ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2009-2013
Януари 2013 г.

ПРИОРИТЕТ ІІ – ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОВИЯ РЕД В СТРАНАТА, БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И
ОГРАВИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА
ЦЕЛ: 55 РЕФОРМИРАНЕ НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА И ХУМАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
НАКАЗАНИЯТА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Изготвени и приети ЗИД на НПК Обн., ДВ. бр.
Изготвяне на ЗИД на НПК с изменения и
изпълнена
32 от 2010 г., ЗИД на НК / Обн.,ДВ, бр. 26 от
допълнение на НК, Закона за специалните
2010 г./, ЗИД на ЗСРС /Обн., ДВ. бр. 32 от 2010
разузнавателни средства и ЗСВ за постигане на
г. /
бързина и ефективност на наказателното
ЗИД на ЗСВ – Обн.ДВ.бр.1 от 2011 г. –
производство, избягване на излишния
създадени специализирани съдилища и
формализъм
прокуратура.
- Изготвени и приети подзаконови нормативни
актове за обезпечаване дейността на
специализираните съдилища и прокуратура –
сграден фонд, осигуряване на средства и
оборудване.
С Решение № 469 от 8 юли 2010 г.,
Разработване на Концепция и нов НК –
изпълнена
Министерският съвет одобри Концепция за
усъвършенствуване на материалната
наказателна политика за периода 2010 г. – 2014
наказателноправна уредба
г. (отменя се Решение № 586 на МС от 2009 г. за
одобряване на Концепция за наказателна
политика и за разработване на нов Наказателен
кодекс);
В процес на изпълнение
- С оглед изготвянето на нов Наказателен
кодекс
и
настъпилите
изменения
в
обществените
отношения
се
подготвя

актуализация на концепцията;
Създадена е работна група със Заповед № ЛС04-1076/10.07.2012г.
на
министъра
на
правосъдието за подготовка на окончателен
проект на нов НК. Работната група е
приключила работата по общата част от проекта
на нов НК. Обсъждат се текстовете от
специалната част.
ЦЕЛ 48 ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОВИЯ РЕД В ДЪРЖАВАТА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Разработване на АНК
изпълнена

ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
В изпълнение на Заповед № ЛС-04-1096 от
11.07.2012 г. на министъра на правосъдието е
еформирана работна група, която в
продължение на 6 месеца изработи проект на
Кодекс за административните нарушения и
наказания. Проекта е предаден.
Предстои обществено обсъждане, с оглед
вземане на решение за стартиране на
законодателен процес.
ЦЕЛ 51: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ЕС, СВЪРЗАНИ С ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО
НИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩНОСТНОТО ПРАВО
Въвеждане в националното законодателство на
изпълнена
новите актове на Европейския съюз –
директиви и рамкови решения.
1. Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета
изпълнена
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на
на ЕС от 6 октомври 2006 г. за прилагане на
решения за конфискация или отнемане и
принципа за взаимно признаване на
решения за налагане на финансови санкции.
решения за конфискация.
Приет от Народното събрание на 11 февруари
2010 г., обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.
2. Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета
на ЕС от 24 февруари 2005 г. относно

изпълнена

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на
решения за конфискация или отнемане и
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прилагането на принципа за взаимно
признаване на решения за налагане на
финансови санкции.

решения за налагане на финансови санкции.
Приет от Народното събрание на 11 февруари
2010 г., обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.

3. Директива 2008/52/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно някои
аспекти
на
медиацията
по
гражданскоправни
и
търговскоправни
въпроси.

изпълнена

4. Директива 2009/109/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. за изменение на директиви
77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО И 82/891/ЕИО на
Съвета и на директива 2005/56/ЕО по
отношение на изискванията за изготвяне на
доклади и документи при сливания и
разделяния.
5. Директива
98/5/ЕО
на
Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 1998
г. относно улесняване на постоянното
упражняване на адвокатската професия в
държава членка, различна от държавата, в
която е придобита квалификацията.
6. Чл. 255 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.

изпълнена

7. Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета
от 13 юни 2002 г. относно европейската
заповед за арест и процедурите за предаване

изпълнена

изпълнена

изпълнена

Закон за изменение и допълнение на Закона за
медиацията. Приет от Народното събрание и
обн., ДВ, бр. 27 от 2011 г.; нотифициран чрез
системата за национални изпълнителни мерки
Генералния секретариат на Европейската
комисия.
Закон за изменение и допълнение на Търговския
закон. Приет от Народното събрание и обн., ДВ
101 от 28 декември 2010 г.; нотифициран чрез
системата за национални изпълнителни мерки
Генералния секретариат на Европейската
комисия
Закон за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата. Приет от Народното събрание и
обн., ДВ 53 от 13 юли 2010 г.; нотифициран чрез
системата за национални изпълнителни мерки
Генералния секретариат на Европейската
комисия.
Постановление № 214 на Министерски съвет от
21.09.2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за съдия в
Съда на Европейския съюз и в Общия съд.
Прието с решение на Министерски съвет и обн.
ДВ, бр. 76 от 28.09.2010 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Приет от Народното събрание на 27 май 2010 г.
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между държавите членки.
8. Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета
на Европейския съюз (ЕС) от 26 февруари
2009 г. за изменение на рамкови решения
2002/584/ПВР,
2005/214/ПВР,
2006/783/ПВР,
2008/909/ПВР
и
2008/947/ПВР, с което се укрепват
процесуалните права на лицата и се
насърчава прилагането на принципа за
взаимно
признаване
на
решения,
постановени
в
отсъствието
на
заинтересованото лице по време на
съдебния процес.
9. Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета
на Европейския съюз (ЕС) от 26 февруари
2009 г. за изменение на рамкови решения
2002/584/ПВР,
2005/214/ПВР,
2006/783/ПВР,
2008/909/ПВР
и
2008/947/ПВР, с което се укрепват
процесуалните права на лицата и се
насърчава прилагането на принципа за
взаимно
признаване
на
решения,
постановени
в
отсъствието
на
заинтересованото лице по време на
съдебния процес.
10. Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета
на Европейския съюз (ЕС) от 26 февруари
2009 г. за изменение на рамкови решения
2002/584/ПВР,
2005/214/ПВР,
2006/783/ПВР,
2008/909/ПВР
и
2008/947/ПВР, с което се укрепват
процесуалните права на лицата и се

изпълнена

и обн., ДВ бр. 49 от 29.06.2010 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
екстрадицията и европейската заповед за арест.
Приет от 41-ото Народно събрание на 6 юли
2011 г. и обнародван в „Държавен вестник”, бр.
55 от 19.07.2011 г.

изпълнена

Закон за изменение и допълнение на Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на решения
за конфискация или отнемане и решения за
налагане на финансови санкции. Приет от 41-ото
Народно събрание на 6 юли 2011 г. и обн., ДВ,
бр. 55 от 19.07.2011 г.

изпълнена

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на
съдебни решения и решения за пробация с оглед
упражняване на надзор върху пробационните
мерки и алтернативните санкции. Приет от 41ото Народно събрание, обн., ДВ бр. 25 от
27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г.
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насърчава прилагането на принципа за
взаимно
признаване
на
решения,
постановени
в
отсъствието
на
заинтересованото лице по време на
съдебния процес.
11. Рамково решение 2008/657/ПВР на Съвета
от 24 юли 2008 г. за взимане предвид
присъдите, постановени в държавитечленки на Европейския съюз в хода на
новообразувани наказателни производства.
12. Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета
за изменение на Рамково решение
2002/475/ПВР относно борбата срещу
тероризма.
13. Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета
относно борбата с определени форми и
прояви
на
расизъм
и
ксенофобия
посредством наказателното право.
14. Директива 2009/123/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване
от кораби и налагане на санкции при
нарушения.
15. Директива 2008/99/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно защитата на
околната среда чрез наказателното право.

изпълнена

Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс. Приет от 41-ото Народно
събрание на 13 април 2011 г. и обн., ДВ, бр. 33
от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г.

изпълнена

Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс. Приет от 41-ото Народно
събрание на 13 април 2011 г. и обн., ДВ, бр. 33
от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г.
Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс. Приет от 41-ото Народно
събрание на 13 април 2011 г. обн., ДВ, бр. 33 от
26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г.
Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс. Приет от 41-ото Народно
събрание на 13 април 2011 г. и обн., ДВ, бр. 33
от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г.;
нотифициран чрез системата за национални
изпълнителни мерки Генералния секретариат на
Европейската комисия.
Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс. Приет от 41-ото Народно
събрание на 13 април 2011 г. и обнародван в
„Държавен вестник”, бр. 33 от 26.04.2011 г., в
сила от 27.05.2011 г.; нотифициран чрез
системата за национални изпълнителни мерки
Генералния секретариат на Европейската

изпълнена

изпълнена

изпълнена
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16. Рамково решение 2008/977/ПВР от 27
ноември 2008 г. относно защитата на
личните данни, обработвани в рамките на
полицейското и съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси.
17. Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета
от 27 ноември 2008 г.. за прилагане на
принципа на взаимното признаване към
съдебни решения и решения за пробация с
оглед на надзора върху пробационните
мерки и алтернативните санкции.

изпълнена

изпълнена

18. Конвенция на ООН от 1954 г. за статута на
лицата без гражданство.

изпълнена

19. Конвенция на ООН от 1961 г. за намаляване
на случаите на лицата без гражданство.

изпълнена

20. Конвенция на Съвета на Европа за закрила
на децата от сексуална експлоатация и
сексуално насилие.
21. Факултативен протокол към Конвенцията
на ООН против изтезанията и други форми
на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание от 18.12.2002 г.
22. Процедура по нарушение 2007/2222 по чл.
49 и чл. 51 от ДФЕС и решения на Съда на
Европейския съюз срещу Франция (С-50/08)
и Германия (С-54/08).

изпълнена
изпълнена

изпълнена

комисия.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни. Приет от 41-ото
Народно събрание и обнародван в „Държавен
вестник”, бр. 81 от 18.10.2011 г.
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на
съдебни решения и решения за пробация с оглед
упражняване на надзор върху пробационните
мерки и алтернативните санкции. Приет от 41ото Народно събрание и обнародван в
„Държавен вестник”, бр. 25 от 27.03.2012 г., в
сила от 28.04.2012 г.
Закон за ратификация. Приет от Народното
събрание на 25.01.2012 г. и обн., ДВ бр. 11 от
2012 г.; конвенцията е в сила за Република
България.
Закон за ратификация. Приет от Народното
събрание на 25.01.2012 г. и обн., ДВ бр. 11 от
2012 г.; конвенцията е в сила за Република
България.
Закон за ратификация. Приет от 41-ото Народно
събрание на 2 ноември 2011 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
омбудсмана. Приет от Народното събрание на
Република България на 28 март 2012 г., обн., ДВ,
бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 11 май 2012 г.
Закон за изменение и допълнение на закона за
нотариусите и нотариалната дейност. Приет от
41-ото Народно събрание на 21 ноември 2012 г.,
обн., ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г., в сила от 4
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23. Директива 2011/7/ЕС относно борбата със
забавяне на плащането по търговски сделки.

изпълнена

24. Процедура по нарушение 2008/4906, чл. 49
и чл. 56 от ДФЕС и Директива 98/5/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
относно улесняване на постоянното
упражняване на адвокатската професия в
държава - членка, различна от държавата, в
която е придобита квалификацията.
25. Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета
от 27 ноември 2008 г. за прилагане на
принципа за взаимно признаване към
съдебни решения по наказателни дела, с
които се налагат наказания лишаване от
свобода или мерки, включващи лишаване
от свобода, за целите на тяхното
изпълнение в Европейския съюз.

изпълнена

26. Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета
от 30 ноември 2009 г. относно
предотвратяване и уреждане на спорове за
упражняване на компетентност при
наказателни производства.
Създаване на правни и организационни
условия за ефективно прилагане на
регламентите и уведомяване на ек.
1. Регламент (ЕО) № 1393/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007 г. относно връчване на

в процес на изпълнение

в процес на изпълнение

изпълнена

декември 2012 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение и
допълнение на Търговския закон. Одобрен на
първо четене в пленарна зала на Народното
събрание на 17 октомври 2012 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата. Приет от 41-ото
Народно събрание на 21 ноември 2012 г., обн.,
ДВ, бр. 97 от 07.12.2012 г.

Проект на Закон за признаване, изпълнение и
изпращане на съдебни решения, постановяващи
лишаване от свобода или мерки, включващи
лишаване от свобода. Работата по изработването
на законопроекта е в заключителната си фаза.
Предстои обсъждане на финансовата обосновка
към закона, след което ще стартира
междуведомствената съгласувателна процедура
и внасяне в МС.
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Наказателно-процесуалния
кодекс.
Междуведомствената съгласувателна процедура
е приключила, предстои внасяне в МС.

Закон за изменение и допълнение на ГПК. Приет
от Народното събрание и обнародвани в
„Държавен вестник” бр.42 от 05.06.2009 г.
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съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела в
държавите-членки и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1348/2000 г. на Съвета.
2. Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18
декември
2008
година
относно
компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на съдебни
решения и сътрудничеството по въпроси,
свързани със задължения за издръжка.
3. Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 юли 2007
година за създаване на европейска
процедура за искове с малък материален
интерес.
Участие в заседанията на работните органи към
съвета на ес и европейската комисия,
координация и изготвяне на рамкови позиции
по проектите на нови актове на ес във връзка
със съдебното сътрудничество по граждански и
наказателни дела и дружественото право
1. Участие в обсъждането на предложението
за Директива на Европейския парламент и
на Съвета за изменение на Директиви
77/91/ЕЕС, 78/855/ЕЕС и 82/891/ЕС във
връзка с изискванията към доклада и
документацията при сливане и разделяне на
дружества, проведени в РГ „Дружествено
право” на Съвета.
2. Участие в обсъждане на предложението за
Директива на Европейския парламент и на

Изготвени уведомления, изпратени с официално
писмо до Европейската комисия.
изпълнена

изпълнена

Закон за изменение и допълнение на ГПК
Приет от Народното събрание на 7 декември
2010 г. и обнародван в „Държавен вестник” на 21
декември 2010 г. Изготвени уведомления по чл.
71 от Регламента, изпратени с официално писмо
до Европейската комисия на 1 март 2011 г.
Закон за изменение и допълнение на ГПК. Приет
от Народното събрание и обнародвани в
„Държавен вестник” бр.42 от 05.06.2009 г.
Изготвени уведомления, изпратени с официално
писмо до Европейската комисия.

изпълнена

изпълнена

изпълнена

Приета Директива 2009/109/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за
изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО
И 82/891/ЕИО на Съвета и на директива
2005/56/ЕО по отношение на изискванията за
изготвяне на доклади и документи при сливания
и разделяния.
Обнародвана в Официален вестник и въведена в
Търговския закон.
Предложението беше оттеглено от Европейска
комисия поради невъзможността за постигане на
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Съвета за изменение на Директиви
68/151/ЕЕС
и
89/666/ЕЕС
относно
публикуването и задълженията за превод на
документи за определени видове дружества.
3. Участие в преговорите по предложението
на ЕК за Регламент относно Статута на
Европейското частно дружество (Societas
Privata Europaea - SPE).

в процес на изпълнение

4. Работа по предложението за Директива за
борба със забавянето на плащания (Late
Payment Directive) за изменение и
допълнение на Директива 2000/35/ЕО.

изпълнена

5. Работа по Регламент на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
процедура за договарянето и сключването
на споразумения между държави-членки и
трети държави относно приложимото право
към
договорни
и
извъндоговорни
задължения.
6. Работа по Регламент на Съвета за
установяване на процедура за договарянето
и сключването на споразумения между
държави-членки и трети държави относно
компетентността,
признаването
и
изпълнението на съдебни решения по
брачни дела, по дела, свързани с

изпълнена

изпълнена

съгласие и формиране на квалифицирано
мнозинство за приемането му. Оттеглянето беше
публикувано в Официален вестник, C 156,
2.06.2012 г.
Изразена подкрепа на България за приемане на
предложенията като са съобразени с целите на
документа и съответстващи на общите
тенденции в развитието на европейското
дружествено право. Въпреки положените усилия
от страна на Председателството, Комисията и
държавите-членки съгласие по досието не беше
постигнато.
Приета Директива 2011/7/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.
относно борбата със забавяне на плащането по
търговски сделки (преработена версия) и
публикувана в Официален вестник, L 48 от
23.02.2011 г.
Приет е Регламент 664/2009 на Съвета и
публикуван
в
Официален
вестник
на
Европейския съюз L 200 от 31.07.2009 г.

Приет е Регламент 662/2009 на Европейския
парламент и на Съвета и е публикуван в
Официален вестник на Европейския съюз L 200
от 31.07.2009 г.
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родителската отговорност и по дела,
свързани със задължения за издръжка, както
и по въпроси на приложимото право към
дела, свързани със задължения за издръжка.
7. Участие на представител от дирекция
„МПСЕВ” в експертно заседание към
Комисията на ЕС по тема „Регламент на
Европейския парламент и на Съвета
относно
приложимото
право
към
договорните задължения /Рим І/.
8. Участие в работните групи към Съвета на
ЕС и изготвяне на становища и позиции по
различни работни документи свързани с
Предложението
за
регламент
за
компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на решения и
автентични документи по въпросите за
наследяването и Европейски сертификат за
наследяване (2009/0157 (COD)).

изпълнена

Разглеждане на въпроси относно бъдещо
проучване за действието на регламента и
съгласуване позициите на държавите-членки за
нотификациите им по него.

изпълнена

Проектът беше одобрен на заседание на Съвет
ПВР на 8 юни 2012 г. и беше публикуван като
Регламент (ЕС) 650/2012 на Европейския и на
Съвета от 4 юли 2012 г. относно
компетентността,
приложимото
право,
признаването и изпълнението на решения и
приемането и изпълнението на автентични
актове в областта на наследяването и относно
създаването на европейско удостоверение за
наследство, Официален вестник
L 2012,
27.07.2012.
Предложението беше прието от Съветът на ЕС и
публикувано като Регламент (ЕС) 1215/2012 на
Европейския регламент и на Съвета от 12
декември 2012 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни
решения по граждански и търговски дела
(преработен текст), Официален вестник, L 351,
20.12.2012 г.

9. Участие в работните групи към Съвета на
ЕС и изготвяне на становища и позиции по
различни работни документи свързани с
Проекта
на
Регламент
относно
компетентността,
признаването
и
изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела (преработен
вариант на „Брюксел I“)

изпълнена

10. Изготвяне на позиция по Решение на
Съвета
за
изменение
на
Решение

изпълнена

Решение 2009/942/ЕО на Съвета от 30 ноември
2009 г. за изменение на Решение 2006/325/ЕО за
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2006/325/ЕО за създаване на процедура за
прилагане
на
чл.
5,
пар.2
от
Споразумението между ЕО и Кралство
Дания
относно
компетентността,
признаването и изпълнението на решения
по граждански и търговски дела.
11. Участие в заседанията на Комитета (Общи
въпроси) по гражданскоправни въпроси по
предложението за Решение на Съвета за
сключване от страна на Европейския съюз
на Протокола за приложимото право при
задължения за издръжка, приет от Хагската
конференция по международно частно
право на 23 ноември 2007 г. и изготвяне на
позиция по проекта на решението
(2009/941/ЕО).
12. Изготвяне на позиция по Решение №
568/2009/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета за изменение на Решение
2001/470/ЕО на Съвета за създаване на
Европейска съдебна мрежа по граждански и
търговски дела.
13. Изготвяне на позиция по Решение на
Съвета от 26 февруари 2009 г. относно
подписване от името на Европейската
общност на Конвенцията за споразуменията
относно избор на съд (2009/397/ЕО).
14. Във връзка с чл. 2 от Решение на Съвета от
5 юни 2008 г., с което се упълномощават
определени
държави-членки
да
ратифицират или да се присъединят в

изпълнена

създаване на процедура за прилагане на чл. 5,
пар.2 от Споразумението между ЕО и Кралство
Дания относно компетентността, признаването и
изпълнението на решения по граждански и
търговски дела е прието и публикувано в
Официален вестник на Европейския съюз, L 331
от 16.12.2009 г.
Решението беше публикувано в Официален
вестник на Европейския съюз L 331 от
16.12.2009 г.
На 8 април 2010 г. по време на заседанията на
Комитета по общи въпроси и политики към
Конференцията, ЕС подписа Протокола.

изпълнена

Решението беше публикувано в Официален
вестник на Европейския съюз L 168 от
30.06.2009 г.

изпълнена

Съветът по правосъдие и вътрешни работи прие
съответното решение и то беше публикувано в
Официален вестник на Европейския съюз L 133
от 29.05.2009 г.

изпълнена

Република България е направила декларация с
оглед признаването и изпълнението на съдебно
решение, постановено от съд на държава-членка
на ЕС по свързан с Конвенцията въпрос в друга
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интерес на Европейската общност, към
Хагската конвенция от 1996 г. за
компетентността, приложимото право,
признаването,
изпълнението
и
сътрудничеството
във
връзка
с
родителската отговорност и мерките за
закрила на децата, и с което се
упълномощават
определени
държавичленки да направят декларация относно
прилагането на съответните вътрешни
норми на общностното право
15. Участие в работата по Многогодишната
стратегическа работна програма за 20102014 г. за пространство на свобода,
сигурност и правосъдие (Стокхолмската
програма).

държава–членка посредством прилагане на
съответни вътрешни норми на общностното
право (Регламент /ЕО/ № 2201/2003 на Съвета
относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по брачни
дела и по дела, свързани с родителската
отговорност, отменящ регламент 1347/2000 г.).

изпълнена

Програмата беше приета от Европейския съвет
през м. декември 2009 г.

16. Участие в две срещи на неформалната
работна група за транспонирането на
Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16
декември 2008 г. за укрепване на Евроюст и
за изменение на Решение 2002/187/ПВР за
създаване на Евроюст с оглед засилване на
борбата срещу сериозната престъпност във
вътрешното законодателство на държавитечленки.

изпълнена

Българските участници са представили
информация за националното законодателство.

17. Прилагане на Европейската заповед за арест

изпълнена

В резултат от извършената през октомври 2008 г.
партньорска проверка в рамките на Четвъртия
кръг на взаимно оценяване на практическото
приложение на ЕЗА и процедурите за предаване
между държавите-членки, през м. април 2009 г.
беше изготвен проект на Доклад за Република

(ЕЗА).
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18. Участие в работата по предложението за
Рамково решение на Съвета относно
предотвратяване и уреждане на спорове за
компетентност
при
наказателни
производства.
19. Участие в работата по проекта на Рамково
решение за трансфер на производства по
наказателни дела.
20. Участие в работата по проекта за Директива
на Европейския парламент и на Съвета

изпълнена

в процес на изпълнение
изпълнена

България
за
оценка
на
практическото
приложение на ЕЗА и процедурите за предаване
между
държавите-членки,
който
беше
окончателно
приет
на
заседание
на
Мултидисциплинарната група по организирана
престъпност през м. май 2009 г.
В доклада, посветен на приложението на
института на ЕЗА в България, беше дадена
изключително положителна оценка, като
изрично беше подчертано, че приложимият
закон по признаване, изпълнение и издаване на
Европейската заповед за арест е в съответствие с
Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно европейската заповед за арест и
процедурите за предаване между държавите
членки (Рамково решение 2002/584/ПВР).
На заседанието на Съвета „Правосъдие и
вътрешни работи”, проведено в периода 4-5 юни
2009 г., беше приет и обобщеният доклад
относно практическото приложение на ЕЗА и
процедурите за предаване във всички държавичленки.
На 30 ноември 2009 г. Съветът на Европейския
съюз прие Рамково решение 2009/948/ПВР на
Съвета относно предотвратяване и уреждане на
спорове за компетентност при наказателни
производства.
Работата по досието беше прекратена поради
непостигане на съгласие в Съвета.
Директивата беше приета на първо четене от
Европейския парламент на заседание на 14
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относно
Европейската
осигуряване на защита.

заповед

за

декември 2010 г. Предстои компромисният текст
да бъде одобрен с квалифицирано мнозинство от
държавите-членки в Съвета на ЕС.
Директива 2011/92/ЕС е приета и обнародвана в
Официален вестник на Европейския съюз L 335
от 17.12.2011 г.

21. Участие в работата по предложението за
Директива на Европейския Парламент
относно борбата със сексуалното насилие,
сексуалната експлоатация на деца и
детската порнография, отменящо Рамково
решение 2004/68/ПВР

изпълнена

22. Участие в работата по предложение за
Директива на Европейския Парламент и на
Съвета относно предотвратяването и
борбата с трафика на хора и защитата на
жертвите и за отмяна на Рамково решение
2002/629/ПВР.
23. Участие в заседанията на Комитета по
гражданскоправни въпроси (Общи въпроси)
по предложението за Решение на Съвета за
сключване от страна на Европейската
общност
на
Конвенцията
за
Международното събиране на издръжка за
деца и за други членове на семейството,
приета от Хагската конференция по
международно частно право на 23 ноември
2007 г. и изготвяне на становища и позиции
по проекто-акта
24. Участие в заседание на работна група
„Приятели на председателството” във
връзка с обсъждане на предложението за
Регламент (ЕС) №1259/2010 на Съвета от
20.12.2010 г. относно осъществяването на

изпълнена

Директива 2011/36/ЕС е приета и обнародвана в
Официален вестник на Европейския съюз L 101
от 15.04.2011 г.

изпълнена

На 06.04.2011 г. ЕС подписа Конвенцията.

изпълнена

Решение на Съвета за разрешаване на засилено
сътрудничество в областта на приложимото
право при развод и законна раздяла беше прието
на заседанието на Съвета „ПВР” на 4 юни 2010 г.
Регламентът е приет и обнародван в ОВ на ЕС №
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засилено сътрудничество в областта на
приложимото право при развод и законна
раздяла и изготвяне на становища и
позиции по проекто-акта.
25. Участие
в
регулярните
срещи
на
Европейската съдебна мрежа по граждански
и търговски въпроси към Европейската
комисия.
26. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Предложението за
регламент
на
Съвета
относно
компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на съдебни
решения
по
въпроси,
свързани
с
имуществения режим между съпрузи.
27. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Предложение за
Регламент
на
Съвета
относно
компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на решения в
областта на имуществените последици на
регистрираните партньорства.
28. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Европейската
конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи на Съвета на Европа.

L343 от 29.12.2010 /2010 г.

изпълнена

в процес на изпълнение

Обсъжданията продължават.

в процес на изпълнение

Обсъжданията продължават.

в процес на изпълнение

Обсъжданията продължават в рамките на РГ
„Основни права, гражданство и свободно
движение на хора“ на Съвета на ЕС в Брюксел и
в групата за преговори към Съвета на Европа в
Страсбург. 4-тият кръг от преговори в Страсбург
предстои на 21-23 януари 2013 г. Очаква се през
м. април 2013 г. по време на 5-тия кръг от
преговори да се постигне съгласие по проекта на
Споразумение за присъединяване между
договарящите страни.
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29. Инициатива на Европейската комисия
относно европейското съдебно обучение.

изпълнена

30. Решение 2002/187/ПВР за създаване на
Евроюст с оглед засилване на борбата
срещу сериозната престъпност.

изпълнена

31. Участие
на
представители
на
Министерството на правосъдието в Петия
кръг
взаимни
оценки
„Финансови
престъпления и финансови разследвания”
– оценъчна визита в Република България (8
-11 декември 2009 г.).

изпълнена

32. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Директива на
Европейския парламент и
на Съвета
относно
Европейската
заповед
за
разследване в наказателноправната област.

в процес на изпълнение

Министрите на правосъдието в рамките на Съвет
ПВР на 27-28 октомври 2011 г. приеха
заключения на Съвета относно Европейското
съдебно обучение (док. 15690/11), с които
подкрепи инициативата на Европейската
комисия от 13 септември 2011г. на тема
„Изграждане на доверие в правосъдието в целия
ЕС: ново измерение на европейското съдебно
обучение“(док. 14196/11).
МП предостави на ЕК отговори на въпросник
относно провеждането на обучение на
магистрати и други правни професии по право
на ЕС на национално ниво.
На 10 февруари 2010 г. Министерският съвет на
Република България прие Решение № 60 за
определяне на госпожа Марияна Лилова –
прокурор
във
Върховната
касационна
прокуратура, за национален член в Евроюст от
Република България, за срок от четири години,
считано от 12 февруари 2010 г.
Докладът за България в рамките на Петия кръг
на взаимни оценки „Финансови престъпления и
финансови разследвания” беше разгледан на
заседание на Мултидисциплинарната работна
група по организирана престъпност към Съвета
на ЕС (MDG), проведено на 5 май 2010 г.
Преговорите в ЕП през 2012 г. бяха значително
забавени и напредъкът по досието е твърде
незначителен с оглед голямата му важност за
подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС.
Последно беше обсъждан в рамките на
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33. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Директива на
Съвета относно правото на устен и писмен
превод в наказателното производство.
34. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Предложение за
директива на Европейския парламент и на
Съвета относно правото на информация в
наказателните производства.
35. Участие в заседанията на Комитета по
гражданскоправни въпроси, изготвяне на
позиции и становища по Предложението за
Регламент на Европейския парламент и
Съвета за общо европейско право за
продажбите.
36. Участие в заседанията на Комитета по
гражданскоправни въпроси (Заповед за
запор) по предложението за Регламент на
ЕП и на Съвета за създаване на европейска
заповед за запор на банкови сметки с цел
улесняване на трансграничното събиране на
вземания по граждански и търговски дела.
37. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Предложение за
Директива на ЕП и на Съвета относно
атаките срещу информационните системи и
за
замяна
на
Рамково
решение

изпълнена

изпълнена

процедурата по триалог с ЕП въпроса с
валидирането на ЕЗР, по който след проведени
срещи с докладчиците от ЕП отново се отложи
насрочване на нов кръг преговори за
неопределено време.
Съветът прие Директива 2010/64/ЕС на ЕП и на
Съвета от 20 октомври 2012 г. относно правото
на устен и писмен превод в наказателното
производство.
Директива 2012/13/ЕС е приета и обнародвана в
ОВ на ЕС №L142 от 01.06.2012 г.

процес на изпълнение

Обсъжданията продължават.

в процес на изпълнение

Обсъжданията продължават.

изпълнена

Приета от Съвета и ЕП по процедурата за
съвместно вземане на решения през юни 2012 г.
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2005/222/ПВР на Съвета.
38. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Инициатива на
Кралство Белгия, Република България,
Република Естония, Кралство Испания,
Република Австрия, Република Словения и
Кралство Швеция за Директива на
Европейския Парламент и на Съвета за
европейска заповед за разследване в
наказателноправната област.

в процес на изпълнение

39. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по Предложение за
Директива на Европейския парламент и на
Съвета относно правото на достъп до
адвокат в наказателните производства и
правото на комуникация при задържане.
40. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по предложение за
Директива на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и
защитата на жертвите на престъпления.

в процес на изпълнение

41. Участие в работни групи, изготвяне на
позиции и становища по предложение за
Директива на Европейския парламент и на
Съвета за обезпечаване и конфискация на
облаги от престъпна дейност в Европейския
съюз.

в процес на изпълнение

изпълнена

Преговорите в ЕП през 2012 г. бяха значително
забавени и напредъкът по досието е твърде
незначителен с оглед голямата му важност за
подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС.
Последно беше обсъждан в рамките на
процедурата по триалог с ЕП въпроса с
валидирането на ЕЗР, по който след проведени
срещи с докладчиците от ЕП отново се отложи
насрочване на нов кръг преговори за
неопределено време.
Постигнат общ подход от Съвет ПВР на
08.06.2012 г. Предстоят преговори с ЕП.

Директива 2012/29/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
минимални стандарти за правата, подкрепата и
защитата на жертвите на престъпления и за
замяна на Рамково Решение 2001/220/ПВР на
Съвета, публикувана в Официален вестник на
Европейския съюз L 315 от 14.11.2012 г.
В периода юли – декември 2012 г. проектът на
Директива е обсъждан на четири заседания на
работната група по материално наказателно
право (DROIPEN). Обсъждания са проведени и
във формат COREPER, като също така проектът
е бил част от дневния ред на двете заседания на
Съвет “ПВР“ през октомври и декември 2012г.,
като по време на последното заседание,
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42. Участие в работни групи, изготвяне
позиции и становища по предложение
Решение на Съвета за създаване
многогодишна рамка за Агенцията
Европейския съюз за основните права
периода 2013-2017 година.

на
за
на
на
за

изпълнена

43. Участие в работни групи, изготвяне
позиции и становища по предложение
Директива на Европейския парламент и
Съвета относно наказателните санкции
злоупотреба с вътрешна информация
манипулиране на пазара.

на
за
на
за
и

в процес на изпълнение

44. Участие в работни групи, изготвяне
позиции и становища по предложение
Регламент на Европейския парламент и
Съвета относно взаимното признаване
мерки за осигуряване на защита
граждански дела.

на
за
на
на
по

в процес на изпълнение

проведено на 6-7.12.2012 г., е постигнат общ
подход. Предстои внасяне и обсъждане в ЕП.
Министрите на правосъдието на Съвет ПВР на 67 декември 2012 г. одобриха инициативата на
председателството за приемане на Заключения
на Съвета за даване на възможност на Агенцията
на ЕС за основните права да продължи работата
си през 2013 г. на базата на действащото
Решение 2008/203/ЕО относно многогодишната
рамка на Агенцията за 2007-2012 г.
Заключенията бяха приети от Съвета на 20
декември 2012 г. (док.17348/12).
Редовно изготвяне на позиции за всички работни
формати към Съвета на ЕС, които са ангажирани
в разглеждането на предложението за Директива
(Работна група „Материално наказателно
право“), за заседания на COREPER II, Групата
„Приятели на председателството“ и във връзка с
участието на министъра на правосъдието в
Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ (когато
досието е било предмет на обсъждане по време
на срещите на министрите). Към момента,
работата по предложението за Директива
продължава.
Обсъжданията продължават.
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ЦЕЛ: 52 ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
В изпълнение на пилотните решения на ЕСПЧ
Изпълнена
Изготвяне на предложения за изменение в
беше приет ЗИД на ЗСВ /Обн. ДВ, бр.
действащото законодателство и при
50/03.07.2012 г./. С глава ІІІа от закона е уреден
необходимост - издаване на задължителни
административен механизъм за обезщетение при
указания на министъра на правосъдието и
нарушение на правото на гледане на делото в
на правителствените агенти по отделни
разумен срок, съгласно чл. 6 § 1 от Конвенцията.
закони.
Право да подават заявления и да получат
обазщетение ще имат и всички лица, чиито жалби
към момента чакат решение от ЕСПЧ.
Приет е ЗИД на ЗОДОВ (Обн. в ДВ, бр.
98/11.12.2012 г.), с който се предвижда и съдебен
ред за търсене на отговорност от държавата при
нарушение на правото на гледане на дело в
разумен срок. Разширено приложното поле на
ЗОДОВ и по отношение на всички хипотези на чл.
5 от ЕКЗПЧОС. Новите разпоредби дават съдебно
средство за търсене на отговорност от държавата
както за бавно правосъдие, така и във всички
случаи на незаконно лишаване от свобода вкл. и
по отношение на лица настанени за принудително
НОВА МЯРКА
лечение.
Изготвяне на Концепция за промени на
националното законодателство, свързани с
прилагането на стандартите на чл. 12 от
Приета с Решение на МС № 43/14.11.2012 г.
Конвенцията на ООН за хората с
Изпълнена
увреждания

20

ЦЕЛ: 53 ОТГОВОРНА И ПРОЗРАЧНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОСИНОВЯВАНЕ
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Разработване на подзаконовите
изпълнена
1. Разработени и влезли в сила 4 подзаконови
нормативни актове в областта на
нормативни акта:
международното осиновяване в
- Наредба № 12 /30.09.2009 г. за условията и реда за
изпълнение на новия Семеен кодекс
издаване и отнемане на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване и
прекратяване
на
дейността
на
акредитираните
организации (В сила от 01.10.2009 г., Обн. ДВ. бр.80 / 9
.10. 2009 г., изм. ДВ. бр.54/ 16 .07. 2010 г.)
- Наредба № 13/ 30.09.2009 г. за определяне на условията и
реда за даване на съгласие за международно осиновяване и
за воденето на регистрите на международните
осиновявания. (В сила от 01.10.2009 г., Обн. ДВ. бр.80 / 9
.10. 2009г.)
- Правилник за дейността на Съвета по международно
осиновяване (Обн., ДВ, бр. 76/ 25.09.2009 г., в сила от
01.10.2009 г.)
- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа
№1 към Закона за държавните такси, събирани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби и
Министерство на правосъдието за определяне размера на
таксите. С ПМС № 82 от 1.04. 2011 г., (обн. ДВ бр.30/
12.04.2011 г.) е регламентиран размер на такса за вписване
- 100 лв.
2. Изготвен проект на ЗИД на Семейния кодекс - приет
(Обн., ДВ, бр. 100 / 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г.)
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Организиране и провеждане на форуми,
с участието на всички институции,
ангажирани в процеса по осиновяване
на деца – Министерство на
здравеопазването, Министерство на
труда и социалната политика, ДАЗД,
АСП, НСОРБ и акредитирани
организации за посредничество при
международно осиновяване;

изпълнена
и в процес на текущо
изпълнение

- През м. март 2010 г. беше проведена конференция с
участието
на
акредитирани
организации
за
посредничество при международно осиновяване и
държавните институции, работещи в областта на
закрилата на децата. Набелязани бяха проблемите в
процедурата по международни осиновявания с оглед
съществуващата практика и промените по новия Семеен
кодекс. Отчетен беше постигнатия напредък в областта на
международните осиновявания на деца със специфики в
здравословното състояние и възможността за тях да бъдат
намерени семейства. Участниците се обединиха около
мнението, че международният опит доказва възможността
да се работи с тези деца и в национален план, така че да се
намерят български семейства, готови да се грижат за дете
със специални нужди.
- Като продължение на дейността по подобряване на
координацията между институциите в процеса на
осиновяване на 02.12.2010 г. беше проведен Публичен
дебат по въпросите на националните и международните
осиновявания с участието на МТСП, МП, АСП, ДАЗД и
РДСП, както и но представители на НПО сектора. Целта
на дебата бе постигане на прозрачност и консенсус за
правилата в работата и утвърждаване на доверието за
обективност и законосъобразност в дейностите по закрила
на детето от социалните служби и МП. Бяха обсъдени
конкретни въпроси свързани с дейността на МП и МТСП
по отношение на вписването на децата в регистрите за
осиновяване и деинституционализацията. Бе прието
решение за изготвяне на съвместно указание за
работещите в областта осиновяването институции.
-

В изпълнение на прието в края на 2010 г. решение на
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ресорните заместник-министри на правосъдието и на
труда и социалната политика за изготвяне на съвместно
методическо указание и след провеждане на няколко
работни срещи на експертно ниво и с представители на
акредитирани организации за международно осиновяване
на 21.03.2011 г. бе подписано Методическо указание за
сътрудничество и координация при осъществяване на
административните процедури по осиновяване в страната
и чужбина от МП, МТСП, ДАЗД и АСП.
- Министерство на правосъдието (Съветът по
международно
осиновяване)
и
акредитираните
организации за посредничество при международно
осиновяване и през периода продължиха съвместните си
действия за защита интереса на децата и особено на деца
със специални нужди. На 26.04.2011 г. в МП се проведе
поредното открито заседание на Съвета по международно
осиновяване за обсъждане на предложения за ускоряване и
подобряване
на
процедурите
по
международно
осиновяване.
След обсъждания на различни формати на
ефективността на специалните мерки за осиновяване на
деца със специални нужди, в края на месец април 2011 г.
бе утвърден и заработи нов модел, максимално прозрачен
и даващ възможност на всяка организация на случаен
принцип да получи определен брой профили на деца. Този
модел повиши мотивираността на организациите да
участват и съответно броя на реализираните чрез
специалните мерки процедури нарастна значително. През
м. септември 2012 г. предстои допълването на Наредба
№13/09 г. с наложените от практиката процедури за
осъществяване на специалните мерки.
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Изработен е проект за изменение на Наредба №13/09 г. с
наложените от практиката процедури за осъществяване на
специалните мерки.
- На 27.04.2012 г. се проведе работна среща с участието
на МТСП, ДАЗД, АСП и представители на всички
регионални дирекции за социално подпомагане от
страната и акредитираните организации, посветена на
практическите проблеми в областта на международните
осиновявания в контекста на националната политика за
грижа за детето. Срещата беше организирана от МП с
подкрепата на Асоциация „Акредитирани организации за
международно осиновяване”. Приети бяха решения и бяха
одобрени практики за още по-добро сътрудничество и
координация между институциите и организациите за
защита интересите на децата. От МП бяха разработени и
предоставени примерни образци, които да се ползват в
производството по вписване на деца в регистър за пълно
осиновяване.
- През 2012 г. между МП и Асоциация „Акредитирани
организации за международно осиновяване” се установи
модел на ежемесечни срещи за обсъждане на процесите по
международно осиновяване и за съвместно решаване на
възникващите проблеми в интерес на децата.
- На 28.11.2012 г. МП организира работна среща с
представители на всички акредитирани организации за
посредничество
при
международно
осиновяване.
Обсъдени бяха предложения и насоки за прецизиране на
работата на организациите с оглед по-пълна защита на
интересите на децата, както и за оповестяване на
интернет-страницата на МП на по-подробна информация
за процедурите, статуса на осиновяващите и профила на
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осиновените деца.
- Във връзка с изпълнението на мерките по Визията за
деинституционализация на децата в Република България,
приета от МС, Февруари 2010 г. и увеличеният брой деца,
настанени в приемни семейства, възникна необходимост
от координиране и съгласуване на процедурите по
приемна грижа, национално и международно осиновяване.
По инициатива на МП бяха проведени поредица от
работни срещи с представители на МТСП, АСП и ДАЗД и
бе взето решение за създаване на междуведомствена
работна група с участие на НПО за допълване и
актуализиране на приетото съвместно методическо
указание. Работната група, съдадена със заповед на
министъра на труда и социалната политика, започна
активна дейност през последното тримесечие на 2012 г.
Срокът за изпълнение на поставените задачи е месец март
2013 г.
ЦЕЛ: 54 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНАТА НИ ПО
КОНВЕНЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
- Бяха предприети мерки за запознаване на съдиите с
Прецизиране
на
функциите
на изпълнена
практиката на чуждестранни съдилища по аналогични
компетентните органи при работа по и в процес на текущо
дела. За целта бяха подбрани и изпратени пакет от
случаите на родителско отвличане на изпълнение
съдебни решения по български молби за връщане на деца
деца
и за лични отношения, разгледани и решени от
чуждестранни
съдилища.
По
отношение
на
функционирането на българския централен орган може да
се посочи, че е постигнато усъвършенстване на методите
на работа чрез проучване и сближаване с практиките на
основните европейски централни органи.
- Продължават контактите с МВнР, МВР, ДАЗД при
разрешаването на възникнали трудности по конкретни
25

случаи, които подобряват сътрудничеството на българския
централен орган със съответните институции. Установена
е практиката за срещи и контакти по повод усложнения в
определени случаи, но са набелязани и предложения за
предприемане на допълнителни организационни мерки и
въвеждане на типизирани модели за действие по случаите
с трангранично прехвърляне на деца.
- Представител на МП взе участие в заседанието на
Петата среща на Централните органи, посочени в чл. 53 от
Регламент
№
2201/2003
на
Съвета
относно
компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с
родителската отговорност (Регламент Брюксел ІІа bis),
проведена на 20 и 21 юни 2011 г. в Будапеща. В първия
ден от срещата се проведе международна конференция на
тема „Практическото приложение на Регламент №
2201/2003”. На срещата на централните органи на 21 юни
2011 г. бе дискутирана сътрудничеството на централните
органи по чл. 55 от Регламент № 2201/2003, бяха
представени предварително заявени доклади от
определени държави, като и доклад на работната група по
чл. 11 от Регламент № 2201/2003. В рамките на Петата
среща на централните органи бяха проведени неформални
двустранни срещи на представителите на българския
централен орган с представители на централните органи
на Италия, Гърция и Белгия, на които срещи бяха
обсъдени конкретни случаи, както и механизмите на
работа на всяка държава.
- Представител на МП участва в Отчет за участие в
заседание на Комитета по чл. 70 от Регламент №
2201/2003 и по чл. 73(1) от Регламент № 4/2009 относно
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компетентността, приложимото право, признаването и
изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по
въпроси, свързани със задълженията за издръжка
(Регламент № 4/2009), проведен на 22 март 2011 г. в
Брюксел. Задача на Комитета бе да изработи Приложения
Х и ХІ към Регламент № 4/2009. Срещата на комитета бе
от особена важност предвид факта, че прилагането на
Регламент № 4/2009 започва от 18 юни 2011 г., а България
е определила за централен орган по регламента
Министерството на правосъдието. Разработва се структура
на централния орган по издръжките, който да работи по
постъпилите по Регламент № 4/2009 молби.
- От месец юли 2012 г. беше създадена необходимата
организация и започна обработването на молби, подадени
по реда на Регламент № 4/2009 г. за издръжките. В
резултат на организирани от МП срещи на ниво
ръководство на съответните ведомства бяха разработени
процедури за връзка и взаимни задължения между МП,
МРРБ и НБПП за изпълнение на задълженията на
централния орган по Регламент № 4/2009 г. за издръжките
при получаване на молби за признаване и изпълнение на
решения за издръжки и на молби за получаване на
информация за длъжници и доходи. Установени бяха
работни връзки с централните органи на държавите от ЕС,
от които са постъпили молби, с което беше изпълнено
задължение по регламента относно проследяване на
движението на молбите и предоставяне на информация за
предприетите действия.
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ЦЕЛ 55 РЕФОРМИРАНЕ НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА И ХУМАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
НАКАЗАНИЯТА»
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
1. ЗИД на ЗИНЗС. Законът е приет. Очакван резултат:
в процес на изпълнение
Усъвършенствано законодателство, в съответствие с
Подобряване на материалните условия,
европейските стандарти за изпълнение на наказанията и
намаляване на пренаселеността в
третиране на правонарушители. ЗИД на ЗИНЗС, приет от
пенитенциарните заведения и
НС, обн. ДВ, бр. 103/28.12.2012 г.
привеждането им в съответствие с
международните минимални стандарти.
2. Програма за подобряване на условията в местата за
лишаване от свобода и План за действие 2009-2013 г. за
нейното изпълнение в съответствие с разпоредбата на чл.
43, ал.3 от ЗИНЗС.Индикативен срок за изпълнение: края
на 2013г. Очакван резултат: Подобряване на условията в
МЛС в съответствие с европейските стандарти.
3.Рехабилитация и строително-ремонтни дейности в МЛС:
- Преустройство на затворническо общежитие от открит
тип в закрит тип към затвора гр. Плевен. Открито
декември 2012г. Резултат: Намалена пренаселеност в
корпуса на затвора в гр. Плевен; приложени европейски
стандарти.
-Основен ремонт и изграждане на санитарни възли в
корпуса на затвора гр. Стара Загора. Индикативен срок за
изпълнение: септември 2013г. Очакван резултат:
Подобрени битови условия. Предстои актуализация на
проекто-сметната документация.
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- Преустройство на сграден фонд, собственост на МП в
района на с. Дебелт за нуждите на затворническо
общежитие от закрит тип към затвора гр. Бургас с
финансиране по Норвежки финансов механизъм.
Индикативен срок за изпълнение: м.юни 2013 г. Очакван
резултат: подобрени условия на бит и живот, и осигурена
минимална жилищна площ на един лишен от свобода от 4
кв. м. в корпуса на затвора и в новото пенитенциарно
заведение. Изготвено техническо задание за проектиране.
- Основен ремонт и реконструкция на ЗО от закрит тип с.
Разделна към затвора гр. Варна с финансиране по
Норвежки финансов механизъм. Индикативен срок за
изпълнение: м.юни 2013г. Очакван резултат: намалена
пренаселеност
и
подобрени
възможности
за
осъществяване на ремонтно – възстановителни работи в
помещения в корпуса на затвора. Подобрени условия за
работа на служителите. Изготвено техническо задание за
проектиране.
- Изграждане на нов арест и пробационна служба въз
снова на преустройство и реконструкция на сграда на
бивше военно подразделение гр. Шумен с финансиране по
Норвежки финансов механизъм. Индикативен срок за
изпълнение: м.юни 2013г. Очакван резултат: подобрено
третиране на задържаните лица в ареста и осигурена
минимална жилищна площ на едно лице от минимум 4 кв.
м., подобрени условия за работа на пробационните
служители. Изготвен проект на ограда, одобрен и заверен
от общината и са изготвени количествено-стойностни
сметки.
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- Основен ремонт на отделението за психично болни в
болницата при затвора гр. Ловеч и оборудване на
кухненския блок в болничното заведение с финансиране
по Норвежки финансов механизъм. Индикативен срок за
изпълнение: 2013г. Очакван резултат: подобрено и
съвременно медицинско обслужване на лишените от
свобода; подобрен достъп до здравни услуги в затвора гр.
Ловеч. В процес на изготвяне на техническо задание.
- Основен ремонт и оборудване на медицински център при
затвора гр. Сливен с финансиране по Норвежки финансов
механизъм.Индикативен срок за изпълнение: 2013г.
Очакван резултат: подобрено и съвременно медицинско
обслужване на жените лишени от свобода; подобрен
достъп до здравни услуги в затвора гр. Сливен. В процес
на изготвяне на техническо задание.
- Ремонт на аспирацията на килиите в ареста в гр.
Пазарджик. Извършен.
- Ремонт санитарно хигиенни помещения в арест Габрово.
Извършен.
- Подмяна дограма в ареста в гр. Варна и Пловдив.
Извършено.
- Ремонт покрив
гр.Сливен. Извършен.

административна

сграда-затвор

- Ремонт покрив
гр.Сливен. Извършен.

административна

сграда-затвор
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Създаване на условия за хуманно
третиране на правонарушителите и
осигуряване в пълен обем на правата и
свободите им чрез промени в
законодателната уредба на
изпълнението на наказанията.

в процес на изпълнение

- ЗИД на ЗИНЗС. Законът е приет. Очакван резултат:
Усъвършенствано законодателство, в съответствие с
европейските стандарти за изпълнение на наказанията и
третиране на правонарушители.
- Стратегия за развитие на местата за лишаване от свобода
в Република България за периода 2009-2015 г.
Индикативен срок за изпълнение: края на 2013г.
Очакван резултат: Разширена училищна мрежа в МЛС и
подобрени образователни услуги.
-Концепция за развитие на образователните услуги за
правонарушители 2011-2013г. Индикативен срок за
изпълнение: края на 2013г. Очакван резултат: Разширена
училищна мрежа в МЛС и подобрени образователни
услуги.
- Проекта «По нов път - чрез обучение към реинтеграция»
ОПРЧР. Индикативен срок за изпълнение: края на 2013г.
Очакван резултат: Обучени 9000 лишени от свобода в
професионално обучение и подобрени възможности за
интегриране в обществото. Проектът е преразгледан от
МТСП и е променен неговия обхват. Очаквания резултат е
обучение на 2000 лишени от свобода в периода 20132014г.
- План за действие за изпълнение на стратегия за развитие
на местата за лишаване от свобода в Република България
за периода 2009-2015 г.
- Програма за ресоциализация на лишените от свобода
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в процес на изпълнение
Организационно развитие и укрепване
на административния капацитет,
осигуряващ изпълненията на
наказанията.

чрез професионална квалификация и обучение 2009-2010.
Изпълнена.
- Основен ремонт и преобразуване на досегашния Център
за начална пенитенциарна подготовка на служителите в
Център за квалификация и преквалификация на персонала
с финансиране по Норвежки финансов механизъм.
Индикативен срок за изпълнение: края на 2013г. Очакван
резултат: Преобразуван център за начална пенитенциарна
подготовка на служителите в Център за квалификация и
преквалификация
на
персонала.
Изготвени
са
количествени сметки, предстои доуточняване
и
остойностяване.
- Усъвършенстване и доизграждане на информационна
система «Изпълнение на наказанията» в ГДИН и
интегрирането й към ЕИСПП. Индикативен срок за
изпълнение: края на 2013г. Очакван резултат:
и
внедрена
централизирана
Модернизирана
информационна система, обслужваща ГДИН и нейните
териториални
звена.
Доставени
лицензи
за
специализирани софтуерни продукти използвани за
работна среда на ИСИН. По-ефективно администриране
на информацията, събирана и обработвана при обслужване
на дейностите на ГДИН и териториалните й звена.
Използване на съвременни информационни технологии за
администриране
на
специфичната
информация
обработвана при изпълнението на наказания, както и
предоставянето й за ползване на свързани външни
институции. Подготвена информационна свързаност за
обмен на данни на ИСИН с ЕИСПП. Обявена обществена
поръчка с предмет ,,Анализ и техническо задание за
доизграждане, усъвършенстване и подготовка за
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интегриране с ЕИСПП на информационна система
«Изпълнение на наказанията».
- Актуализиране на правилата за първоначално
назначаване на държавна служба в ГДИН и
териториалните й служби. Очакван резултат: Подобрен
подбор на кандидатите;приложени ясни и прозрачни
правила за назначаване на служители в ГДИН. Проектът е
изготвен, предстои утвърждаването му.
- Наредба за обучение на персонала. Индикативен срок за
изпълнение: февруари 2013 г.Очакван резултат: Повишена
ефективност на работата на цялата организация чрез
подготовка
на
персонала
за
изпълнение
на
професионалните
задължения
посредством
предоставянето на квалифицирано и съответно на
професионалната роля обучение и възможности за
кариерно развитие. Проектът е изготвен, предстои
утвърждаването му.
- Стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в ГДИН и териториалните й служби.
Стратегията е приета.
ЦЕЛ: 56 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Усъвършенстване на административното
1. Централният регистър за Юридическите лица с
изпълнена
обслужване на гражданите и юридическите
нестопанска цел към Министерството на правосъдието
лица
направи промени в интернет страницата си, които
значително улесняват потребителите. Информацията за
процедурите и документите, които трябва да се
представят, е събрана на едно място. Търсенето на данни
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за вписаните организации също е улеснено, тъй като е
публикувана информация за безплатния софтуер, с който
могат да се отварят и четат годишни доклади.
2. С оглед усъвършенстване на административното
обслужване на гражданите и юридическите лица в член 77
, ал.4 от ЗИД за Закона за съдебната власт, в сила от 3 юли
2012 г., е предвидена разпоредба, с която се урежда
подаването на заявление с електронен подпис за издаване
на свидетелства за съдимост и на справки за съдимост в
електронен вид.
С приемането на промени в Наредба № 8 за функциите и
организацията на бюрата за съдимост, с която се
регламентират издаването на свидетелство за съдимост в
електронен вид чрез поддържането на„Централна база
данни „Съдимост” в МП(предстоято обнародване в Дв
към 01.02.2013 г и влизане в силана акта на 15 02 2013 г.,
се изпълняват разпоредбите на Рамково решение 2009/315
ПВР на Съвета и Решение 2009/316 ПВР на Съвета, с
което се прави хармонизация с посочените актове на ЕС.
Това ще улесни достъпа на българските
граждани,намиращи се в друга държава, да се възползват
от възможността да получат информация за съдебното си
минало, обръщайки се към нарочен орган в държавата, в
която пребивават. Същевременно се дава възможност на
граждани от страните членки на ЕС – временно
пребиваващи в България във връзка със свои бизнесангажименти, научна работа и др.да имат възможност чрез
МП, да изискат информация относно статуса си –
съдимост, от страна в която са родени и от орган, който
съхранява тази информация. С тази услуга се постига
максимално скъсяване на времето, за което ще се сдобие
дадено лице с информацията, а от друга страна ще се
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намали разхода му да осигуряване на информацията.
Друга съществена промяна е възможността на лицата да
се издава свидетелство за съдимост, в което не е посочено
изрично за какво и пред кого да послужи. Това ще даде
възможност документа да се използва пред множество
субекти, където то би могло да им послужи.
И не на последно място: възможнастта за българските
граждани, живеещи в чужбина и непритежаващи
електронен подпис да им бъде издадено свидетелство за
съдимаст чрез диполматическите/консулските ни
представителства в съответната страна, където ще има на
определен служител електронен подпис с тази цел.

НОВА МЯРКА
Премахване, опростяване и намаляване
на административните пречки пред
бизнеса, произтичащи от регулаторните
режими

В процес на изпълнение

3. В съответствие с националното законодателство, в член
386(нов) от ЗИД на Закона за съдебната власт се уреждат
функциите и организацията на Централно бюро
„Съдимост” като централен орган, който обменя
информация с централните органи на други държави членки на Европейския съюз, относно влезли в сила
присъди на български и чужди граждани, вписани в
регистрите за съдимост.
Намаляване на таксите, събирани от Агенцията по
вписванията
Създадени са две работни групи за промяна на Тарифата
за държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията /краен срок 31.03.2013/.
1.Такса за регистрация на консорциум или холдинг в
Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
2. Вписвания, отбелязване на промени и заличавания на
вече вписани договорни ипотеки в Имотния регистър
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Изпълнено

Издаване на удостоверения за вписаните обстоятелства и
обявените актове в Търговския регистър от всичките 113
служби на АВ

Изпълнено

Разширяване на безплатния служебен достъп до Имотния
регистър

Изпълнено

Уведомяване при искания за промени в партида на
търговско дружество в Търговския и имоти в Имотния
регистър /SMS известяване/

Изпълнено

Прилагане и контрол на изискването да не се доказват
обстоятелства, вписани в Търговския регистър, и да не се
представят актове, обявени в Търговския регистър.
Съобщението с указание за спазване на разпоредбите на
Агенцията по вписванията.

Изпълнено

Създаване съвместно с НАП на Единна входна точка за
подаване за публикуване на годишния финансов отчет,
подлежащ на обявяване в Търговския регистър.
Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията
(АВ) и Изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение,
съгласно което в периода от 2 януари 2013 г. до 30 март
2013 г., освен в АВ, ще бъде осигурена възможност за
подаване на годишни финансови отчети и в 34 офиси на
НАП на територията на цялата страна. От тях 8 са в
София, а останалите покриват основните населени места
от местно значение в България.
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Изпълнено

Създаване на Информационен многоезичен интернет сайт
в отговор на искането на посолствата на Великобритания,
Ирландия и Норвегия за разяснителни мероприятия с
оглед предотвратяване на имотните измами на
чуждестранни граждани и инвеститори.
Агенцията по вписванията разработи и на 13 ноември 2012
г. официално пусна в експлоатация информационен уеб
сайт за подпомагане на чуждите и бълтарските граждани в
процеса на придобиване и управление на недвижими
имоти в Република България. В сайта се съдържа
информация за релевантното законодателство, разясняват
се възможните опасности от измами, и се сочат конкретни
препоръки за избягването им.
Осигурена е възможност потребителите да задават
въпроси онлайн и да получават отговори от екип от
експерти от МП, Нотариалната камара, МВнР и МВР.
Сайтът работи първоначално на български, английски и
руски език на електронен адрес http://www.property-inbulgaria.bg/
Извършване на справки и получаване на удостоверения по
имотни партиди в град София на едно гише чрез
преместване на Стара Архива от сградата на Софийски
градски съд във сградата на Централното управление на
Агенция по вписванията в кв. Гео Милев, гр. София.
Преместена е Старата архива (нотариални актове, ипотеки,
възбрани и т.н. – общо 11000 тома) в сградата на Агенция
по вписванията, след близо 10 годишно забавяне.
Гражданите извършват справки и получават преписи само
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на едно гише в сградата на Централното управление на
Агенция по вписванията.
Предоставяне на възможност за заплащане на такси на
едно гише чрез въвеждане на картови разплащания с POS
терминали в сградата на Централното управление на
Агенция по вписванията в кв. Гео Милев, гр. София, и във
всички 116 сгради на територията на страната, в които са
разположени 140-те териториални звена на агенцията.
Изготвен е проект на споразумение от Агенция по
вписванията. Предстои подписването му до 01.02.2013 г.
Предстои доставка и инсталиране на техническите
средства от и за сметка на банката.
Цялостно изграждане на система за разплащане, чрез POS
(point of sale) терминални устройства на всяко гише
обслужващо регистрите, поверени на Агенция по
вписванията.
На 01.05.2013 услугата ще е действаща за София-град.
На 31.05.2013 услугата ще е действаща за цялата страна.
Разработване на мерки за контрол на
медиатори и организации, които
обучават медиатори

изпълнена

Със заповед № ЛС-04-739/07.06.2010 г. в МП е
създадена работна група с цел преценка на съответствието
на нашето законодателство с директивата и изменението и
допълнението му с нови разпоредби, които да отразят
задължителни разпоредби на директивата. С изменението
на Закона за медиацията (изм. и доп. обнародвани в ДВ
бр.27 от 01.04.2011) г. се въвеждат изискванията на
Директива 2008/52/ЕО Европейския парламент и на
Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на
медиацията по гражданскоправни и търговскоправни
въпроси.
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С допълнението на Наредба № 2 от 15.03.2007 год.,
(обн. ДВ, бр.29 от 08.04.2011 г.) за условията и реда за
одобряване на организациите, които обучават медиатори;
за изискванията за обучение на медиатори; за реда за
вписване, отписване и заличаване на медиатори от
Единния регистър на медиаторите и за процедурите в
етичните правила за поведение на медиатора в тази насока
е предвидено последващо допълнително обучение по
специализирана медиация на медиаторите- по различните
видове спорове и са определени минимални изисквания за
теоретично и практическо обучение по специализирана
медиация. По този начин се гарантира минимално ниво на
подготовка и обучение на лицата, последващо
извършващи дейност по медиация като мярка на
превантивен контрол.
Същевременно с утвърждаване на Правилата за
осъществяване на контрол за спазване на изискванията
за обучение на медиатори, се извършва текущ контрол
върху организациите – обучители, във всеки момент ще
може да се даде ясна картина за изпълнение на
изискванията на законовите и подзаконови нормативни
актове и
предотвратяване
на незаконосъобразни
действия от тяхна страна. С това, ще се спомогне
обърналите се към тях граждани да
получат
качествена
и отговаряща на законовите критерии
услуга.
От началота на месец декември т.г. е продоляна и
забавата за випсване на медиатори и обучаващи
организации, както и
реалендостъп до вякакава
информация касаеща медиаторите и организациите.
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Задълбочаване на връзките с медиатори
и организации, които обучават
медиатори в ЕС, съответно с органи на
държавите членки.

изпълнена

Поставено е начало на международно сътрудничество в
областта на медиацията с участието на представители на
МП, в качество то на администрация на изпълнителната
власт имаща законодателна и контролна инициатива с цел
да се проучат добрите международни практики, създаване
на връзки и сътрудничество с организации и органи на
държавите членки в областта на медиацията и в частност,
с «Европейска мрежа за медиация-сътрудничество», за
създаването на европейска мрежа на медиатори. Това ще
даде реална възможност българските организации и
медиаторите да бъдат ползвани и извън страната.
2. Министерство на правосъдието в рамките на първото
тримесечие на 2013 г, ще въведе в експлоатация
подържането и усъвършенстването на публичен регистър
на медиаторите и организациите, които обучават
медиатори. Версията на английски език, ще бъде въведене
след доработване на системата. Английската версия ще
осигури на медиатори и представители на организации и
органи на държавите членки безпрепятствен достъп до
съдържанието на регистъра и ще създаде условия за потясно сътрудничество с тях.
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ПРИОРИТЕТ ІІІ – РЕФОРМИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА В ОБЩЕСТВОТО
ЦЕЛ 58 ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪРЗИНА, КАЧЕСТВО И ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
1. Подготвен нов проект на НК /обща и специална част/;
Разработване след широка експертна и
в процес на изпълнение
2. Изискани са становища от съдилищата, държавни
обществена дискусия на нов
органи и обществени организации;
Наказателен кодекс, отговарящ на
3. В ход е широко обществено обсъждане
актуалните обществени потребности
4. Приключена е работата по общата част от проекта на
нов НК. Обсъждат се текстовете от специалната част.
Изготвен и приет ЗИД на НПК (Обн.,ДВ, бр. 32 от 2010 г.)
Разработване на промени в Наказателно изпълнено
процесуалния кодекс за подпомагане и
подобряване качеството на работата по
досъдебното производство
Изготвен и приет ЗИД на ЗСРС /Обн., ДВ, бр. 32 от 2010
Разработване на промени в Закона за
изпълнено
г./ - осигурява по-добра възможност за използване на
специалните разузнавателни средства и
специални разузнавателни средства в наказателното
Закона за съдебната власт, целящи
производство
ускоряване и опростяване на
наказателното производство
ЗИД на ЗСВ – Обн.ДВ.бр.1 от 2011 г. – създадени
Приемане на изменение и допълнение в
изпълнено
специализирани съдилища и прокуратура
Закона за съдебната власт за ускоряване
и опростяване на наказателното
производство
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ЦЕЛ 59 ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Приет е ЗИД на Закона за правната помощ с РМС №
Усъвършенстване на нормативната
изпълнена
963/21.11.2012 г., внесен в НС, предстои обсъждане в
уредба за правната помощ, чрез
комисии и Планарна зала.
разширяване кръга от лица, имащи
право на първична правна помощ,
облекчаване на процедурата по
предоставянето й и подобряване
ръководството на дейността по
предоставяне на правна помощ.
Периодично изготвяне, актуализиране и разпространение
Предоставяне на ефективна правна
изпълнена
на вътрешни правила за проверка и определяне
помощ
възнагражденията по предоставената правна помощ.
Определяне
на
служебен
защитник,
съобразно
професионалния опит и квалификация, гарантиране
качеството на правната помощ.
Изготвяне на методически указания във връзка с
Публичност и прозрачност на процеса по изпълнена
прилагането на ЗПП до адвокатските съвети, Дирекциите
предоставяне на правна помощ.
за социално подпомагане и органите на досъдебното
производство. Контрол по отчитането и заплащането на
правната помощ.
Периодично предоставяне на информация на интернет
Популяризиране на правната помощ и
изпълнена
страницата; Разпространение на брошури до гражданите и
повишаване доверието на гражданите в
предоставяне на информация в медиите за предоставяне
института на служебно назначения
на правна помощ.
защитник
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ЦЕЛ: 60. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Участие на на правителствен агент и зам.министър на
Участие на министъра на правосъдието,
правосъдието в конференцията на високо равнище в
изпълнена
на висши съдии, прокурори и
Брайтън, Великобритания, м. май 2012 г.
правителствени агенти на мероприятията
на Съда и на Съвета на Европа в
Участие в кръгла маса в гр. Букурещ, Румъния
Страсбург.
организирана по инициатива на румънското правителство
съвместно с Генерална дирекция „Права на човека и
юридически въпроси” в Секретариата на Съвета на Европа
на тема: „Реституиране на собственост/обезщетение: общи
мерки за изпълнение на решенията на Европейския съд по
правата на човека”. Участие на правителствен агент и
зам.министър на правосъдието, 17 февруари 2011 г.
Участие на правителствен агент в семинар на тема
„Независимост на съдии и прокурори: перспективи и
предизвикателства”, проведен в периода 28 февруари - 3
март 2011 г. в гр. Триест, Италия и организиран в
изпълнение на програмата от семинари по договореност
между Венецианската комисия към Съвета на Европа и
Министерския съвет на Република България.
Участие на правителствен агент в кръгла маса по
въпросите на своевременното изпълнение на решенията на
ЕСПЧ в Албания, проведена през м. декември 2011г.
Участие на правителствен агент в конференция на високо
равнище, организирана от турското председателство на
Комитета на министрите на Съвета на Европа относно
бъдещето на Европейския съд по правата на човека 25 - 28
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април 2011 г.
Участие на правителствен агент в конференция на високо
равнище в Интерлакен, Швейцария в периода 18-19
февруари 2010г. относно бъдещето на ЕСПЧ.
Участия на среща на правителствените агенти,
организирани от Съвета на Европа.
Проведени са няколко срещи на министъра на
правосъдието и на зам.министъра с националния съдия в
ЕСПЧ.
Проведено е обучение на звеното към инспектората на
ВСС и Дирекция «ППРБЕСПЧ», оговорни за ефективното
прилагане на административната процедура по въведения
национален компенсаторен механизъм за пострадалите от
бавно правосъдие.
Участие правителствен агент на кръгла маса на тема
„поправяне на вредите от бавно правосъдие”, проведена от
Съвета на Европа в Анталия през м. ноември 2012 г.
През м. декември 2012 г. беше проведено учебно
посещение на трима правителствени агенти в Отдела за
изпълнение на решенията в Съвета на Европа.
Одобрен е предефинирания проект на Дирекция
„ППРБЕСПЧ”, финансиран от Норвежкия финансов
механизъм. Проектът има за основна цел повишаване на
възможностите на българската съдебна система в областта
на правата на човека за изпълнение на решенията на
ЕСПЧ. Специфични цели на проекта са повишаване на
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квалификацията
на
правителствените
агенти
и
увеличаване на възможностите за електронен достъп до
информация, свързана с практиката и решенията на ЕСПЧ
от правоприлагащите органи. Конкретна цел е
създаването на електронен каталог с практиката на ЕСПЧ
и търсачка, така че да се улесни прякото прилагане на
Конвенцията от магистратите. Към момента няма такава
на български език и начинът, по който е популяризирана
практиката на Страсбург, е неефективен. Това ще
допринесе пряко за повишаване на квалификацията в
момента няма и няма признак по който да се търси, ще се
облекчи търсенето от правоприлагащите органи и
гражданите.
От българска страна ще се изпратят юристи в ЕСПЧ, което
ще намали броя на висящите жалби спрямо България, ще
допринесе за срочността и ефективността на разглеждане
на жалбите и ще подпомогне експертно съдиите в
България като по този начин ще допринесе непряко за
намаляване на осъдителните решения.
Предвидени са обучения и възможности за увеличаване на
за практически опит чрез провеждане на стаж в Съда.
изпълнена
Прилагане на приетата Концепция за
преодоляване на причините за
осъдителните решения на Европейския
съд по правата на човека срещу
Република България.

Приет е ЗИД на ЗОДОВ, с който се предвижда и съдебен
ред за търсене на отговорност от държавата при
нарушение на правото на гледане на дело в разумен срок.
Обнародван ДВ, бр. 98/11.12.2012 г.
Службата на правителствения агент е кадрово обезпечена.
През 2012г. се приеха два закона за изменение и
допълнение съответно на ЗСВ и на ЗОДОВ и
процедурата за разглеждането на жалби относно
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прекомерна
продължителност
на
съдебните
производства вече е факт.
Предприети са стъпки по изработване на нова
Концепция.
Подготвя се доклад до НС, с който министъра на
правосъдието ще адресира проблемите, констатирани
с осъдителните решения на ЕСПЧ, не само до
законодателния орган, но и до всички компетентните
органи в държавата.
ЦЕЛ:61 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ДОСЪДЕБНАТА
ФАЗА
МЯРКА
ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОСТИГНАТО ДО МОМЕНТА
Отчетено в петгодишния доклад
1. Мониторитг и анализ на прилагането
Изпълнена
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
на ГПК, НПК, АПК и ЗСВ
по механизма за сътрудничество и оценка от юли 2011
година
2. Публикуване на докладите на
Комисията за професионална етика и
превенция на корупцията към ВСС

Изпълнена

3. Засилване активността на Висшия
съдебен съвет по сигнализиране при
констатирани случаи на противоречива
съдебна пракитка във връзка с
правомощията на инспектората по чл.
54, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната
власт
4. Организиране на редовни срещи по
апелативни съдебни райони за
преодоляване на противоречивата

Изпълнена

Отчетено в резюмето за напредък на България по
изпълнението на специфичните показатели в областта на
съдебната реформа и борбата срещу корупцията и
организираната престъпност за месец март 2012 г.
Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юли 2011
година

Изпълнена

Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юли 2011
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година

съдебна практика
5. Продължаване на работата на ВСС по
дисциплинарните производства на
Инспектората

Изпълнена

Отчетено в петгодишния обзорен доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юли 2011
година

6. Самосезиране на инспектората по
информация от медиите, осъществаване
на инцидентни проверки и разширяване
обхвата на проверките.

Изпълнена

7. Организиране на обучения за
магистрати и адвокати с цел
повишаване на професионализма в
съдебната система
8. Наблюдение на капацитета и
утвърждаване на дейността по
разследването като една от оснвоните
функции на Мнистерството на
вътрешните работи.
9. Създаване на специализирани
междуведомствени звена за подпомагане
на дейността по противодействието на
престъпността и подобряване
разследването на лица и организирани
престъпни групи.
10. Усъвършенстване и развитие на
въведения екипен принцип на работа в
досъдебното производство.

Изпълнена

Отчетено в резюмето за напредък на България по
изпълнението на специфичните показатели в областта на
съдебната реформа и борбата срещу корупцията и
организираната престъпност за периода септемвриноември 2011 г.
Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юни 2012
година
Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юни 2012
година

11. Повишаване на теоретичната

Изпълнена

Изпълнена

Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юни 2012
година

Изпълнена

Отчетено в годишния доклад
за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юни 2012
година
Отчетено в годишния доклад

Изпълнена
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подготовка и професионалната на
разследващите полицаи.

за изпълнението на препоръките на европейската комисия
по механизма за сътрудничество и оценка от юни 2012
година

Приоритет VІІ – ПРЕВРЪЩАНЕ НА СТРАНАТА В ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА СТАБИЛНОСТ В РЕГИОНА
И СВЕТА, В УВАЖАВАН ЧЛЕН НА ЕС
ЦЕЛ: 144 ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ
Оптимизиране на процедурата за
получаване на българско гражданство
Изпълнена
ЗИД на ЗБГ – Обн.ДВ.бр.33 от 2010 г.
Проект на ЗИД на ЗБГ, одобрен от МС на 25 юни 2012
г.
Иницииране на законодателни промени в Изпълнена
ЗИД на ЗБГ – Обн.ДВ.бр.33 от 2010 г.
Закона за българското гражданство
Проект на ЗИД на ЗБГ, одобрен от МС на 25 юни 2012
г.
Облекчаване на процедурата по
Изпълнена
ЗИД на ЗБГ – Обн.ДВ.бр.33 от 2010 г.
придобиване на българско гражднаство
Проект на ЗИД на ЗБГ, одобрен от МС на 25 юни 2012
за лица от български произход , както и
г.
за висококвалифицирани специалисти
Февруари 2013 г.
Изготовил: Катя Христова-Вълчева, Началник на кабинета на Министъра на правосъдието
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