
1 

 

ПРОТОКОЛ 

от 

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и    

търговски дела (НСМГТД) в Република България 

 
 

        Днес, 18 ноември 2016 г. /петък/ в 12.00 ч., в зала № 312, в сградата на Висшия 

съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, се проведе Годишна среща на 

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република 

България, чието провеждане е одобрено с решение по протокол № 23 от 8 ноември 

2016 г., т. 44 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
 

* * * 
 

          На Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България присъстваха: 

 

 Соня Найденова - член на Висшия съдебен съвет и участник в срещата от страна 

на Съдийска колегия на ВСС, определена с решение по протокол № 23/8.11.2016 

г., т. 44.4 на СК на ВСС; 

 Христина Тодорова – директор дирекция „Международна дейност“, АВСС; 

 Руслана Вълчева – ст. експерт - международна дейност, АВСС; 

 Ида Лереова - мл. експерт - международна дейност, АВСС; 

 Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за 

контакт на НСМГТД – граждански дела; 

 Валентина Бошнякова-Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян и 

национално лице за контакт на НСМГТД – търговски дела; 

 Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас; 

 Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд гр. Варна; 

 Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново; 

 Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново; 

 Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца. 
 

По т. 1, 4, 5, 8 и 10 от дневния ред присъства Валери Михайлов – директор 

дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, АВСС. 

 

 

* * * 
 

 

Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела (НСМГТД) в Република България протече при следния дневен ред: 
 

1. Разпределение между членовете на мрежата актуализирането и поддържането 

на темите на ел. портал. 

2. Представителство на срещите на Европейската съдебна мрежа. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за нови членове на мрежата. 

4. Създаване и поддържане на база данни в електронен вариант, както и 

периодичното й актуализиране, досежно постановените от съдилищата в Република 

България, съдебни актове по граждански и търговски дела, в които е приложено 

правото на ЕС, включително популяризирането й сред българските магистрати и 

осигуряването на достъп до нея. 
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5. Събиране и предоставяне на справки за постановените от съдилищата в 

Република България съдебни актове по граждански и търговски дела, в които е 

приложено правото на ЕС. 

6. Популяризиране на функциите и целите на мрежата, както и на нейните 

членове чрез организиране на срещи и форуми, публикуване на информация в 

интернет пространството. 

7. Възможности за организиране и провеждане на обучения с цел повишаване на 

европейската правна култура на българските съдии и ефективно прилагане на 

правото на ЕС. 

8. Създаване и поддържане на актуална информация на интернет страницата на 

ВСС досежно дейността, организацията и членовете на Националната съдебна 

мрежа по граждански и търговски дела. 

9. Планиране и провеждане на срещи с представители на Министерство на 

правосъдието, Националния институт на правосъдието и други институции с цел 

съдействие и координация за постигане на целите и задачите на мрежата. 

10. Възможности за изграждане и поддържане на интернет базирана вътрешна 

мрежа, чрез която да се поставят въпроси и да се обсъждат важни практически и 

теоретични теми /подобно на EXTRANET системата на НИП, респективно 

използване на тази система и за посочените цели/.  
 

 * * * 

 Годишната срещата беше открита от г-жа Валентина Бошнякова-Събинска - 

съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД – 

търговски дела. Тя благодари на присъстващите за отделеното време и на Висшия 

съдебен съвет, че е приел предложението за провеждането на същата, която е 

необходима с оглед решаването на много въпроси. Срещата протече по така 

предложения дневен ред, като не бяха добавени допълнителни точки.  

           Госпожа Бошнякова представи информация по т. 1 от дневния ред - 

Разпределение между членовете на мрежата, актуализирането и поддържането на 

темите на ел. портал. За срещата г-жа Бошнякова беше подготвила списък на темите 

от ел. портал на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), поддържан от ЕМС по 

граждански и търговски дела – България, който беше предоставен на участниците в 

срещата и е неразделна част от настоящия протокол (Приложение 1).  Тя информира 

присъстващите, че темите от 1 до 14 са разработени и по тях има първоначален 

текст, като за всяка са посочени последното й обновяване и срокът, в който темата е 

актуална. Тя уточни, че максималният срок на актуализацията за всяка тема е една 

година, като при промяна в законодателството съответната тема може да бъде 

осъвременена по-рано. Госпожа Бошнякова допълни, че за тези 14 теми 

Европейската комисията многократно е алармирала, че са с изтекъл срок, поради 

което същите следва да бъдат разпределени между членовете на НСМГТД, с цел 

актуализиране и поддържане. Г-жа Бошнякова посочи, че две от останалите теми от 

15 до 21, а именно: тема 15. „Родителска отговорност“ и тема 17. „Връчване на 

документи“, са разработени и имат последна актуализация, т. е. срокът им не е 

изтекъл към момента и по тях ще се прави актуализация, ако е необходимо. 

Останалите теми от 15 до 21 /с изключение на горепосочените две теми/ не са 

разработени, като за тях следва да бъде даден по-дълъг срок за подготовката им. 

Госпожа Бошнякова обясни, че голяма част от държавите поддържат всички теми.  

           След дискусия всички теми бяха разпределени между членовете на НСМГТД. 

Г-жа Бошнякова уточни, че актуализираните и разработените теми следва да бъдат 

изпратени по e-mail на двете национални лица за контакт на НСДГТД, както и на 
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хартиен носител, за да послужат при изготвянето на доклад до Съдийската колегия 

на ВСС. Разпределението е както следва: 

 Дарина Костова - тема 13. „Искове за издръжка – България“, тема 14.  “Развод 

– България“ и тема 16. „Кое право се прилага?“. 

 Богдана Желявска – тема 2. „Законно отвеждане на дете в друга държава – 

България“, тема 6. „Временни мерки и обезпечителни мерки – България“, тема 18. 

„Трансгранична семейна медиация“.  

 Рената Хальова – тема 5. „Процедури за „заповед за плащане“ – България“, 

тема 9. „Събиране на доказателства – България“ и тема 20 „Събиране на 

доказателства чрез видеоконферентна връзка“. 

 Ивелина Солакова – тема 1. „Процедури за изпълнение на съдебно решение – 

България“, тема 8 „Автоматизирана обработка - България“ и тема 15. „Родителска 

отговорност“. 

       Валентина Бошнякова – тема 10. „Несъстоятелност – България“, тема 3. 

„Искове с малък материален интерес – България“ и тема 21 – относно мрежата.  

      Наталия Неделчева - тема 11. – „Наследство – България“, тема 12. „Срокове на 

процедура - България“ и тема 17. „Връчване на документи“.   

      Галя Маринова - тема 4. „Как следва да се процедира? – България“, тема 7. 

„Компетентност – България“ и тема 19. „Законна лихва“.  

  

Членовете на мрежата определиха в срок до 19.12.2016 г. да бъдат подготвени 

и изпратени на националните лица за контакт проекто актуализациите на първите 14 

теми. По отношение на останалите теми, за които ще е необходимо повече време за 

подготовка, участниците си поставиха срок до 27.01.2017 г. 

Г-жа Желявска предложи да се осъществи координация с новия екип от 

Министерство на правосъдието с цел дефиниране на задълженията, като се изготви 

писмо за организиране на такава среща. 

 Г-жа Соня Найденова предложи на членовете на НСМГТД при необходимост 

и при възникване на технически въпроси при работа с портала да се обръщат към В. 

Михайлов, както и да му се предостави въпросника за автоматизирана обработка 

(тема 8 от Приложение 1). 

 Срещата продължи с обсъждане на т. 2 - Представителство на срещите на 

Европейската съдебна мрежа. Г-жа Бошнякова подчерта, че е много важно на всяка 

среща да има представител на НСМГТД, като по този начин ще се осъществява по-

добра комуникация с Европейската комисия и с Европейската съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела, както и ще се избегне в бъдеще евентуалното 

неизпълнение на задължения от страна на Република България, респективно 

Националната съдебна мрежа. Тя посочи, че през миналата година на една от 

срещите не е имало представител на НСМГТД, както и че през следващата година 

двете национални лица за контакт /Б. Желявска и В. Бошнякова/ при възможност ще 

участват в тези срещи, но следва да има и представители от Националната мрежа, 

при необходимост. След провеждане на дискусия членовете на мрежата се 

разпределиха за участие в срещите на Европейската съдебна мрежа, както следва: 

       Ивелина Солакова и Галя Маринова - в Годишната среща, която ще се 

проведе в периода 1 – 2 февруари 2017 г.; 

 Валентина Бошнякова и Галя Маринова - в срещата, която ще се проведе на 2 

март 2017 г. относно новия регламент за несъстоятелността; 

 Валентина Бошнякова, Рената Хальова и Дарина Костова – в срещата, която 

ще се проведе на 20 - 21 април 2017 г. относно задълженията за издръжка; 

 Богдана Желявска – в срещата, която ще се проведе на 12-13 юни 2017 г., 

относно регламент Брюксел 2А; 



4 

 

 Ивелина Солакова и Наталия Неделчева - в срещата, която ще се проведе на 4 

– 5 октомври 2017 г., за която все още няма определена тема ; 

 Богдана Желявска, Валентина Бошнякова и Рената Хальова – в срещата, която 

ще се проведе на 30 ноември – 1 декември 2017 г., за която все още няма определена 

тема. 

 На следващо място беше обсъдена т. 3 от дневния ред - Предложение за 

обявяване на конкурс за нови членове на мрежата. Участниците в срещата се 

обединиха около становището, че е необходимо да се обяви конкурс за нови членове 

на НСМГТД. Беше обсъдено и предложението за изменение в Правилата за 

дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в частта 

им, касаеща изискването (раздел II, чл. 1) членове на мрежата да бъдат съдии от 

окръжните и апелативните съдилища, като се включат и съдии от районните 

съдилища.   

 Срещата продължи с обсъждане на т. 4 и т. 5 от горепосочения дневен ред. 

Госпожа Бошнякова обоснова идеята си да бъде създадена база данни със съдебните 

актове, в които е приложено правото на ЕС, която да включва актовете на всички 

съдилища в България  от 2015 г., 2016 г. и за напред, като достъп до нея да имат 

само съдиите. Тя посочи, че актуализирането й би било лесно, но самото създаване 

на такава база данни е много трудно. Към момента събраната от по-голямата част от 

членовете на Националната мрежа информация касае постановените съдебни актове 

в електронен вариант за 2015 г. и 2016 г., както и справки за 2016 г. (общ брой 

актове, съгласно таблици с конкретно посочени данни), които да послужат за 

изготвянето на доклади пред Европейската комисията. Г-жа Желявска поясни, че 

при подготовката на последния годишен доклад е липсвала част от необходимата й 

информация. Някои от членовете на мрежата разказаха за трудностите, които са 

срещнали при събирането на тази информация от съдилищата в апелативните им 

райони.  

Г-жа Найденова предложи на членовете на мрежата да уточнят каква точно 

информация и в какъв формат (на електронен и/или хартиен носител) е необходима, 

както и в какъв период следва да бъде предоставена за нуждите на годишния доклад, 

като изготвят образец. След това този образец да се предостави на вниманието на 

Съдийската колегия на ВСС, която да го препрати до административните 

ръководители на съдилищата в България за представяне на исканите данни, като се 

даде възможност всеки съд да организира събирането им по най-удачния за него 

начин. Г-жа Желявска уточни, че има такъв образец на бланка, изготвен от 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела /на английски език/, а 

г-жа Бошнякова допълни, че е превела същия на български език и го е изпратила на 

електронните пощи на всички членове на мрежата, като по-голяма част от тях вече 

са събрали изисканите данни и са утвърдили този начин на комуникация със 

съответните съдилища. Участниците в срещата приеха предложението на г-жа 

Найденова, като се обединиха около мнението, че информацията трябва да се 

изпраща от съдилищата на тримесечие и се съгласиха новият начин за събиране на 

информация да се прилага от следващата календарна година, а до края на 2016 г. 

членовете на мрежата да събират и изпращат информацията на националните лица 

за контакт както досега. Г-жа Желявска пое ангажимента да препрати изискванията 

от страна на Европейската комисия и проект на справката относно събираната 

информация.  

 Г-н Валери Михайлов обясни, че създаването на информационна система, във 

връзка със събирането на съдебните актове, в които е приложено правото на ЕС е 

много скъпо начинание, като предложи да се използва ЦУБИПСА по удобен за 

членовете на мрежата начин.  
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По т. 4, 5 и 8 от дневния ред той уточни, че на страницата на ВСС има таблица 

с данни за контакт с лицата от НСМГТД, като е налице и възможност за 

публикуване на допълнителна информация за дейността на мрежата, включително и 

на бланка (образец) на справката, с изискуемите данни, както и хипервръзка, която 

да води до съдебния акт, в който е приложено европейско право, от самата система 

ЦУБИПСА.  

 На следващо място беше обсъдена т. 10 от дневния ред. Г-жа Бошнякова 

представи идеята си за създаване на вътрешна електронна мрежа, която да не е само 

за ползване от страна на членовете на мрежата, а за нуждите на всички съдии с цел 

комуникация, във връзка с прилагането на европейското право. Тя постави въпроса 

дали чрез минимални технически усилия би могла да бъде използвана EXTRANET 

/електронната мрежа на НИП/, като бъде направен допълнителен подраздел, касаещ 

целите и задачите на НСМГТД. Г-н Михайлов заявява, че не познава тази система и 

следва да проучи възможностите й, както и какво би могло да се направи 

допълнително за нуждите на НСМГТД. /Г-н Михайлов напуска залата/. 

 Срещата продължи с дискусия по т. 6 от дневния ред - Популяризиране на 

функциите и целите на мрежата, както и на нейните членове, чрез организиране на 

срещи и форуми, публикуване на информация в интернет пространството или чрез 

изпращане на писма до председателите на съответните съдилища. Г-жа Найденова 

изложи становището си, че следва да се помисли и върху други възможности за 

популяризиране на НСМГТД, като например интервюта в регионални и централни 

медии със съдействието на експертите от дирекция „Публична комуникация“ на 

АВСС и PR експертите на различните съдилища на регионално ниво. Г-жа 

Бошнякова посочи, че информацията на български език от сайтовете на 

Европейската съдебна мрежа, ЕС и др. във връзка с разработки по конкретни теми и 

регламенти, може да бъде препращана на съответните съдилища. Г-жа Тодорова 

предложи да се изготви РР презентация, която да се публикува на интернет 

страницата на ВСС с цел популяризиране на мрежата и запознаване с нейната 

дейност и цели. Тя отбеляза, че чрез страницата на ВСС трудно се стига до 

информацията, касаеща НСМГТД. Последва дискусия относно различните 

възможности за популяризиране на дейността на НСМГТД. В тази връзка г-жа 

Бошнякова раздаде на участниците в срещата екземпляри от брошура за 

Европейската съдебна мрежа и Практическо ръководство „Компетентност и 

приложимо право при международни спорове между работник или служител и 

работодател“.  

 На последно място членовете на НСМГТД  обсъдиха т. 7 и 9 от дневния ред. 

Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се организира среща 

с г-жа Тачева – директор на Националния институт на правосъдието до края на 

месец ноември 2016 г. с цел обсъждане на възможностите за участие на членове от 

мрежата, респективно и други съдии в определени обучения, касаещи материята на 

европейското право, включително тези на младшите съдии и прокурори, съдебните 

служители и др.  

Годишната среща приключи в 14 ч. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение 1. 

 

 
Изготвил:  

 Нина Петрова 
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 Приложение 1  

ТЕМИ ОТ ЕЛ. ПОРТАЛ НА EJN, ПОДДЪРЖАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 

СЪДЕБНА МРЕЖА ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА /БЪЛГАРИЯ/ 

 

1. Процедури за изпълнение на съдебно решение - България  

2. Законно отвеждане на дете в друга държава - България  

3. Искове с малък материален интерес - България  

4. Как следва да се процедира? - България  

5. Процедури за „заповед за плащане“ - България  

6. Временни мерки и обезпечителни мерки - България  

7. Компетентност - България 

8. Автоматизирана обработка - България  

9. Събиране на доказателства - България  

10. Несъстоятелност - България  

11. Наследство - България  

12. Срокове на процедура - България  

13. Искове за издръжка - България  

14. Развод - България  

15. Родителска отговорност  

16. Кое право ще се прилага?  

17. Връчване на документи  

18. Трансгранична семейна медиация  

19. Законна лихва  

20. Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка   

21. Информация относно организацията на мрежата в страната  

 

https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=289&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=42&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=34&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=41&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=78&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=85&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=280&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=76&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=303&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=166&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=279&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=47&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=45&idCountry=BG&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=302
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=340
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=371
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=387
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=404
https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=bg&idTaxonomy=405

