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Уважаеми колеги, 

             

              Съюзът на съдиите в България организира поредица от професионални 

дискусии и обучения, които ще се провеждат всеки последен петък от месеца в 

Съдебната палата в гр. София или в зависимост от предмета на срещата и при 

възможност – в сградите на Софийския районен съд. Убедени сме, че  

обсъждането на актуални въпроси от съдебната практика в колегиална среда 

има изключителна полза за професионалното развитие на съдиите и съдийската 

общност и уеднаквяване на съдебната практика. Периодичните събирания в 

дискусионен формат и свободен разговор, модерирани от уважавани 

професионалисти с интерес и принос при изследването на конкретната тема, е 

добра практика, доказала през годините своята полезност и ефективност.  

               В началото на месец януари ще обявим програма за цялата година по 

теми от областта на административното, гражданското и наказателното 

съдопроизводство.  

               Предлагаме първата среща-дискусия да се проведе в последния петък 

на месец януари 2019 г. в конферентната зала на Съдебната палата в гр. София, 

като темата за обсъждане да бъдат актуалните въпроси за спиране на 

изпълнението на определенията по чл. 343 НПК. Извършената наскоро 

проверка, възложена от председателя на Върховния касационен съд, за 

образуването и администрирането на частните наказателни дела в АСНС стана 

повод да установим, че съдебната практика по въпроса за основанията и 

процедурата по спиране на изпълнението на определенията по  реда на глава 

ХХІІ НПК е съвсем оскъдна, като същевременно за част от нея проверката 

констатира нарушения на правилата за образуване на делата и тяхното 

администриране.    

   Поради това предлагаме първата тема от областта на наказателното 

съдопроизводство да е: предпоставки за допустимост и основания за 

спиране на изпълнението на определения, подлежащи на проверка по реда 

на глава ХХІІ НПК. Връзка на института на спиране на изпълнението на 

определенията с разглеждането на частния протест и частната жалба по 

същество. Правила за администриране на частния протест и частната 

жалба, предпоставки за образуване на наказателно частно дело и 

администрирането му.  
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 Каним всички съдии, които имат интерес по темата, да се заявят за участие на 25 

януари 2019 г., 15 часа, на телефон 087 9686841, електронен адрес office@judgesbg.org, Юлия 

Стоянова, административен секретар на Съюза на съдиите в България. 

Темите за февруари, март и април 2019 г. ще бъдат посветени на:  

- международен граждански процес – практико-приложен анализ на 

най-новите източници на правото на ЕС, практиката на Съда на 

ЕС и българското правоприлагане;  
 

- актуалните проблеми на заповедното производство и 

изпълнителния процес по ГПК;  
 

- административни наказания и принудителни административни 

мерки по Закона за движения по пътищата – налагане и 

обжалване.  

            

Ще очакваме и вашите предложения за актуални въпроси от съдебната 

практика, които считате, че е полезно да дискутираме помежду си. 

 

 

    Управителен съвет на Съюза на съдиите в България 
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