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Младшият съдия, младшият прокурор, младшият следовател са първоначалните
длъжности в кариерната стълбица на длъжностите в българската съдебна система.
Поколения младши магистрати преди 2003 година,
встъпваха в тези длъжности,
без базови практически умения и без предварително обучение.
Магистратите с респектиращо знание и опитните съдебни служители напътстваха
и учеха младите си колеги в
първите им трудни и отговорни професионални стъпки.
Отчитаният дефицит на
стартова практическа подготовка в работата на младшите
съдии, прокурори и следователи през годините, утвърди необходимостта за тяхното задължително първоначално и
въвеждащо обучение.
И тези функции нормативно се възложиха на Националния институт на правосъдието.
Централизирано, професионално, практически ориентирано, модерно, отговарящо
на стандартите на европейско
съдебно обучение - това са
същностните характеристики
1

на задължителното обучение на българските младши
магистрати днес.
Настоящият
втори
брой на електронния ни бюлетин представя организацията на задължителното първоначално обучение, част от
ангажираността на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на 9месечното им обучение, както и успешния им професионален старт.

Задължително първоначално обучение на кандидати за
младши съдии, младши прокурори и младши
следователи
Задължителното първоначално обучение е
динамичен
процес,
включващ множество
разнородни дейности.

Главни участници в
този процес са постоянните преподаватели, чиито ежедневни
усилия са насочени
не само към преподаване на съответната
правна материя по
ясен и практически
насочен начин, но и
към създаването на
една общност от млади магистрати, които
осъзнават своята отговорна роля и етич-

Те са насочени, от
една страна, към изграждане на професионални знания и умения у курсистите, а от
друга – към възпитаване на колегиалност,
професионална етика
и социални умения.

ните предизвикателства, съпътстващи магистратската професия.

Постоянните преподаватели
Най-ценният
ресурс на НИП
са неговите
преподаватели

Диана Мицканова
прокурор в Специализираната прокуратура и постоянен преподавател на кандидатите за младши
прокурори в НИП
през учебните 20152016, 2016-2017, 2017
-2018 и 2018-2019 години.

Илияна
Балтова
съдия в Апелативен
съд-Бургас и постоянен преподавател на
кандидатите за младши съдии в НИП през
учебните 2017-2018
и 2018-2019 години.
Татяна Грозданова
съдия в Окръжен съдСофия и постоянен
преподавател по наказателно право и
процес на кандидатите за младши съдии в
НИП през учебната
2018-2019 година.

Десислава Петрова
– прокурор в Софийска градска прокуратура и постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори в НИП през
учебните 2015-2016,

2016-2017, 2017-2018
и 2018-2019 години.
Румяна Тозова следовател в Национална следствена служба
и постоянен преподавател на кандидатите
за младши следователи в НИП през учебните 2017-2018 и
2018-2019 години.

В обучението участват и временни преподаватели - изтъкнати магистрати
от Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховната касационна
прокуратура, апелативните и окръжните съдилища и прокуратури, както и
други експерти от различни области на науката, които със своята специфична
експертиза допринасят за задълбочената и всеобхватна подготовка на
курсистите.
БЮЛЕТИН
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Випуск 2018-2019
кандидати за младши
съдии, младши прокурори и
младши следователи
завърши своето обучение с
общ успех “Отличен” 5,80
Церемония по повод закриването на учебната 20182019 година.
Г-жа Мина Топузова, председател на КАК към Съдийската колегия на ВСС, г-н Александър Ангелов, председател
на Софийски районен съд и Светлозар Димитров - един
от четиримата отличници на випуск 2018-2019 година

Випуск 2018-2019 кандидати за младши съдии,
младши прокурори и младши следователи и техните
преподаватели

Церемония по закриване на учебната 2017-2018г.
Г-жа Миглена Тачева и постоянните преподаватели на
випуск 2017-2018г. кандидати за младши съдии – съдия
Илияна Балтова и съдия Виолета Магдалинчева.
Отличниците на випуск 2017-2018г. младши прокурор Габриела Милушева, младши съдии Анна Дъбова и Ненка Ташева, и младши следовател Десислава Драголова.
3
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ТЕМИС
ТЕМИС е
международно състезание
между
школите за
съдебно
обучение в
Европа, което се организира ежегодно от 2006 година насам, първоначално от Центъра за съдебно
обучение на Португалия и Националния институт на магистратурата на Румъния, а от 2010 година - от Европейската мрежа за
съдебно обучение. Състезанието

е престижен форум, който събира на
едно място амбициозни млади хора и им
дава възможност да демонстрират своите знания и да премерят сили пред авторитетно жури от европейски магистрати. Състезанието се провежда в 4 тематични области: Международно сътрудничество по наказателни дела; Европейски граждански процес; Европейско
семейно право и Съдебна етика и професионално поведение.
Националният институт на правосъдието участва всяка година с отбор от кандидати за младши магистрати като през
2018 година отборът ни в състав: Господин Бумбаров, Мая Кирилова и Красимира Ипократова, с преподавател Румя-

на Тозова, бе класиран на престижното
2-ро място и представи страната ни на
Големия финал в Париж.
През 2019 година българският отбор в
състав: Диана Мицканова, преподавател; Диана Асеникова – кандидат за
младши съдия; Ина Бончева – кандидат
за младши прокурор и Калина Гроздева – кандидат за младши прокурор,
представи достойно България с актуалната си тема, свързана с наказателноправните аспекти на домашното насилие срещу жени.

НИП е домакин на четвъртия полуфинал на състезанието “ТЕМИС”
В периода 2-5 юли 2019г. Националният институт на правосъдието беше
домакин на четвъртия полуфинал на
ТЕМИС на тема “Съдебна етика и
професионално поведение”.
Отбори от 11 европейски държави
представиха пред своите колеги и
пред авторитетното жури своите актуални теми в областта на съдебната
етика, сред които значително място
беше отделено на темата за изкуствения интелект и съдийската работа,
както и върху начините, по които
може да бъде повишено обществено-

то доверие към работата на магистратите и към съдебната система
като цяло.
Българският отбор представи достойно своята тема „Право на достъп до съд, а не право да се обижда – как да се справим с жалбоподатели, които използват обиден
език към съда” и събра овациите на
публиката с иновативния си и интерактивен подход на представяне.
След сериозна конкуренция на оригинални теми и атрактивно предс4

тавяне и след задълбочено препитване от страна на журито, за първи път
бяха присъдени две първи места,
съответно на отборите на Унгария и
Финландия, а почетното трето място
зае отборът на Италия.
Българският отбор получи специалната награда на журито за аудиовизуални ефекти и оригиналност на
презентацията.
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Културен афиш
Сформираната през учебната
2017-2018г. театрална студия
“Юстиция” с участието на
кандидати за младши магистрати и ръководител - прокурор Диана Мицканова, продължи своята артистична изява и през настоящата година.
След успешната премиера
през 2018г. на пиесата на
Иван Радоев “Криминална
песен”, на 8 май 2019г. на
сцената на Съюза на юристите в България, театралната

студия в състав: Кирил Петков, Валерия Златева, Виолета
Ангелова, Кирил Русев, Зорница Тухчиева, Десислава
Йорданова и Васко Пашев
представи пиесата на Станислав Стратиев „Зимните навици на зайците” и обра овациите на публиката с вълнуващото си изпълнение.

Ден на самоуправлението в НИП

Младите лидери в действие

На 9.11.2018г. за втори
път се проведе Ден на самоуправлението в НИП - инициативата се организира в
рамките на Дните на отворените врати, които Националният институт на право-

съдието проведе от 1 до
09.11.2018г. под надслов
"Открито за съдебната власт".
На свикано общо събрание
на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и
младши следователи, бе излъчен орган на самоуправление
в състав: Диана Асеникова,
кандидат за младши съдия,
определена за директор в деня
на самоуправлението на НИП,
Христофор Рачев, кандидат за
младши прокурор и Галя
Щрасер, кандидат за младши
следовател, определени за заместник-директори.
След един наситен със събития и изпълнен с предизвикателства ден, целта на инициативата бе осъществена –
кандидатите за младши ма5

гистрати бяха поставени в
ситуации, в които да поемат отговорност за обучението на своите колеги.
Участниците се убедиха,
че за да се проведе качествен учебен процес са нужни задълбочена подготовка, колегиалност, инициатива и оперативност при
вземането на управленските решения.
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Магистрати-наставници

Обучението на
младшите съдии,
младшите
прокурори и
младшите
следователи
продължава през

През
месец
април
2019г. в Националния
институт на правосъдието се проведоха работни срещи на съдиите,
прокурорите и следователите - наставници, на
които бяха обсъдени
редица актуални въпроси, сред които могат да
бъдат откроени високата оценка за нивото на
подготвеност на младшите магистрати след
завършване на обучението им в НИП, предло-

жения за допълване на
учебната програма на
кандидатите за младши магистрати и етични въпроси, съпътстващи отношенията наставник - младши.
Създаденият електронен форум на съдиите,
прокурорите и следователи – наставници бе
определен като платформа, която ще бъде
полезна за навременен
и бърз начин за обмен

на информация, опит и
добри практики по актуални проблеми в работата им, за консолидиране
на общността на наставниците.
Иновативният
момент
при провеждането на
срещите беше възможността за включване
чрез видеоконферентна
връзка от цялата страна.

целия им
двугодишен мандат
чрез специализирани
обучения,
организирани от
НИП и посредством
съвместната работа с
магистрат-наставник.

Работна среща на съдиитенаставници, 18.04.2019г., НИП

След завършване на задължителното първоначално обучение в НИП,
обучението на младшите съдии, младшите прокурори и младшите
следователи продължава под ръководството на съдия, прокурор или
следовател-наставник, който подпомага навлизането им в работната среда и ги оценява.
БЮЛЕТИН
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Сравнителен анализ на обучението в школите за магистрати в
Белгия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Португалия,
Франция, Чехия и Швеция
Съдържание на анализа:







Финансиране дейността
на органа на обучението;



Преподаватели. Статут.
Критерии за определянето им;



Програми на обучението.
Съдържание на програмите;



Оценяване на преподавателите



Прилики и разлики с
обучението в НИП.

Орган/институция, отговаряща за организацията
на обучението;

Продължителност на обучението. Форма на обучението - присъствена,
електронна, смесена;



Изпит при завършване на
обучението;

Уважаеми колеги,

Пълният текст на анализа
можете да намерите тук.

В периода 2005-2019 година през задължителното първоначално обучение в НИП са преминали 1054 младши магистрати, усетили предимствата и недостатъците му. Всички вие, вашите наставници и административни ръководители, както и всички колеги имате оценка,
мнение, опит и предложения за надграждане и
усъвършенстване на националното ни задължително първоначално обучение. Да започнем
анализа и дискусията заедно и тук.
Очакваме ви на електронната поща на дирекция Начално и въвеждащо обучение: no@nij.bg
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Национален институт на
правосъдието
Гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 14
е-поща: nij@nij.bg
телефон: + (3592) 9359 100
www.nij.bg

Дирекция „Начално и въвеждащо обучение”
Директор на дирекция
Незабравка Стоева
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 148
ел. поща:n.stoeva@nij.bg
Биляна Енчева
Програмен ръководител
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 132
ел. поща: biliana.encheva@nij.bg

Иванка Кирилова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 145
ел. поща: i.kirilova@nij.bg

Спасимир Здравков
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 182
ел. поща: s_zdravkov@nij.bg

Николина Николова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 131
ел. поща: nikolova@nij.bg
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