ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС
(МАРТ 2017 г. до МАРТ 2018 г.)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

I.

Настоящата информация е изготвена по вече утвърдена методика в
съответствие с Устава на СЮБ и е разработена в следните направления:
Организационно-съюзна дейност
Квалификационна и издателска дейност
Административно-стопанска дейност
Културно-просветна и социална дейност
Международна дейност
ОРГАНИЗАЦИОННО-СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Съществена част от дейността на СЮБ се изразява в организиране и
провеждане на конференции, кръгли маси, семинари и дискусии по значими и
актуални проблеми на законодателството и правоприлагането, както и участие в
такива, инициирани от други неправителствени организации и държавни институции.
През отчетния период беше осъществена следната организационно-съюзна
дейност (в хронологичен ред):
На 24 март 2017 г. се проведе 25-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза. В
представената информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (24-и и 25-и),
се постави акцент на това, че 2016 г. е юбилейна година за СЮБ – 50 години от
създаването на Съюза, и всички мероприятия през 2016г. преминаха под знака на
юбилея.
Струва ми се, че тук е мястото да обърна внимание, че 2018 година също е
юбилейна – 90 години от изграждане на тази невероятна сграда – Дом на
българските правници. За първи път се заговаря за „Съюзен дом” в колоните на
списание „Адвокатски преглед”, бр. 15 от 1 април 1924 г. Там в една добре
аргументирана и с ентусиазъм написана статия Петър. П. Бояджиев поставя
въпроса за изграждането на „Съюзен дом”. Тази идея е намерила добра почва и е
избрана комисия в състав – от Адвокатския съюз – Петър П. Бояджиев и Илия
Янулов, а от съдийския – Петър Моллов и (Иван или Илия) Георгов, в която е
поканен и ще участва и началникът на углавното отделение при Министерството
на правосъдието Владимир Аврамов. Определената в този състав комисия ще
„изработи устава на кооперацията и ще предприеме нужното за практическото
приложение на идеята за построяване Дом на българските правници”. По този

начин, с участието на Съюза на българските адвокати и Сдружението на
българските съдии, се поставя началото на създаване на кооперативно сдружение
„Дом на българските правници”. Уставът на кооперативното дружество е
изработен и се напечатва в „Адвокатски преглед”, бр. 12, год V. Дружеството
окончателно се формира, регистрира се от Софийския окръжен съд под № 2-1925 г.
и публикува в Д.В. бр. 244 от 1925 г.
Интересен факт е, че Столичната община в лицето на енергичния си кмет
Георги Маджаров, влиза като член в дружеството, като предоставя право на
строеж на подходящо място в центъра на града, на ул. „Пирот” № 7 ъгъла
„Ломска”, като дял. В сп. „Адвокатски преглед”, бр. 5, год. VI, се напечатва един
„позив”, отправен до всички колеги, подписан от Управителния съвет на
кооперативното дружество „Дом на българските правници”, в състав:
председател: Владимир Николов Аврамов; подпредседател: Петър П. Бояджиев
(1880-1940/1); член секретар: Александър Камбуров; касиер: Д. И. Лиджи; членове:
Никола П. Георгиев и Симеон Н. Петков (1886-1974), в който, като се излага как е
създадено дружеството и каква ще бъде проектираната постройка на Дома на
българските правници, се апелира към колегите – адвокати и към всички правници да
станат членове на дружеството и по тоя начин да помогнат за осъществяване
неговите идеи.
След това кооперация „Дом на българските правници” известява, че по
конкурса за идейни скици за Дома й журито се произнесло на 5 април 1926 г.
Първата награда 15 000 лв. се дава на архитекта Борис Винаров от София.
Сградата е строена в периода 1927 – 1928 г.
На 18 април 2017 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично
честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Съорганизатори на
тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет,
Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация,
Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните
съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р
България. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н
Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана
Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на
правосъдието г-н Валери Тарандов.
„Денят на конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите
предци, които с приемането на Търновската конституция дават началото на
конституционализма в България и въвеждат прогресивните принципи на разделението
на властите, на законността и юридическото равенство на гражданите като
основополагащи принципи в устройството на младата българска държава.“ заяви при
откриването на тържественото събрание председателят на СЮБ г-н Владислав
Славов. Той припомни, че денят на Конституцията и определен за професионален

празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател на
Съюза е била проф. Снежана Начева, която присъстваше на празника.
„Търновската конституция озарява със своя прогресивен дух близо 7
десетилетия пътя на съвременна България. Безспорно е значението й още от края на
XIX век, та чак до средата на XX век. Благодарение на нея страната ни се издига на
равнището на най-развитите европейски демокрации, съизмерва се с тях и бива
призната като европейска, демократична държава” подчерта в своето слово към
участниците и гостите на тържеството проф. Огнян Герджиков, служебен премиер на
Р България.
Приветствия към присъстващите поднесоха вицепрезидентът г-жа Илиана
Йотова и омбудсманът г-жа Мая Манолова. „На този празник ние се прекланяме пред
делото и образа на всички онези големи български юристи, положили основите на
съвременна България. Обръщам се и към Вас като пазители на истината и съзидатели
на държавността, на идеите за демокрация и справедливо общество” заяви в словото
си вицепрезидентът.
Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и Ралица Негенцова –
председател на Висшия адвокатски съвет поздравиха с празника Съюза на юристите в
България и участниците в събитието.
Присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в
България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители,
Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на
следователите, представители на дружествата на СЮБ в страната, известни и
уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.
По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния
знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна
съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав
Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.
Наградени юристи:
1 Екатерина Захариева – народен представител
2. Дария Проданова – зам.-председател на ВКС
3. Радостин Радков – председател на АССГ
4.Христо Георгиев – окръжен прокурор Благоевград
5. Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите
6. Ралица Негенцова – председател на ВАдвС
7. Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ
8. Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите
9. Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите
10. Лиляна Танева адв. - Дружество на СЮБ гр. Бургас
11. Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно)
НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи издателство „Нова звезда“
за активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на издателство
СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Яна
Владимирова-Панова, студентка V курс в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Наградата на АПИС ЕВРОПА за професионални постижения в областта на правото
получи „АЛУМНИ КЛУБ на завършилите ЮФ на УНСС“, колективен член на СЮБ.
Г-жа Ева Соколова беше наградена с благодарствена грамота за предоставеното
дарение от юридическа литература за библиотеката на СЮБ.
За 15 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна
тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната
власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически материал в
централна медия, в регионална медия и излъчен материал в електронна медия.






Наградени са журналистите:
Самуил Димитров, в-к „СЕГА“ за материала „Катарзисът на политиците
задължително минава през прокуратурата. Никой не иска съдебна реформа повече от
министър в оставка, току-що получил обвинение”
Ани Гандева, ТВ Канал 6, гр. Сливен за материалите „Какви проблеми разрешава и
чии съдби спасява Центърът за безплатна правна консултация в гр. Сливен“ и „Какво
се случи и какво се случва със съдебната система в България през двата мандата на
управление на председателя на Административен съд - Сливен Владимир Първанов?“
Вероника Димитрова, Нова телевизия, „Здравей, България“ за материала „Къде са
милионите, потънали в Дупнишката популярна каса?”
Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния оркестър към
Културния дом при Съюза на юристите в България.
Преди хронологично да представя дейността на СЮБ ще отбележа, че
представители на СЮБ редовно участват в ежемесечните заседания на Гражданския
съвет към ВСС, като изразяват своите идеи и становища по поставените за
обсъждане проблеми.
СЮБ инициира пред ГС на ВСС актуални теми за обсъждане – за
юридическото образование, за статута на вещите лица и др. На 24 ноември 2017г.
заседанието на ГС, посветено на проблемите на висшето юридическо образование,
гости бяха г-жа Ахладова – зам.министър на правосъдието и г-жа Миглена Тачева –
директор на НИП.В резултат на проведената дискусия относно новата Наредба за
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността право, се взе решение за сформиране на експертна работна група със
задача: извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата.
В началото на годината към Народното събрание се сформира Обществен съвет
към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към
Народното събрание (КЕВКЕФ), в която СЮБ има свой представител – г-жа Румяна
Христова – председател на Контролната комисия на СЮБ, която взема дейно участие
в заседанията на комисията.
На 8 април 2017 г. г-н Герон участва в семинар на Нотариалната камара, който се
проведе на Боровец.

На 28 април 2017 г. г-н Славов взе участие в заключителна конференция по
Програма БГ14, „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната
власт“ по програма на Норвежки финансов механизъм. Събитието бе организирано от
Министерство на правосъдието.
На 12 май 2017 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София се
проведе Експертна кръгла маса на тема „10 години ГПК – има ли нужда от
съществени промени“. Форумът беше организиран от Съюза на юристите в
България, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Висшия
адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати «Кр. Цончев». Съюзът на
юристите в България подготви тезиси, които бяха разгледани на кръглата маса.
Във форума участваха омбудсманът на Р България г-жа Мая Манолова,
председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, председателят на
КЧСИ г-н Георги Дичев, председателят на Арбитражния съд към БТПП г-н Благовест
Пунев, висши магистрати, представители на адвокатската гилдия и др. След
проведената дискусия участниците в кръглата маса изразиха желание да бъде
подготвен заключителен документ – становище, в което да бъдат отразени
направените предложения. Заключителният документ бе изпратен на Министерство
на правосъдието и някои от предложенията бяха взети предвид от работната група за
ИД на ГПК.
На 23 юни 2017 г. в гр. Бургас се проведе конференция на тема "Ролята на
съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация ", организиран от
Апелативен съд гр. Бургас, Националната асоциация на медиаторите, Адвокатска
колегия гр.Бургас, СЮБ и Община - Бургас. Модератори на конференцията бяха г-жа
Деница Вълкова – председател на АС – Бургас и г-н Йосиф Герон – зам.председател
на СЮБ. Доклади изнесоха: г-н Евгени Георгиев – съдия в СГС, адв. Елиза Николова
– председател на ПАМ и адв. Добромира Полименова. Тук следва да отбележим и
активното участие на колегите от Дружеството на СЮБ в Бургас – както за това
мероприятие, така и за съпътстващите прояви на Съюза, за които ще стане дума подолу – концерта на струнния оркестър, изложба и т.н.
На 4 септември 2017 г. в ЦОА „Кр. Цончев“ се проведе конференция на
Националното бюро за правна помощ по проект Стратегически реформи в НБПП. Бе
представен проекта, който НБПП разработва в рамките на програма „Добро
управление“. На конференцията присъства главния секретар на СЮБ г-жа К.Бозукова.
На 4 септември 2017 г. в Министерство на правосъдието се проведе конференция
„ Необходими ли са промени в Закона за съдебната власт“. Г-н Вл. Славов взе участие
с изказване в конференцията.
На 29 септември 2017 г. в зала „Средец“, х-л „Балкан“ се проведе конференция на
тема „Прилагане на правота на ЕС в периода 2007-2017г.“, на която присъства
проф.Снежана Начева.
На 30 септември 2017 г. в драматичен театър гр.Пловдив бе чествана 120годишнината от създаване на Пловдивската адвокатура и бе представена на книгата
„История на Пловдивската адвокатура“. На събитието присъства г-жа К. Бозукова,
която връчи поздравителен адрес на колегите от АК-Пловдив..
На 11 октомври 2017 г. с тържествено събрание в Камерна зала “България”
Софийска адвокатска колегия отбеляза 120-годишнина от създаването си. На тази

дата през 1897 г. е проведено първото Общо събрание на софийските адвокати. С него
е поставено началото на самостоятелното съществуване и самоуправлението на
Софийската адвокатура и е избран първият адвокатски съвет, с председател адвокат
Димитър Греков. По този повод в катедрален храм "Света Неделя" беше отслужен
благодарствен молебен и тържествен водосвет за здравето, благоденствието и
благополучието на всички софийски адвокати и техните семейства. На 23 ноември
2017 г. от Софийска АК в хотел „Рамада“ бе отбелязан Деня на българската
адвокатура“ и бе представен филм по случай 120-годишнината и. На събитието
присъстваха бивши и настоящи народни представители – членове на САК,
Омбудсмана на Р България, зам.министъра на правосъдието г-жа Ахладова, много
колеги и гости. Бяха връчени традиционните награди от конкурса за есе на студентиюристи. СЮБ бе представен от г-н Славов и г-жа Бозукова.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
През 2017 г. СЮБ кандидатства по два проекта – към ЕК по Програма
„Правосъдие“ на Европейския съюз и по ОП „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския социален фонд и за наша радост усилията ни бяха оценени. И двата
проекта са одобрени.
1.Проект 766158 – „Въвеждане на единен идентификатор на съдебната практика
ECLI“ - Прилагане на ECLI Идентификационен номер в България и
взаимовръзка с Портала e-Justice, накратко „ECLI – BG“
Партньори по проекта ECLI-BG са Съюзът на юристите в България и „Апис
Европа“ АД. На 4 октомври 2017 г. в гр. София се проведе международен експертен
семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на
електронното правосъдие“. Семинарът е част от проекта, съфинансиран от
Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, който се
осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLIкоординатор за България. Изпълнители на проекта са Съюзът на юристите в България
и „Апис Европа“ АД. Семинарът бе открит от г-н Владислав Славов, председател на
Съюза на юристите в България. Заместник-управителят на „Апис Европа“ АД г-н
Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за
въвеждането му през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика. Специален
гост на семинара беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на
правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при
изпълнението на проекта.
Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван
Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно
право в Съвета на ЕС с презентация на тема "Европейският идентификатор за съдебна
практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа" и г-н Томазо Анольони, член на екипа,
въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на
идентификатора в Италия.
От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на национален ECLIкоординатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС
(2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна
информационна система на съдилищата”.
В рамките на дискусията бяха направени професионални презентации освен на
Европейския идентификатор на съдебна практика на ECLI и на Единния портал
за електронни съдебни дела по проект на ВСС. Представена беше обновената
система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация
между административните съдилища в република България и на единната деловодноинформационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища.
Материалите от проведения международен експертен семинар се обобщиха и
издадоха в отделна книжка на сп. „Правна трибуна“ – бр.1 за 2017 г.
2. Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната
система"
Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната
система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и
Съюза на юристите в България и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна
програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.
ЦМП и СЮБ вярват, че модернизацията на българската съдебна система е
пряко свързана с увеличаване на качеството на гражданския контрол върху реформата
в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес,
формулиране на ефективни и реалистични препоръки за подобряване на съдебната
система и трансфер на добри практики за регулирането и функционирането на
съдебната система.
Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система, разбиран
в широк смисъл като цялостна концепция за способността на съдебната система да
функционира съгласно установена и оповестена рамка от ценности и стандарти, които
ръководят поведението, решенията и действията при изпълнението на публичните
задължения. Това означава пълно приемане и зачитане на ценности като
независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и
толерантност, почтеност и благоприличие, професионална компетентност, както и не
приемане на корупцията. Тези ценности са установени в Бангалорските принципи за
съдебно поведение, одобрени от Икономическия и социален съвет на Обединените
нации.
Ключов резултат от изпълнението на проекта е създаването на Индекс на
интегритета в съдебната система (ИИСС), който ще осигури възможност за обективно
и безпристрастно осъществяване на граждански контрол по отношение на процесите
на модернизация на съдебната система. В процеса на разработване на ИИСС ще бъдат
формулирани предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в
съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба.
На 31 октомври 2017 г. в заседателната зала на Съюза на юристите в България
се проведе пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на
интегритета на съдебната система“ на тема "Още за интегритета на магистратите".
Бяха представени целите и дейностите на проекта.
Готов е първият аналитичен доклад по проекта - той е посветен на представяне
на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за

регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система.
Целта на доклада е да бъдат изведени добри практики от шест държави-членки на ЕС.
Изследвани са държава по държава структурите на съдебните системи, механизмите
за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната
система, както и други важни за интегритета на системата елементи и обстоятелства.
Търсени практики, които е възможно да бъдат приложени в българската съдебна
система.Съществена част от методологията на изследването е изясняването на
понятието „интегритет в съдебната власт“. Възприетата за нуждите на проекта
дефиниция е: Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че
магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без
да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава
честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните
задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове
с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната
законосъобразност на акта.
През предходната седмица се проведоха няколко фокус – групи, с участници от
различни сфери на юридическите професии – прокурори, съдии, адвокати, студенти,
представители на НПО, на които се обсъдиха елементите на интегритета.
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Представители на СЮБ участват в работната група по ЗИД на НПК и ЗСВ, в
рамките на СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, създаден с ПМС №3
от 13.01.2016 г. През м. април 2017 г. г-н Славов участва в заседанието за приемане
на Отчета на изпълнението на стратегията за продължаване на реформата в съдебната
власт за 2016г.
На 20 октомври 2017 г. се проведе извънредно заседание на Съвета по
прилагане на АСПРСВ, свикано по инициатива на група неправителствени
организации, включително и СЮБ. На заседанието бяха поставени на обсъждане
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от
група народни представители на 5.10.2017 г., както и създаването на работна група за
изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по специалността „право“ професионална
квалификация „юрист“.
СЮБ участва и в създадените към Министерство на правосъдието нови четири
работни групи – от м. август 2017 г. – сформирана със заповед № ЛС-132/04.08.2017г. на министъра на правосъдието работна група, относно изготвянето на
проект на ЗИД на ЗСВ, където активно участие взема зам.председателя на СЮБ г-н
Н.Гунчев; и от м.септември 2017 г. – междуведомствена работна група за изготвяне
на предложения за законодателни промени, засягащи разследване срещу
представителите на ВКС, ВАС и главния прокурор, съответстващи на действащата
конституционна уредба, в която работна група представител на СЮБ е г-жа Даниела
Ангелова - прокурор в АСпП.

От 7 юни 2017 г. СЮБ е член на работната група по изготвянето на проект за
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество. В заседанието на 7 юни участие взе председателя на Съюза, а в
проведеното заседание на 13 юни – СЮБ бе представляван от г-жа Даниела Ангелова.
Със заповед на Министъра на правосъдието от 05.02.2018 г. СЮБ е член на
работна група с председател г-жа Миглена Тачева и задача: мониторинг и анализ на
прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на
висше образование по специалността „право“ и професионална квалификация
„юрист“. Работната група е сформирана, съгласно решение от 20 октомври 2017 г. на
Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система. Надяваме се, дългогодишните усилия на СЮБ за повишаване на
изискванията към завършващите юридическо образование да имат успех и да успеем
да убедим, както останалите членове на работната група, така и министъра на
правосъдието относно необходимостта от ограничаване на броя на приеманите
студенти в специалност „право“, повишаване на централизирания контрол при
приема на студенти, намаляване броя на юридическите факултети, повишаване
квалификацията на преподавателите, въвеждане на единен държавен изпит. Първото
заседание на работната група се проведе на 15 март 2018г.
УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Както бе отбелязано в началото на доклада СЮБ участва в Съвета за
обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на
европейските фондове в 43-то Народно събрание. Активно участие в заседанията на
Съвета взема председателят на КК на СЮБ г-жа Румяна Христова. На проведеното на
27 октомври 2017 г. заседание, на което се обсъждаха българските приоритети в
дебата за бъдещето на европейския бюджет, присъства и г-н Гюнтер Йотингер – член
на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси.
СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ
През м. май 2017 г. Съюзът на юристите в България излезе с Декларация
относно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността «Право», обнародвана в ДВ, бр. 35 от 2 май 2017 г.,
като изрази съжаление, че приетата нова Наредба за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по специалността «Право», която се обсъждаше
в един доста продължителен период, няма да даде никакво отражение за
преодоляване на слабите места в действащия модел на юридическото образование в
България.
През м. юли 2017 г. Съюзът на юристите излезе с Отворено писмо до министър
председателя Бойко Борисов относно внесения законопроект от група народни
представители от ПП ГЕРБ и ПП "Обединени патриоти" за изменение и
допълнение на ЗСВ / вх.№ 754-01-35 от 4 юли 2017 г/., като изтъкна
антидемократичния и дискриминационен характер на предложените промени,
отбеляза тяхната противоконституционност (чл.44 и чл.6, ал.2 от Конституцията),
обстоятелството, че нарушават международни актове и договори, по които
Република България е страна (чл.22, ал.1 от Пакта за политически и граждански
права; чл.11, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и

основните свободи), както и разпоредбите на Закона за нормативните актове. СЮБ
изрази сериозни опасения, че народните представители (вносителите), тласкат
страната към тотално погазване на българската Конституция и международни
норми, като зад несъстоятелни мотиви ограничават правата на магистратите за
сдружаване, които не могат да съществуват в една правова държава. Навеждат и
на мисълта, че целите са други – да се отслабят магистратските професионалните
организации и на юристите в цялост, да се приглушат проявите им в публичното
пространство. Това изменение на ЗСВ, бележи рекорд по бързина на приемането,
абсолютно немотивирано и скорострелно бе движение на ЗИД на Закона за съдебната
власт, внесен на 4 юли 2017 г., приет на първо четене и второ четене в рамките на 20
дни и приет за по-малко от 30 минути, без обсъждане в пленарна зала. СЮБ отправи
писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев, като го информира че приетите
промените засягат пряко Съюза на юристите в България (СЮБ) и съсловните
организации на магистратите и то в посока на ограничаване на правото на сдружаване
и нормалното им функциониране, което не е допустимо в една правова държава.
Президентът, не изрази позиция и не упражни правомощията си по чл. 101, ал. 1 от
Конституцията на Република България.
СТАНОВИЩА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ДЕЛА
През м. март 2017 г. СЮБ изпрати Мнение по две конституционни дела конституционно дело №1 от 2017 г., образувано по искане на омбудсмана на
Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
§69 и §70 от ПЗР на ЗИД на ЗМВР (обн. в ДВ, бр.81 от 14.10.2016 г., в сила от
01.01.2017 г.) и конституционно дело №2 от 2017 г., образувано по искането на
тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на
противоконституционност на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО), в частта й, която се отнася за работещите пенсионери,
регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност,
чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
През м.ноември/декември 2017 г. СЮБ изпрати становище по конституционно
дело № 7 от 2017 г. , образувано по искане на Президента на Р България за тълкуване
на разпоредбите на чл.5, ал.4, чл.4, ал.3, чл.85, ал.1, т.9, чл.19, ал.2 и чл.20 от
Конституцията на Р България относно смесени международни договори на ЕС
какъвто е ВИТС (Всеобхватно икономическо и търговско споразумение), по следните
тълкувателни питания: 1.При какви условия смесените споразумения, сключени
съвместно от ЕС и държавите членки с трета държава, стават част от вътрешното
право на Република България и придобиват предимство пред вътрешното
законодателство, което им противоречи? 2. Зависи ли временното прилагане,
предвидено в смесени споразумения, от изпълнението на условията по чл. 5, ал. 4 от
Конституцията? 3. Как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията с оглед на това: 3.1. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията
към смесените споразумения, сключени съвместно от ЕС и държавите членки с трета
държава? 3.2. Как следва да се разбира изразът „правомощия, произтичащи от тази
Конституция“, употребен в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията - само до правомощия,
предвидени в Конституцията, или като правомощия, уредени в Конституцията и
законите? 3.3. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията за смесени
споразумения, които предвиждат създаване на институции, в които участва ЕС, но не

участват държавите членки, при условие че в компетентността на тези институции се
включват правомощия, произтичащи от Конституцията?
През м. декември 2017 г. СЮБ изпрати становище и по конституционно дело №
5 от 2017 г., образувано по искане на 71 народни представители от 44-то НС за
установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнатите
норми на международното право и международните договори, по които България е
страна на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
През м. януари 2018 г. СЮБ изрази становище по конституционно дело № 9 от
2017 г., образувано по искането на Главния прокурор на РБ за задължително
тълкуване на чл.129, ал.6 от КРБ, уреждащ мандатността на административния
ръководител в орган на съдебната власт.
През м. февруари 2018 г. СЮБ изрази становище по три конституционни дела –
по конституционно дело № 10/2017 г., образувано по искане на Пленума на ВКС за
установяване на противоконституционност и несъответствие с чл.6 от Конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи на чл.127, ал.1, предл.
предпоследно и последно (относно разширяване на обхвата на доказателствените
средства ) , и само на противоконституционност на чл.411а, ал.1, т.4 от НПК /обн.
ДВ,бр.86/2005 г., посл. Доп. ДВ, бр.101/19.12.2017 г./ (относно разширяване на
приложното поле на компетентността на специализирания наказателен съд ).
По конституционно дело № 12/2017 г. образувано по искане на ВАдвС за
обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.50 и разпоредбата на
чл.81, ал.3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил
съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че
престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“; на разпоредбата на чл.63,
ал.2, т.4; на разпоредбите на чл.73а, ал.2 и чл.416, ал.5; на разпоредбата на чл.247в,
ал.1, т.3 в частта „в случаите по чл.94, ал.1“; на разпоредбата на чл.227, ал.5; на
разпоредбата на чл.248а(в цялост) и на разпоредбата на чл.252, ал.2 в частта „или
когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на
разпоредбата на чл.358, ал.2; на разпоредбите на чл.301, ал.4 и чл.305, ал.6; на
разпоредбите на чл.336, т.4, чл.354, ал.1, т.3 и чл.425, ал.1, т.3; на разпоредбите на
чл.248, ал.3, чл.320, ал.2, чл.348, ал.3, т.1, чл.351, ал.2 и чл.360, ал.2; на разпоредбата
на чл.411а, ал.1, т.4 от НПК.
И по конституционно дело № 13/2017 г. образувано по искане на Пленума на
ВАС за даване на задължително тълкуване на чл.125, ал.2 от КРБ във връзка с отговор
на въпроса „Разпоредбата на чл.125, ал.2 от КРБ задължава ли ВАС да се произнася
по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като
първа инстанция?“
РАБОТА С ДРУЖЕСТВАТА
На 19.05.2017 г. в гр. Котел Съюзът на юристите в България и Дружеството на
СЮБ в гр. Сливен проведоха семинар на тема „Давност в наказателното право.
Реабилитация. Практически проблеми“ с лектор Румяна Илиева, съдия в
Апелативен специализиран наказателен съд. На семинара присъстваха г-н Владислав
Славов - председател на СЮБ и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

На 6 октомври в гр.Варна и на 17 ноември 2017 г. в гр. Пловдив се проведоха
обучителни семинари с разследващите полицаи в съответните съдебни региони на
тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката
на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното
производство". Основен лектор и гост бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Семинарите
преминаха при голям интерес от стана на колегите и се поставиха редица въпроси,
които ежедневно стоят пред разследващите в хода на досъдебното производство.
На 24 ноември 2017 г. в гр.Смолян по инициатива на дружеството на СЮБ в
Смолян се проведе семинар на тема: „Новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс“. Лектор по темата беше г-жа Румяна Илиева, съдия в
Апелативен специализиран наказателен съд.
СЮБ награди с почетен плакет адвокат Атанас Хаджииванов от гр.Смолян за
дългогодишното и активно участие в дейността на Съюза и по случай 80годишнината му.
СЮБ се стреми да откликва на всяка проявена инициатива от дружествата по
места, да ги подпомага с квалифицирани лектори за обучения и семинари; да ги
информира своевременно за всяко мероприятие, което се организира от Съюза в
София или в страната.
КВАЛИФИКАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Издателската дейност на СЮБ е съсредоточена в издаване на списание
„Общество и право“, което се разпространява чрез набиране на абонати в
юридическите среди и списание „Правна трибуна“, което се разпространява
безплатно. През настоящата година списание „Общество и право“ промени
вътрешния си дизайн. Редакционната колегия се стреми да представя на читателите
публикации, които да отразяват актуалните проблеми и предизвикателства пред
юристите, да ги подпомага в дейността им, да представя и тясно специализирани
публикации с професионално съдържание. Разшири се кръга на авторите като се
привлякоха и действащи магистрати – съдии, прокурори и следователи.
Квалификационна дейност на СЮБ е насочена най-вече към практикуващите
юристи, като целта е темите за обучение да бъдат подбрани не само по актуалност, но
и по желание на членовете на СЮБ.
На 13.05.2017 г., в хотел "Дипломат Плаза", гр. Луковит СЮБ се проведе
семинар на тема "Вещноправни проблеми от публичната продан" с лектор Валя
Гигова, адвокат от САК.
На 10-12 ноември 2017 г., в хотел „Никол", гр. Долна Баня се проведе
квалификационен уикенд на тема "Изменения и допълнения в Гражданския
процесуален кодекс" с лектор Борислав Белазелков, съдия във ВКС.
На 10-12 март 2018 г., в к-с „Острова“, с.Бели Осъм, общ.Троян се проведе
квалификационен уикенд на тема: „Новите изменения в НПК“ с лектор Кети
Маркова, конституционен съдия.

МЕДИАЦИЯ
Обучения: През отчетния период СЮБ проведе два базови курса по медиация
през м. март-април 2017 г. и март – април 2018 г.
За съжаление не успяхме да проведем предвидения през м.октомври 2017 г. –
базов курс по медиация, поради липса на желаещи да се обучават.
Периодично се провеждат заседания на НАМ.
Предстои на 27 - 28 април в Благоевград НАМ съвместно с ЮЗУ да организира
и проведе международна конференция по медиация, под егидата на
европредседателството, ВАдвС и др.
СЪТРУДНИЧЕСТВО С АПИС
На 10 март 2017 г. СЮБ, АПИС ЕВРОПА и Съюзът на счетоводителите в
България организираха национален семинар на тема "Годишен финансов отчет за
2017г.
На 21 юни 2017 г. СЮБ, АПИС ЕВРОПА организираха семинар на тема:
“Практически проблеми при възлагането на обществените поръчки” Лектори
бяха експертите по ЗОП: -Елена ДИМОВА и Александър АЛЕКСАНДРОВ. В
дискусията се обсъдиха въпроси, свързани с : Подготовка на процедурите;
Изисквания към кандидатите и участниците; Провеждане и приключване на
процедурите – практически аспекти; Производство по обжалване – съществени
моменти от процедурата по обжалване.
На 27 октомври 2017г. СЮБ и АПИС ЕВРОПА организираха семинар –
„Актуални проблеми по прилагане на Закона за устройство на територията“ .
На 7 декември 2017г. СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар
на тема "Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане на новия Закон за
счетоводството" - Лектор: Доц. д - р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор.
II.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
През отчетния период, подписахме анекс с КЧСИ, като им отдадохме под наем
освободените 2 офиса в сградата на СЮБ на ул. “Пиротска“ №7.
Подновихме договора с Издателство „Нова звезда“, като го съобразихме с новата
визия на книжарницата.

III. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
Библиотека
Развитието и целите на библиотеката са съобразени с приоритетите на Съюза
на юристите в България – да съдейства за професионалното усъвършенстване и
задоволяване на интересите на юристите, работещи в различните сфери на правото,
чрез предоставяне на специализирана научна литература и извършване на
разнообразни библиотечни услуги. Едновременно с това, библиотечните документи
са достъпни и за всички граждани, нуждаещи се от информация и данни в тази
област.
От началото на м. април 2017 г. до края на м. март 2018 г. в библиотеката са
постъпили 38 нови заглавия. Начинът на набавяне на библиотечните документи е чрез

дарение и закупуване. Основни дарители - Издателство «Нова звезда», Бургаски
свободен университет, Конституционен съд, Институт за държавата и правото към
БАН, Висш адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, частни лица и др. В
този период в библиотеката постъпиха ценни дарения от книги и периодични издания
от съпругата на видния български юрист, народен представител и председател на 38то Народно събрание Йордан Соколов – г-жа Ева Сколова, от съдия Росица Ковачева,
от проф. Снежана Начева – председател на Културния дом при СЮБ, от съпругата на
проф. Байчо Панев.
Абонаментът за 2018 г. е 1043.10 лв. –от тях: вестници – 4 бр., списания – 6 бр.
Пет (4) заглавия периодични издания са дарения от различни институции –
ВАС, ВАдвС, Централната библиотека на БАН, Център за правни инициативи, УНСС.
С голям интерес се ползват изданията на СЮБ - сп. «Общество и право» - найчетеното и използвано периодично издание през отчетния период и сп. «Правна
трибуна».
ЕЛЕКТРОННИЯТ КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ е достъпен за читателите на
библиотеката и обхваща повече от 2000 книги. Този модул изпълнява две основни
функции – каталогизиране на библиотечните единици и информационно търсене.
Обединява всички традиционни каталози – азбучен, систематичен, предметен и
улеснява бързото търсене на определени заглавия. Ползващите услугите на
библиотеката могат да търсят по всеки елемент на библиографското описание автор, съставител, заглавие и подзаглавни данни, издателство, ключови думи и т.н.
Периодичните издания се отразяват в „Регистър на периодичните издания” по
заглавие, година на издаване, периодичност и получени броеве.
Остарелите по съдържание библиотечни документи периодично се прочистват
и преместват в книгохранилището на библиотеката. /книги, периодика, закони,
кодекси и други нормативни документи/ или се предават на вторични суровини.
Библиотеката се ползва от членовете на СЮБ, членовете на колективните
дружества и организации на юристи и други институции, само под формата на
читалня.
Регистрираните посещения за периода са общо 125. Отразяват се в «Регистър
на посещенията», който включва дата, име, статус, тема/справка, ползвани документи.
Използваните библиотечни документи са 215 и се разпределят, както следва:
По вид: периодични издания – 85, книги – 120; информ. системи АПИС, Сиела – 20.
По съдържание: най-много изпозвани бибилотечни документи са в областта на
наказателното право, гражданското право, административното и облигационното
право. Съдебната практика по дела, съдържаща се в книжния фонд и правноинформационните системи АПИС и СИЕЛА заема голям дял от търсената
информация. Членовете на СЮБ могат да се възползват и от библиотечни документи
на други библиотеки посредством междубиблиотечно заемане.

Нараснал е броят на устните справки по телефон и ел. поща – библиотечно
уточняване, тематични и фактографски справки.
На читателите е осигурен интернет достъп за провеждане на информационни
търсения и ползване на електронна поща. Една от услугите, която се използва найчесто, е работата с правно-информационните системи АПИС 7 и СИЕЛА 5.1.
На разположение на служителите на СЮБ и читателите на библиотеката е
папка «Медиен мониторинг», в която могат да се намерят материали за Съюза на
юристите в България – новини, събития, интервюта и др., публикувани в електронни
и печатни медии; Информация за нови книги в библиотеката в интернет стр. на СЮБ.
Поддържа се и се актуализира интернет стр. на СЮБ – предстоящи събития,
съюзни инициативи, становища по дела на Конституционния съд и по законопроекти,
издателска дейност, изяви на Културния дом при СЮБ, библиотечна дейност и др.
Поддържа се и се актуализира и страница на СЮБ във Фейсбук.
Културен дом
През 2017 г. Културният дом при СЮБ с председател проф. д-р Снежана
Начева и секретар Сабиха Мехмедова, организираха програма и в трите направления
на своята дейност - концерти, изложби и представяне на литературни произведения на
колеги - юристи.
На 18 април 2017 г. Струнният оркестър при СЮБ изнесе концерт, посветен на
Деня на Конституцията и юриста.
На 22 март 2017 г. се проведе станалият традиционен Пролетен салон, където
юристи-творци прочетоха свои произведения.Участие взеха Снежана Начева, Кети
Бозукова, Йотко Кадемов, Димитър Генчев, Явор Бояджиев, Венци Радков и др.
Открита беше изложба „Пролетни багри“, която остана да краси салона на СЮБ до
тържественото честване на 16 април – Деня на Конституцията и професионален
празник на юристите.
През м.май 2017 г. бе изнесен концерт по случай 24 май – деня на българската
култура и славянската писменост.
На 27 май 2017 г. се проведе литературно четене – „Шекспириада“. Проф.
Начева представи своята творба пред препълнената зала, под нежната музика на
юристката-пианиска Мария Трионджиева. Отпечатването на „Шекспириада“ в
прекрасно издание от ИК „Сиби“ бе представено на 25 октомври 2017г.
Подготвя се сборника „Темида 6“, в който се съдържат произведения на
пишещи юристи, членуващи в различни писателски организации. Предстои
отпечатването му.
На 24 юни 2017 г. Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ с
диригент Веселин Байчев за шеста поредна година изнесе концерт в зала "Георги
Баев" на Културния център "Морско казино", гр. Бургас. Събитието беше
организирано от Културния дом при СЮБ със съдействието на Община Бургас.
Изпълненията на музикантите преминаха при голям успех и интерес от страна на
публиката. В същата зала беше представена изложба на бургаски юристи спортисти.
На 18 октомври 2017 г. в салона на Съюза на юристите в България г-жа Кети
Бозукова, гл. секретар на Съюза, представи новата си 15 по ред стихосбирка "Думи за
обичане". Събитието беше организирано от Културния дом при СЮБ със

съдействието на Съюза на българските писатели и издателство "Български писател".
С няколко встъпителни думи проф. Снежана Начева, председател на Културния дом
при СЮБ, приветства гостите и представи авторката. На представянето присъстваха
много колеги, близки и приятели на авторката, почитатели на българската поезия. На
фона на приятна музика прозвучаха част от творбите, включени в новата книга. На
представянето на книгата присъстваха председателят на Съюза на българските
писатели Боян Ангелов, поетът Димитър Христов и литературният критик Благовеста
Касабова. На 23 ноември книгата бе представена пред колеги от Националния съюз
на юрисконсултите.
На 22 ноември 2017 г. в Съюза на юристите бе представена книгата „Любов по
рождение“ на проф. Пенчо Пенев.
На 21 март 2018 г. бе представен литературния сборник „Темида 6“, който
съдържа творби – поезия и проза на 37 автори-юристи.
Традиционният Коледен концерт за 2017г. се проведе на 22 декември 2017 г.
като „Пъстър Коледен концерт” с участието на колегата – нотариус Антоний Гетов,
който свири на саксофон.
Цялата 2017 г. се очерта като изключително успешна за струнния ни оркестър.
В началото на тази 2018 г. оркестъра на юристите изнесе концерт посветен на 3
март – националния т празник на България. Гост бе проф. Йосиф Радионов - цигулка.
Бе изсвирена музика на композитори от националностите, които са взели участие в
Освободителната война 1877 – 1878 г.
С радост можем да съобщим че оркестърът е поканен в град Варна тази година
и колегите от региона ще се насладят на музиката им. По същото време ще бъде
представен и литературния сборник „Темида 6“.
Отчитаме, че чрез тези концерти Културният дом има съществен принос в
изявите на обществената полза от дейността на СЮБ. Радостно е , че слушателитеюристи, веднъж чули оркестъра, се приобщават към многобройната му вярна
публика.

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)
На 13 май 2017 г. във Флоренция(Италия) ЕАЮД проведе своята Генерална
асамблея, на която бе избран и новият Изпълнителен комитет на Асоциацията, в
който СЮБ има трима свои представители - г-жа Ваня Савова, г-жа Миглена Тачева и
г-н Марио Димитров.
На 17 и 18 март т.г. в Париж се проведе редовното заседание на Изпълнителния
комитет на ЕАЮД, в което взе участие г-жа Ваня Савова - член на ИК. Основната
дискусия е на тема: политическата обстановка и предизвикателствата
пред прогресивните юристи. Обсъдена е бъдещата дейност на организацията и
финансовото й състояние.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)
През м. април 2017 г. в Ломе(Того) Международната асоциация на
юристите демократи (МАЮД) проведе редовното си заседание. В конференцията
взеха участие над 170 чуждестранни делегати и повече от 30 местни юристи. Зам.председателят на СЮБ и зам-председател на Изпълнителното бюро на МАЮД г-н
Герон взе активно участие в конференцията.
ДРУГИ международни дейности на СЮБ
През м.април 2017 г. в Москва – Русия се проведе Общо събрание на
Асоциацията на юристите от Черноморско Каспийския регион. На събранието
присъстваха г-н Владислав Славов, г-н Йосиф Герон, проф. Захари Захариев, акад.
Стефан Воденичаров и г-жа Кети Бозукова. На Общото събрание се обсъди план за
дейността на Асоциацията, набелязаха се задачи за разширяване на членството. Взе се
решение да бъде учреден Фонд за подпомагане на дейността на Асоциацията.
През 2017 г. по покана на фондация “Славяни“ в Съюза на юристите в
България се учреди Националната асоциация „Един път, един пояс“ или „Новият
копринен път от 21 век“ китайски проект, който обхваща както икономика и
търговия, така и научно технологично, културно, образователно, туристическо и
инфраструктурно сътрудничество. В Управителния съвет на новоучредената
асоциация, за зам. Председател бе избран г-н Владислав Славов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ:
/Вл. Славов/

