми, насочени към развиване на специфични
съдийски и прокурорски умения
В съответствие с тенденциите в европейското съдебно обучение, заложени
в проекта за стратегическо развитие на Европейската мрежа за съдебно обучение
(2021 – 2027), планираме разработването на нови обучителни програми, насочени
към развиване на умения за правораздаване със следните акценти: съдебна
етика; мотивиране на съдебните актове; преодоляване на професионалния стрес
и справяне с конфликтни ситуации.
Усъвършенстването на чуждоезиковите знания и умения
По проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от
НИП“, осъществяван по Оперативна програма „Добро управление“, е осигурен
ресурс 1000 магистрати и съдебни служители да получат езикова подготовка по
английски и френски език.
Програма за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в
страната
Въз основа на подписаните партньорски декларации с 55 съдилища –
партньори за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и
прокуратурите в страната, осъществявана в рамките на проекта „Качествено
професионално обучение за повишаване на ефективността на правосъдието“ по
Оперативна програма „Добро управление“, и след обобщаване на подадените
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формуляри, идентифициращи конкретните теми, ще бъде изготвен график на
регионалните обучения за 2018 г. Планирано е участието на 800 магистрати и
практикуващи юристи в рамките на Регионалната програма.
До края на м. юни 2018 г. ще изготвим междинна оценка на Програмата за
регионални обучения, която ще бъде обсъдена на работни срещи със съдилищата
– партньори с оглед разработването на Проект за изменение на Вътрешните

правила за организацията и реда за изпълнение на програмата за регионални
обучения на съдилищата и прокуратурите в страната.
Публично представяне на тематичното помагало „Националните
съдилища и правото на ЕС“, част I, разработено от авторски колектив в
състав: съдия Александър Арабаджиев, Съд на Европейския съюз, съдия
Александър Корнезов, Общ съд на ЕС, проф. Евгени Танчев, Генерален адвокат в
Съда на ЕС, проф. Жасмин Попова, Институт по правни науки към БАН,
преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски", доц. д-р Станислав Костов, преподавател по право на ЕС в
Софийския университет. Помагалото се издава в рамките на проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“.
Работен семинар в областта на убежището и бежанците съвместно
с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ)
В изпълнение на Оперативния план на Европейската служба за подкрепа в
областта на убежището за подкрепа на България, подписан през 2017 г.,
Националният институт на правосъдието предвижда работен семинар за съдии по
дела в областта на убежището и бежанците съвместно с Европейската служба за
подкрепа в областта на убежището.
Обучения на тема „Престъпления от омраза“, организирани
съвместно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ), Служба за демократични институции и човешки права и
Върховната касационна прокуратура
През първото тримесечие на 2018 г. са планирани 3 обучения за аудитория
от прокурори и разследващи полицаи от апелативните райони София, Пловдив и
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Велико Търново в изпълнение на проекта „Изграждане на съдебно-наказателен
отговор на престъпленията от омраза” (2017 – 2019 г.).
Европейски „външен“ каталог с обучителни дейности
Подобряването и обогатяването на дейността на НИП с иновативни
продукти и услуги е свързано с допълването на вътрешната учебна програма на
НИП с европейски „външен“ каталог от обучителни дейности, предоставящи
комплекс от обучения и учебни посещения в европейските обучителни школи и
институции. Водещите учебни школи за съдебно обучение в Европа развиват този
външен европейски обучителен каталог като обособен, но допълващ компонент
към вътрешната им обучителна дейност, насочен към създаване на знания,
умения и компетентности на обучаемите в европейска обучителна среда,
насърчаваща взаимното доверие между практикуващите юристи от различни
съдебни системи на ЕС. В съответствие с добрите европейски практики НИП за
първи път предвижда разработването на европейски обучителен външен каталог,
обогатяващ

и

надграждащ

вътрешните

обучителни

дейности

по

проекта

„Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”. Европейският
външен обучителен каталог на НИП включва подготовката, провеждането и
отчитането на участието на магистрати, други практикуващи юристи, участващи в
процеса на правоприлагане, и на съдебните служители в обучения и учебни
посещения в школи за съдебно обучение, сродни обучителни институции, както и в
Съда на ЕС, ЕСПЧ, Евроджъст, ОЛАФ, Европол и други европейски институции.
Европейският обучителен каталог на НИП ще бъде изготвен въз основа на
учебните програми и годишните планове на европейските школи за съдебно
обучение и обучителни институции, които развиват международни обучения.
Каталогът включва възможности за участието на обучаемите в:
международни обучения, организирани в школите и институциите,
осъществяващи съдебно обучение в ЕС;
учебни посещения в съдебни школи и европейски институции,
изпълняващи

функции,

относими

представителите на целевата група.
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към

компетентностите

на

По проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от
НИП” се предвижда 250 магистрати и съдебни служители да вземат участие в
международни обучения и учебни посещения в сродни европейски школи и
институции.

V.

Обучения на съдебната администрация

През 2018 г. обучението на съдебната администрация ще бъде насочено
към осъществяването на следните дейности:
Начално об учение , предназначено за съдебни служители със стаж до 6
месеца от специализираната администрация на съдилищата. Предвижда се
провеждането и на въвеждащо обучение за съдебни служители със стаж до 1
година от специализираната администрация в прокуратурите. Основната цел на
тези обучения е да се осигури първоначална обща подготовка на новопостъпилите
съдебни служители като най-пълно се обхванат основните моменти и принципи в
тяхната работа и им се предостави добра основа за развитие.
Текущото об учен ие за повишаване на квалификацията на съдебните
служители през 2018 г. ще обхване 20 специализирани и интердисциплинарни
теми. В рамките на текущото обучение и в изпълнение на проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“,
осъществяван от НИП по Оперативна програма „Добро управление“, е предвидено
провеждането на 25 присъствени обучения, предназначени за над 875 съдебни
служители. В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението,
предоставяно от НИП”, осъществяван отново с финансовата подкрепа на
Оперативна

програма

"Добро

управление",

са

планирани
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обучения,

предназначени за съдебните служители от административните съдилища.
През 2018 г. е планирано разработването на нови учебни програми по
следните теми: „Административно обслужване на граждани със специфични
потребности”, „Управление на човешките ресурси”, предназначена за служители от
ПРБ; „Обучение за системни администратори. Е-правосъдие. Информационна
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сигурност”, „Организационни аспекти на Е-правосъдие”, предназначена за съдебни
служители с ръководни функции, „Достъп до обществена информация”.
Дейност 4 на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението,
предоставяно от НИП” предвижда създаване на самообучителни ресурси
(наръчници),

подпомагащи

магистратите

и

служителите

в

съдебната

администрация в развиването на компетентности и умения за осъществяване на
техните професионални задачи и функции. Учебните помагала, относими към
работата на различните длъжности в специализираната администрация в
съдебната система и отразяващи промените в процесуалните закони, ще бъдат по
следните теми: „Наказателно деловодство”, „Гражданско деловодство”, „Връчване
на призовки и съдебни книжа”, „Съдебни секретари”, „Търговско деловодство” и
„Административно деловодство”.
Във връзка с изпълнението на чл. 73, ал. 6 от ЗСВ през 2018 г. НИП ще
организира начално обучение за положилите клетва съдебни заседатели от
Окръжен съд Пловдив, Окръжен съд Силистра, Окръжен съд Кърджали и Военен
съд София. Прогнозният брой на обучените съдебни заседатели се очаква да
бъде около 280.

Електронно обучение и информационни
ресурси

VI.

Електронизирането на обучителния процес през 2018 г. е стратегическа цел
на Института, ключов елемент във визията за интегриране на обучението в
работната среда. Проектът „Иновативни продукти и услуги в обучението,
предоставяно

от

НИП“,

осъществяван

по

Оперативна

програма

„Добро

управление“, въвежда цялостна концепция за прилагане на иновативни подходи в
съдебното обучение, в която развитието на електронните ресурси се разглежда
комплексно:
като самостоятелен формат на обучение;
като инструмент за разгръщане на изследователски потенциал;
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като допълнителен елемент на присъствените обучения, въвеждащ
смесени обучения (или т.нар. blended learning) в началното и текущото
обучение на магистрати и съдебни служители;
като самообучителен ресурс в електронен формат, достъпен на
магистратите и съдебните служители;
като организация, управление и отчитане на обучението.
През 2018 г. НИП планира да проведе 39 електронни дистанционни
обучения като самостоятелен обучителен формат по бюджет и в рамките на
проектите на Института по Оперативна програма „Добро управление“. Темите на
обученията ще бъдат подбрани от работни групи с участие на съдии от Върховния
касационен съд и Върховния административен съд.
Прогнозният брой на участниците в електронни обучения е 1160.
Изследователска дейност
През 2018 г. ще продължи изследователската работа в рамките на проекта
на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на
правосъдието”. С оглед уеднаквяване на практиката по проучваните теми НИП ще
организира и проведе кръгли маси по Закона за наследството, Закона за
устройството

на

територията

и

престъплението

„измама“.

Ще

бъдат

идентифицирани теми за аналитична работа в сътрудничество с магистрати и
представители на академичните среди.
Предоставянето на самообучителни ресурси (наръчници и помагала) в
електронен формат на разположение на магистратите и съдебните служители е
ключов елемент в създаването на подкрепяща обучителна среда. Тази тенденция
се предвижда да се реализира в обучителната дейност на Института през 2018 г.
чрез проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. 11 самообучителни
ресурса ще бъдат разработени в помощ на магистратите и съдебните служители,
насочени към развиването на умения и компетентности при отчитане на
спецификата на техните професионални задачи и функции. Темите на помагалата
са:
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Тематично помагало по европейско право (допълнителни части, отразяващи
специфичните гражданскоправни, наказателноправни и
административноправни аспекти на прилагането на правото на Европейския
съюз);
Учебно

помагало

(наръчник)

за

новоназначени

административни

ръководители и заместниците на административните ръководители;
Учебно

помагало

(наръчник)

за

магистрати

и

съдебни

служители,

определени за работа с медиите;
„Наказателно деловодство. Наръчник на служителя“;
„Гражданско деловодство. Наръчник на служителя“;
„Връчване на призовки и съдебни книжа. Наръчник на служителя“;
„Съдебни секретари. Наръчник на служителя“;
„Търговско деловодство. Наръчник на служителя“;
„Административно деловодство. Наръчник на служителя“;
Практически наръчник относно процедурите пред Съда на ЕС.
Помагалата ще бъдат публикувани в печатен и електронен формат.
Библиотека
Основното предназначение на библиотеката на НИП е да осигурява достъп
до професионално ориентирана литература в полза на ученето през целия живот
чрез разнообразие от услуги, които стигат до потребителите посредством
различни информационни канали.
През 2018 г. НИП предвижда да организира тематични представяния на
книги, както и да продължи инициативата за провеждане на „Дни на отворените
врати на НИП“.
Европейският документационен център предоставя достъп до материали,
получени чрез Представителството на Европейската комисия в България, и/или
библиотеки и институции, членуващи в мрежата „Европа Директно”.
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VII.

Международна дейност

Европейска мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)
Пълноценното участие на НИП в Европейската мрежа за съдебно
обучение, както на равнище разработване на политики, така и при
планирането и провеждането на обучителните дейности на Мрежата, е от
съществено значение за осъществяването на мисията на Института да развива
професионални умения, насочени към изграждането на европейската съдебна
култура.
В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през м.
юни 2018 г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин
и ще председателства Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно
обучение. Форумът се провежда веднъж годишно и се домакинства от съдебната
обучителна
Подготовката

институция
и

на

страната,

организацията

на

председателстваща

това

събитие

в

Съвета

на

ЕС.

сътрудничество

със

Секретариата на Европейската мрежа за съдебно обучение е ключов приоритет в
международната дейност на Националния институт на правосъдието през 2018 г.
От м. септември 2017 г. НИП участва в заседанията на Управителния
комитет на ЕМСО, на които се подготвя организацията на Общото събрание и се
решават стратегически въпроси относно съдебното обучение на европейско ниво.
На предстоящите заседания на Управителния комитет през 2018 г. ще продължи
обсъждането на Стратегическия план на ЕМСО 2021 – 2027 г. в контекста на
бъдещата Стратегия за европейско съдебно обучение на Европейския съюз 2019 –
2025.
През 2018 г. НИП ще бъде домакин и на заседанието на Управителния
комитет на ЕМСО, което ще се проведе непосредствено преди Общото събрание
на Европейската мрежа за съдебно обучение в България.
Ще продължи участието на представители на Института в работните групи и
подгрупи по разработването и планирането на програмите на Мрежата – работна
група „Програми“, „Програма за обмен” и „Методология на съдебното обучение”,
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както и в подгрупа „Лингвистика”. НИП ще координира участието на български
магистрати в обявените за 2018 г. над 100 обучения от „Каталог“ и „Каталог+“ на
Мрежата. Институтът ще продължи да координира и различните форми за
професионален обмен в рамките на ЕМСО – краткосрочни обмени, както за
български магистрати в съдилища и прокуратури в ЕС, така и за европейски
магистрати, избрали да се запознаят с българската съдебна система; дългосрочни
стажове в Съда на Европейския съюз, в Европейския съд по правата на човека и в
Евроджъст; специализирани обмени; учебни посещения; двустранни обмени
между съдилища или прокуратури; обмен на съдебни обучители, с фокус върху
методите за обучение; обмен на председатели на съдилища и ръководители на
прокуратури на държавите членки на ЕС, както и обмени за младши магистрати по
програма „Аякос” и състезанието за младши магистрати „Темис”.
През 2018 г. НИП ще бъде домакин на 4 обучения от „Каталог“ и
„Каталог+“ на ЕМСО, както следва:
Семинар

„Международно

сътрудничество

по

наказателни

дела

–

Европейска заповед за арест”, планиран в периода 23 – 25 април 2018 г.;
Езиково обучение в областта на съдебното сътрудничество по граждански
дела – планирано на 4 – 8 юни 2018 г.;
Семинар „Защита на потребителите”, планиран на 30 – 31 октомври 2018 г.;
Езиково обучение в областта на съдебното сътрудничество по семейни
дела, планирано на 5 – 8 ноември 2018 г.
Сътрудничество с Академията по европейско право (ЕРА)
Академията по европейско право (ЕРА), гр.Трир, Германия, е ключов
партньор на НИП в съдебното обучение. Институтът ще продължи
сътрудничеството си с Академията в рамките на следните проекти по
програма „Правосъдие” на Европейската комисия:
„Обучение на национални съдии в областта на европейското конкурентно
право”;
„По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и
езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”;
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Координиране участието на български магистрати в обучения, включени в
годишния календар на ЕРА;
„Медиация по семейни дела“.
Съвет на Европа
Сътрудничеството със Съвета на Европа е стратегическо за
развиването на знания и умения за прилагане на стандартите на
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
Предвидено е участието на българските юристи от Регистратурата на Европейския
съд по правата на човека и от Отдела за изпълнение на решенията на
Европейския съд по правата на човека в обученията по Конвенцията.
Норвежки финансов механизъм (2014 – 2021)
В сътрудничество с Министерството на правосъдието НИП активно
участва в разработването на проектни предложения по програма
„Правосъдие“ в рамките на новия програмен период на Норвежкия
финансов механизъм 2014 – 2021 г., които се предвижда да започнат до края на
2018 г.
Други международни партньорства
Националният институт на правосъдието е партньор на Международния
институт Сиракуза по наказателно правосъдие и права на човека по проекта
„Засилване на борбата с трансграничната престъпност с користна цел в
Югоизточна Европа”. Проектът има за цел да подпомогне наказателното
правосъдие в областта на трансграничната престъпност в Югоизточна Европа
чрез организиране на обучения в Албания, Македония, Босна и Херцеговина,
Гърция, Косово, Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Хърватия и Черна гора.
Продължава изпълнението на проекта на Върховната прокуратура на
Румъния на тема „Обучение в областта на операции под прикритие в интернет в
борбата срещу организираната киберпрестъпност”, финансиран от Европейската
комисия. През 2018 г. предстои провеждането на обучения и кръгли маси за
международна аудитория от разследващи полицаи, прокурори и следователи, на

19

които НИП ще има възможност да координира участието на 12 български
прокурори и следователи.
НИП ще продължи да участва в инициативи, произтичащи от членството на
Института в Международната организация за съдебно обучение, Мрежата на
институции

за

съдебно

обучение

от

Югоизточна

Европа,

Регионалната

антикорупционна инициатива, Академията за противодействие на корупцията и др.

VIII. Бюджетна рамка и управление
Утвърденият бюджет на НИП по Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. е в размер на 2 961 900 лв. В бюджета са предвидени разходи
за издръжка на Института и осъществяване на учебната дейност.
В рамките на проектите по Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана

от

Европейския

съюз

чрез

Европейския

социален

фонд

средствата са, както следва:
2 627 945,55 лв. – по проект „Качествено професионално обучение за
повишаване ефективността на правосъдието”;
4 133 445,64 лв. – по проект „Иновативни продукти и услуги в
обучението, предоставяно от НИП”.
За утвърждаване на новата организационна структура на НИП, приета с
Решение на УС на НИП по т. 2 от Протокол № 104/18.12.2017 г., се разработват
предложения за измения в Закона за съдебната власт, нови Вътрешни правила за
учебната дейност на НИП и изменения в други нормативни актове.
ДИРЕКТОР:

/П/
МИГЛЕНА ТАЧЕВА
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