
 

     
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

между Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в Република България, създадена от 

Висшия Съдебен Съвет на Република България, и 

Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в 

Република България при Прокуратурата на Република България 

 

 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела в Република България, създадена от Висшия Съдебен Съвет 

на Република България, и Националната прокурорска мрежа за международно 

правно сътрудничество в Република България при Прокуратурата на 

Република България, наричани в този документ – „двете страни”, имат 

структура, тясно професионална компетентност и конкретни задачи, обявени в 

съответните Правила за учредяването и дейността им. 

Двете страни отчитат важността на координацията и сътрудничеството 

между компетентните органи на държавите при предотвратяването и 

наказването на различните форми на трансграничната престъпност, 

изпълнението на инструменти за взаимно признаване, спазване на нормативно 

регламентираните процесуални гаранции за допустимост и правилност на 

отделните действия.  

Всяка от страните има за цел предоставяне на своевременна и 

компетентна помощ в областта на международното сътрудничество по 

наказателни дела, улесняване на контактите между магистратите и 

Европейската Съдебна Мрежа, ЕВРОДЖЪСТ и други национални и 

международни институции, организации и структури със сродна 

компетентност 

За постигане на общите си цели двете страни обединяват усилията си в 

насока повишаване на професионалната подготовка на магистратите, 

установяване на ефективни контакти на национално и международно ниво, 

подкрепа на задълбочени изследвания по хармонизацията на националното, 



европейското и международното законодателство и гарантират своята 

готовност и съществуващ потенциал. 

 

Член 1 

 

Двете страни се съгласяват да работят съвместно за постигане на: 

 

1.1 Максимална информираност за съществуващите фактически и 

правни възможности за международно сътрудничество. 

1.2 Активност при разработването на нови идеи и инструментариум за 

взаимната правна помощ по наказателни дела.  

1.3 Установяване на ефективни контакти на национално и 

международно ниво и пълноценно прилагане на възможностите за 

сътрудничество. 

1.4 Утвърждаването на високи професионални и етични стандарти при 

сътрудничеството и комуникацията със заинтересуваните 

магистрати и власти. 

 

Член 2 

 

Двете страни одобряват и приемат като форми на сътрудничество 

директните контакти и съвместни инициативи, сред които: 

 

2.1   Организиране на срещи и обучения с цел улесняване  обмена на 

информация и повишаване на професионалната компетентност в 

областта на международното сътрудничество. 

 

2.2  Обобщаване на резултатите, представяне на добрите практики и 

популяризирането им. 

 

2.3 Изследвания и анализи с участието на водещи специалисти в 

областта на международното сътрудничество по наказателни дела. 

 

2.4 Създаване на екипи от магистрати с утвърдени познания и опит 

при изготвяне на становища и провеждане на обучения.  

 

2.5 Участие в проекти и други партньорски инициативи.  

 

2.6 Организиране на дискусии по въпроси на законодателството и 

съдебната практика с привличане на Националния Представител и 

Бюрото на РБ в ЕВРОДЖЪСТ, Секретариата и лицата за контакт в 

ЕСМ и други институции, организации и структури със сродна 

компетентност. 

 

 



Член 3 

 

Двете страни, признавайки важността от укрепването и практическото 

развитие на взаимното сътрудничество между тях и за целите на реализиране 

на това Споразумение за сътрудничество, съгласуват осъществяването  

съвместни мероприятия минимум веднъж годишно с участие на 

представителите на двете мрежи. 

 

Координацията на изпълнението на предвидените от настоящето 

Споразумение мероприятия ще се осъществява: 

 

- от страна на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в Република България – от съдиите-

членове на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в Република България. 

 

- от страна на Националната прокурорска мрежа за международно правно 

сътрудничество в Република България при Прокуратурата на Република 

България - от отдел „Международен“ при Върховната Касационна 

прокуратура на Република България, 

 

 

 

 

  

Споразумението се изготви в три еднообразни екземпляра – за всяка от 

страните и Висшия Съдебен Съвет на Република България. 
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   Национално лице за контакт                   Завеждащ отдел ”Международен” 
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Подписано в гр. София, на 16.03.2016г. 


