
 
 

Предмет на настоящия отчет е дейността на Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България /Мрежата/ през първия активен период след нейното създаване с 

Решение на ВСС по протокол 44/30.07.2015г. и разширяване с решение по 

протокол № 4/27.01.2016г.  

Период, протекъл много интензивно и успешно за членовете на 

Мрежата, предоставящ реални аргументи за жизнеността и полезността на 

тази специализирана общност за национален и международен диалог по 

проблемите на сътрудничеството по наказателни дела.  

Принос за обмислянето и осъществяването на инициативите има 

всеки от съдиите, членове на Мрежата. От съществено значение бе 

помощта, предоставена от ВСС, чрез Комисия „Международна дейност” и 

„Комисията по атестиране и конкурси“ към Съдийската колегия на ВСС, 

Дирекция „Международна дейност” на ВСС, Националното Бюро на РБ в 

Евроджъст, Националния Кореспондент в ЕСМ, отдел „Сътрудничество по 

наказателно-правни въпроси“ и Дирекция "МПСЕВ", Министерство на 

правосъдието, екипа на Националния Институт на правосъдието, 

Дирекциите на ВСС „Информационни технологии” и  „Публична 

комуникация”.  

Набелязвайки предстоящите приоритетни дейности, на Годишната 

среща на 16.03.2016г., съдиите членове подчертаха - популяризация на 

Мрежата; надграждане на обучението си по проблемите, свързани с 

международното сътрудничество и повишаване езиковата подготовка; 

провеждане на качествено практическо обучение на съдиите по 

наказателни дела по апелативни райони; утвърждаване на Мрежата като 

специализиран център за професионален диалог по проблемите на 

международното сътрудничество по наказателни дела.  

Значимо направление на дейността възникна по силата на решение 

по протокол № 15/24.03.2016г. на ВСС, с което съдиите членове на 

мрежата бяха одобрени за контактни точки в Европейската съдебна мрежа 

и придобиха статута по чл. 4, т. 1-3 от Решение на Съвета 976/СПВР от 

16.12.2008г. за ЕСМ.  

ОТЧЕТ 

 

за дейността на Националната съдебна мрежа  

за международно сътрудничество  

по наказателни дела в Република България 

 

през периода 17.03.2016г. – 24.02.2017г. 



С оглед на изложеното, водещи насоки в дейността на Мрежата през 

отчитаната година бяха - утвърдената Програма и изпълнението на 

функциите като контактни точки в ЕСМ.  

 

В тази рамки, сред конкретните постижения на Мрежата следва да 

бъдат посочени: 

 

I. Дейност по запитвания към съдиите членове. 

 

1. Официални запитвания – Приложение 1. 

Своевременно и компетентно съдействие е предоставено от съдиите 

членове чрез общо 103 бр. дейности. Официални запитвания са постъпили 

от общо 75 различни органи – 45 от които национални, 15 чуждестранни, 9 

постъпили от други контактни точки и 6 от Евроджъст.  

В 43 случая делата, по които е търсено съдействие, са били за тежки 

престъпления, а в 13 случая за други престъпления. 

В 22 случая съдиите са предоставили помощ във връзка с 

подготовката на молби за правна помощ, като в два от тях по искане на 

чуждестранни органи. При изпълнението на 19 такива молби е оказано 

съдействие, в 5 от случаите на чуждестранни органи. Информация за 

приложимото законодателство е била предоставена в 23 случая, като в 15 

от тях искането е постъпило от чуждестранни органи. По 8 дела съдиите са 

били търсени с оглед забавяне на изпълнението на молба за правна помощ. 

По дела с предмет европейски заповеди за арест – в 9 случая членовете са 

подпомогнали подготовката за издаване и в 11 случая изпълнението им. В 

4 случая е предоставено съдействие на национални органи по повод 

удостоверение за финансови санкции – един от тях при подготовката за  

издаването му, а в 3 случая по време на изпълнението на такова искане. По 

искане на чуждестранен орган е предоставено съдействие по казус, свързан 

с изпълнение на акт за конфискация. Оказана е помощ и по време на 

подготовката за издаване на удостоверение за признаване на наказание 

лишаване от свобода по искане на национален орган. 

Съдиите членове са били потърсени и са участвали и в допълнителни 

процедури по сътрудничеството, като са съдействали: в хода на 

производство по молба за екстрадиция; за уточняване на компетентните 

органи; за установяване, свързване и препращане на запитване за 

информация и участие в проучвания; чрез разяснения относно процедури, 

свързани с международното правно сътрудничество; за предоставяне на 

информация за датата на окончателното изтърпяване на наложено 

наказание „лишаване от свобода” на български гражданин. 

 

2. Неофициални запитвания. 



Не могат да бъдат конкретизирани като брой случаите, в които 

членовете на Мрежата са давали разяснения на своите колеги в устна 

форма. Тези въпроси са ежедневие с оглед факта, че колегите магистрати 

знаят към кого да се обърнат. Видно от предоставената от Дирекция 

„Международна дейност“ справка, от създаването на новата интернет 

страница на ВСС, разделът за НСММСНДРБ е бил посетен 292  пъти 

(статистика за периода юли 2015 г. – декември 2016 г.). Непосредственият 

контакт и постоянната готовност на предварително обучените съдии, 

членове на Мрежата, да подпомогнат търсенето на информация са сред 

оперативните механизми за постигане целите на Националната мрежа. 

Фактът, че всеки от членовете е провел множество подобни разговори, дал 

е консултация по телефона, в някои случаи особено необходима и спешна, 

свидетелства за реалното функциониране на създадената от ВСС Мрежа.  

Разнообразието на подлежащата за прилагане правна материя, 

увеличаването на инструментариума на сътрудничество, динамиката на 

едно наказателно производство са достатъчно гаранции, че потребността 

от комуникация с членовете на Мрежата нараства.  

От друга страна, съставът на мрежата не е попълнен. Поради 

териториалните предели на Апелативен район София, сред членовете на 

мрежата се наложи допълнително вътрешно разделяне, като съдиите 

Румяна Илиева и Мариета Неделчева поеха съдебните райони на 

Кюстендил, Монтана, Враца и Видин, освен СпНС и АСпНС, съдия Татяна 

Грозданова съдебни райони София окръг, Перник, Кюстендил и 

Благоевград.  

Тези аргументи са в основата на отправеното към СК на ВСС на РБ 

предложение за промени в Правилата за дейността на НСММСНДРБ, като 

в състава й да бъдат включени съдии от районните съдилища и повече 

съдии на окръжно и апелативно ниво.  

 

II. Обучения в областта на международното правно 

сътрудничество, проведени от съдиите членове на Мрежата по 

апелативни райони. 

Установената необходимост от практическо обучение на съдиите по 

наказателни дела за използване ресурсите на сайта на ЕСМ, изготвянето на 

молби до чуждите компетентни органи за съдействие и разграничаването 

на случаите за отнасяне към ЕСМ и Евроджъст доведе до разработването 

на темата, с практически акценти, от съдията при СГС Атанас Атанасов. 

Презентацията е поставена на страницата на Мрежата на сайта на ВСС и е 

достъпна за всеки заинтересован. 

Бяха проведени обсъждания и конкретни обучения на съдиите по 

апелативни райони: 

на 31.05.2016г. в Апелативен съд гр. Бургас пред съдии от целия 

апелативен район,  



в периода м. 05-06.2016г. пред съдии от Софийски Районен и 

Софийски Градски съд, 

на 14.09.2016г. на информационна среща със съдиите в 

Специализиран наказателен съд, 

на 02.12.2016г. – по време на Регионалната работна среща на съдиите 

от района на Софийски Апелативен съд. 

По време на тези срещи се установи, че съдиите имат интерес към 

материята на международното сътрудничество, изразяват необходимост от 

придобиване и задълбочаване на практическите си умения при изготвяне 

на формите по отделните инструменти. Обсъдени бяха отделни казуси на 

забавяне при изпълнение на МПП, търсене на компетентните власти, 

ползване на ресурсите на сайта на ЕСМ.  

Темата за обученията на действащите магистрати в областта на 

международното сътрудничество предоставя множество възможности за 

детайлизиране и практическо прилагане на придобитите знания. От своя 

страна, през отчитания период екипът на съдиите членове на Националната 

мрежа положи усилия да допринесе за повишаване на информираността и 

утвърждаване компетентността на съдиите по апелативни райони.  

 

III. Участие на съдиите членове на Мрежата в срещи и обучения 

в областта на международното сътрудничество по наказателни дела.  

Членовете на Мрежата се включиха в следните прояви: 

1. Националната конференция на Евроджъст на 10.06.2016г. в гр. 

София с акцент върху незаконния трафик на мигранти, практиката на 

Евроджъст, „чуждестранните бойци“, възстановяването на средства, 

придобити от трафик. В представения на вниманието на професионалната 

аудитория Отчетен доклад за работата на Националното бюро на България 

в Евроджъст за 2015г. бе отбелязана като положителна инициативата за 

създаване на вътрешна национална мрежа от съдии за взаимодействие с 

ЕСМ. В хода на обсъжданията по презентацията за разграничаване на 

правомощията на Евроджъст и ЕСМ екипът на Мрежата изрично получи 

висока оценка от членовете на Националното бюро на България в 

Евроджъст.  

2. По покана на Националния кореспондент на РБ в ЕСМ и Зав. 

Отдел „Международен“ при ВКП на РБ, съдиите Илиева, Грозданова, 

Неделчева, Гьонева, Даскалова и Райкова се включиха в Работния семинар 

на Националната прокурорска мрежа в периода 26-28.10.2016г., проведен в 

УБ на ПРБ „Цигов чарк“. Участието им допринесе към разширяване на 

знанията, развиване на практическите умения при предоставяне на 

международна правна помощ и укрепване на взаимното доверие между 

магистратите от двете мрежи. С тази конкретна проява бе изпълнено и 

предвиденото в чл. 3 от Споразумението за сътрудничество между 

мрежите. 



3. Събитие в дейността на Мрежата през 2016г. бе участието на 

седем от членовете в обучение на тема „Международно съдебно 

сътрудничество по наказателни дела: Европейска заповед за арест и 

международна правна помощ“, организирано от Европейската мрежа за 

съдебно обучение в периода 14-16.11.2016г., в гр. Люблин, Полша. Идеята 

за подобно „екипно“ обучение, възникнала по време на първата годишна 

среща на Мрежата, бе осъществена при изключителното съдействие от 

страна на Националния институт на правосъдието. Специфичният 

обучителен подход позволи: активно практическо приложение на 

придобитите знания по различни инструменти на сътрудничеството по 

наказателни дела; воденето на дискусии с магистратите от Швеция, Полша 

и представителите на ЕМСО; конкретизиране на необходими корекции в 

молбите за правна помощ; обобщаване на факти, реализирани на 

територията на различни държави и процесуалните възможности за водене 

и приключване на разследвания, формиране на съвместни екипи за 

разследване. Съдия Атанас Атанасов премина предварително обучение в 

гр. Брюксел и бе лидер на всички български магистрати. Съществен бе 

приносът в обсъжданията в националната група на съдия Татяна 

Грозданова. Важна помощ при вземането на решения бе предоставена от 

Заместника на Националния представител на България в Евроджъст, г-жа 

И. Которова. 

4. Участие в срещи на ЕСМ. По предложение на Националния 

кореспондент на България в ЕСМ, членове на Мрежата се включиха в: 

В 47-мата пленарна среща на ЕСМ в Братислава, проведена в 

периода 21-23 ноември 2016 година в гр. Братислава, под 

Председателството Република Словакия, участваха съдиите Татяна 

Грозданова и Татяна Гьонева. Посветена на развитието на по-ефективно 

сътрудничество с фокус приложението на Директива 2012/29/ЕС на ЕП и 

на Съвета от 25.10.2012 година за установяване на минимални стандарти за 

правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна 

на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета и представяне на Европейска 

мрежа за правата на жертвите на престъпления и Европейска съдебна 

мрежа за киберпрестъпления, срещата е предоставила възможност за 

непосредствен контакт на повече от 130 участници – представители на 

Словакия, контактни точки на ЕСМ и от държави - кандидати за членство в 

ЕС, асоциирани и трети държави, както и представители на Евроджъст, 

ЕК, Генералния секретариат на Съвета на ЕС и партньорски организации. 

В 38-мата редовна среща на ЕСМ, планирана за 22.02.2017г. в гр. 

Хага, Нидерландия, е одобрено участието на съдия Ангелина Лазарова. В 

дневния ред на първата за годината среща са основните теми на ЕСМ под 

Председателството на Малта – европейската заповед за разследване, 

електронните доказателства и пране на пари, както и обсъждания относно 



развитието на международното правно сътрудничество в държавите и 

работната програма за 2017г.  

5. В Регионална среща на немскоговорящите контактни точки на 

ЕСМ, проведена в периода 25-29.09.16г. в гр. Брегенц, Австрия, взе 

участие съдия Стратимир Димитров от Окръжен съд гр. Хасково. 

Присъствалите 24 контактни точки от различни държави са дискутирали 

по проблемите на трафика на хора, в частност – бежанци, актуални 

възможности и действия по сътрудничеството при разследване на т. нар. 

„пране на пари“.  

6. По решение на Съдийската колегия съдия Ангелина Лазарова взе 

участие в регионална работна среща по засилване на трансграничното 

сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с 

незаконната миграция в Западните Балкани, в периода 30.08-02.09.2016г. в 

гр. Подгорица, Република Черна гора. В срещата, организирана от МОМ, 

ОССЕ и СНП към ООН, участваха представители на 20 държави, 14 

международни организации, представители на неправителствени 

организации, бизнес центрове, секретариата, институциите и мисиите на 

ОССЕ. По данни от Националното бюро на България в Евроджъст, отдел 

„Статистика” на ВСС на РБ, от Централизираната информационна система 

на прокуратурата на РБ и след консултация със магистрати от 

Специализираната прокуратура и СНС, в хода на работата по тематични 

групи съдия Лазарова представи презентация, като коментира данните до 

момента, бъдещите стъпки и постави акцент на потвържденията за взаимно 

доверие в областта на сътрудничеството по наказателни дела. Разяснено бе 

значението на създадената от ВСС на РБ Национална съдебна мрежа, 

съществуващите възможности за бърз отговор на молба за правна помощ и 

на ресурсите на ЕСМ при търсене на компетентен орган, приложим закон, 

форми и образци в областта на съдебното сътрудничество по наказателни 

дела. 

По покана на СНП към ООН /UNODC/ и след решение на 

Съдийската колегия на ВСС, съдия Лазарова взе участие и в последвалата 

експертна работна среща в гр. Белград, Сърбия, проведена в периода 16-

18.11.16г. С оглед предоставената възможност покана за участие бе 

отправена чрез Националното лице на НСММСНД към Главния Прокурор, 

който определи прокурора при ВКП Светлана Бошнакова. В срещата, 

организирана от СНП към ООН в сътрудничество с Министерството на 

Вътрешните работи на Сърбия и Франция, участваха представители на 

държави от Югоизточна Европа, Италия, Германия, международни 

организации, мрежи за сътрудничество, представители на 

неправителствени организации, бизнес център Уестърн Юнион, френският 

прокурор за връзка със страните в региона. Тема на експертната среща бе 

засилване капацитета за съвместни разследвания и наказателни 

производства и прекъсване на незаконните финансови потоци, 



произтичащи от престъпното превеждане на мигранти. Постиженията на 

страната в тази област бяха представени в две презентации – съответно за 

дейността на прокуратурата и съда. Участието в срещата на българските 

представители получи висока оценка. Отправените към организаторите 

предложения за конкретни мерки при разследванията на този вид 

престъпления бяха възприети в заключителните бележки и препоръки. По 

темата предстои да бъдат организирани още две срещи през настоящата 

година. 

7. С решение на Съдийската колегия съдия Ангелина Лазарова бе 

включена в състава на българската делегация, присъствала на 

регионалната Конференцията на тема „Превенция и борба с корупцията в 

съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, в периода 31.10-

02.11.2016г. гр. Букурещ, Румъния. Форумът, организиран от Фондация 

„Конрад Аденауер“  и Националната антикорупционна дирекция, Румъния, 

обедини представители на 10 държави – съдии, прокурори, членове на 

съдебните съвети, представители на министерства на правосъдието, 

неправителствени организации, екипи на фондацията и представители на 

специализираната прокуратура на Румъния. Представен бе опитът на 

различните държави, националните структури за борба с корупцията, 

законодателните решения, мерките за гаранция на интегритета на 

магистратите. 

 

Участието на съдиите членове на Мрежата в подобни форуми е от 

съществено значение с оглед необходимостта от последователно 

надграждане на собствената им компетентност. Едновременно с това се 

популяризират националните постижения в областта на сътрудничеството, 

установяват се контакти с представители на други международни мрежи и 

организации,  постига се реално участие в процеса на обмисляне и 

планиране на съвместни решения.  

Всички доклади на участвалите съдии са публикувани на сайта на 

ВСС и са достъпни за подробно проучване. Материалите от посочените 

срещи са на разположение на Мрежата, като голяма част от тях са били и 

обсъдени между съдиите членове. 

 

IV. Определяне на член на НСММСНДРБ като контактна точка 

по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните 

престъпления и геноцид в НКС на България в Евроджъст.  

По предложение на Зав. Отдел „Международен“ при ВКП за 

определяне на съдия – контактна точка в Националната координационна 

система на България в Евроджъст, създадена със Заповед № 

3910/05.12.2013г. от Главния прокурор на РБ, на работно съвещание на 

Мрежата бе избрана съдия Мариета Неделчева. С решение по протокол 

26/29.11.2016г. Съдийската колегия на ВСС определи съдия Неделчева 



като контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, 

военните престъпления и геноцид в НКС на България в Евроджъст. 

 

V. Контакти с други съдебни мрежи, организации и центрове, 

осъществяващи дейност в областта на сътрудничеството по 

наказателни дела. 

С решение по протокол № 3/12.05.16г. Съдийската колегия на ВСС 

възложи на Дирекция „Международна дейност“ на ВСС да подготви 

доклад за възможните форми на сътрудничество с организации с относимо 

към целите и задачите на НСММСНДРБ поле на дейност. С доклада на 

Дирекцията членовете на Мрежата бяха запознати на 10.06.16г. в гр. 

София. Представени са редица международни организации и центрове за 

изследвания в областта на сътрудничеството по наказателни дела, 

наказателните политики на ЕС, продължаващото обучение на 

магистратите, конкретизирани са и възможните форми за включване на 

съдиите от Мрежата. Отбелязано е, че от м. 04.16г. ВСС е 

институционален член на Асоциацията „Приятели на Европейската 

академия по право“. 

 

VI. През отчетния период националното лице за контакт, съдия 

Ангелина Лазарова: 

-координира контактите между членовете на Мрежата и Дирекция 

„Международна дейност“, Комисия „Международна дейност“, Комисия по 

атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС, Съдийската 

колегия на ВСС, Националния кореспондент на България в ЕСМ, 

Националното бюро на България в Евроджъст, Тул-кореспондента на ЕСМ 

за България, Министерство на Правосъдието, Националния Институт на 

правосъдието и др.; 

-координира и обобщи предложенията на съдиите членове за 

промени в Правилата за дейността на НСММСНДРБ, изготви Проект с 

изменения и допълнения, който изпрати на вниманието на Съдийската 

колегия; 

-изготви множество предложения до органите на ВСС за 

командироване на съдиите членове на Мрежата в различни срещи; 

-установи множество контакти с представители на различни 

професионални мрежи, обучителни центрове, организации с дейност в 

областта на правораздаването; 

-популяризира съществуването и дейността на Мрежата; 

-участва в състава на Работна група 33 „Сътрудничество в областта 

на правосъдието“ към Министерство на правосъдието, запозна се с 

множество текущи процеси по хармонизиране на националното 

законодателство с източници на европейското право, изготви становище по 

проекта на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 



актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, 

включващи лишаване от свобода; включи се в обсъждането на 

предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС 

по въпросите на признаване и изпълнение на обезпечителни мерки и 

конфискация. От последвалото писмо на Началника на отдел „СНПВ“, 

Дирекция "МПСЕВ", Министерство на правосъдието е видно, че се 

обмисля изпращането на писмо от министъра до ВСС за определяне на 

магистрати, които да се включат в екипите по досието на Регламента, 

както и по други важни европейски досиета по наказателни дела като 

Регламента за Европейската прокуратура, и да подпомагат експертите от 

МП преди и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 

през 2018 г.; 

-отправи запитване до Директора на Дирекция „МПСЕВ“ в МП 

относно възможността съдиите членове на Мрежата да участват в процеса 

на представяне на информацията за България при попълване на базата 

данни на СНП към ООН /UNODC/ – SHERLOC. На 06.02.17г. Началник 

отдел „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси“, Дирекция 

"МПСЕВ", Министерство на правосъдието, изрази позиция, че не са 

пречки съдиите и прокурорите от Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в Република България 

да попълват данните в системата директно или да ги изпращат на UNODC 

за качване в системата. Потвърдена е готовност за съдействие от 

Дирекцията за допълване или редактиране на данните в частта за  

законодателната уредба в България.; 

-взе участие в Международен семинар на тема „Лекарската грешка и 

медицинската отговорност“ в гр. София, на 24.06.16г., като презентира 

някои наказателноправни аспекти на проблема. Темата бе приета с голям 

интерес, което доведе до разработването и представянето й на 04.07.16г. в 

гр. Бургас пред съдиите от Апелативен район гр. Бургас и на 03.10.16г. 

като самостоятелен обучителен курс в Центъра за обучение на адвокати 

„Кр. Цончев“ гр. София; 

-подготви и представи презентация „Феноменът „бежанци“ на 

17.09.16г. в гр. Лозенец, на семинар на Софийски адвокатски съвет. Бяха 

коментирани процесуални въпроси за правата на бежанците, легалната 

рамка – международна, европейска, национална; феноменът – причини, 

поява, развитие, опит на държавите; хуманитарните проблеми; 

наказателноправни проекции – законодателство, статистика, казуси, 

предстоящи промени; тенденциите за справяне с проблема; 

-взе активно участие в организацията на визитата в Апелативен съд 

гр. Варна на съдии от осем европейски държави, по време на обучителен 

курс на ЕМСО, в представянето на постиженията на съдиите от 

Апелативен съд гр. Варна и в последвалите дискусии. На срещата, 

организирана по покана на Председателя на Апелативен съд гр. Варна, 



присъства и члена на Мрежата съдия Румяна Илиева от АпСНС, 

ръководителя на лингвистичния отдел на ЕМСО г-жа Кармен Домута; 

-участва в обучение на ЕМСО „Трансгранични доказателства“ в гр. 

Барселона, Испания, в периода 29-30.09.16г. Установи пълноценен 

професионален контакт с проф. доктор Уенди Де Бондт, професор по 

наказателно право в Института по международно изследване на 

наказателните политики към Университета Гент. По покана на проф. Де 

Бондт съдия Лазарова се включи в следващо проучване по проблемите на 

опита към специфични престъпления от вида на тероризъм и сурогатното 

майчинство; 

-установи контакт с Министерство на правосъдието във връзка с 

кореспонденция, инициирана от докторант в правния факултет на 

Паневропейския Университет в Братислава по повод въпросник относно 

приложението на РР 2005/214 и 2008/947, и насочена към съдия Лазарова 

от Националния кореспондент на ЕСМ. Искането бе препратено до МП в 

качеството на орган по чл. 38 от ЗПИИРКОРНФС и чл. 16 ал. 8 от 

ЗПИИСРРПУНПМАС; 

-участва в началната работна среща във Варненски апелативен район 

по проект „Качествено професионално обучение за повишаване 

ефективността на правосъдието“ на 24.10.16г. в гр. Варна, организирана от 

Националния институт на правосъдието; 

-проведе множество срещи - с прокурора за връзка на Франция за 

страните на Балканите; с магистрати от различни държави по време на 

стажа им по обменна програма; със зрелостници от Математическа 

гимназия гр. Варна, и много други. 

 

VII. Съпоставка на постигнатото с планираните по Програмата 

за периода дейности. Опит и предстоящи приоритети.  

1. Задълженията по отчетността на съдиите членове на Мрежата, 

произтичащи от съвместяването им и на качеството контактни точки в 

ЕСМ, измести вниманието от идеята за създаване на Регистър за 

обобщаване на запитванията до тях и съответстващата информация за 

взетите мерки за улесняване на конкретната форма на сътрудничество.  

Създаден бе проект на формуляр за отчет от съдия Румяна Райкова 

от ШОС. Всеки от членовете попълни такъв, приложени към настоящия 

Отчет.  

За отчетността на съдиите като контактни точки в ЕСМ, тул-

кореспондентът, г-н В. Тарчев, оказа изключително съдействие. 

2. Изключителната натовареност и взаимна отдалеченост на 

членовете на Мрежата са обективните фактори, които възпрепятстват 

провеждането на срещите, планирани по Програмата, за обсъждане на 

постъпващата от свързваните магистрати информация, формулирането на 



компетентни отговори, очертаване на въпросите, пораждащи 

противоречива съдебна практика.   

3. Недостигът на време, при отчитане и на натовареността на 

членовете в качеството им на съдии в съответните съдилища, е в основата 

на неосъществените през годината идеи за изготвяне на проучвания 

относно новостите в областта на сътрудничеството по наказателни дела и 

тяхното популяризиране, с участие на български и международни научни 

специалисти, магистрати от всички нива в системата, представители на 

медии; иницииране на широк професионален дебат по проблемите на 

международното сътрудничество по наказателни дела и кодификацията на 

материята.  

Предстоящите ангажименти на страната по време на 

Председателството на ЕС, от 01.01.2018г., в частност активността на 

българските лица за контакт в ЕСМ и формиране на основните теми на 

ЕСМ под Председателството на България, налага съответно национално 

обсъждане, съвместно с Националната прокурорска мрежа и Националния 

Кореспондент на България в ЕСМ. 

4. Видно е, че към момента не сме изчерпили възможностите на 

страницата на Мрежата на сайта на ВСС.  

Разделът, посветен на Мрежата, е трудно откриваем, което обективно 

ограничава достъпа до обявената информация.  

Полезно би било на страницата да се предоставят образци на 

документи, свързани с търсенето на правна помощ от друга държава, 

придружени с конкретно разясняване на начина на изготвянето на 

различните инструменти. Обявяването на относими решения от практиката 

на европейските съдилища би допринесло за публичността им и за 

повишаване осведомеността на магистратите.  

Една пряка форма за контакт чрез тази страница би улеснила 

търсещите съдействие български магистрати и би предоставила 

възможност за директно постъпване на запитвания, предложения, 

препоръки.  

5. Постоянна е необходимостта от обучение, произтичащо от 

естеството на непрекъснато променящите се рамки на уредбата за 

правоприлагането, прякото значение на ненационални нормативни актове 

и значителната по обем практика на европейските съдилища. За 

пълноценността на професионалните контакти на членовете на Мрежата с 

колегите извън страната от изключителна важност е езиковата подготовка.  

И в двете направления Мрежата е особена аудитория, поставена на 

вниманието на ВСС и Националния институт на правосъдието. Всяка 

възможност за обучение, провеждано по проекти на ЕСМ, ЕМСО и др. 

предоставя средства за повишаване на професионалната компетентност на 

съдиите, разширяване на контактите, за утвърждава доверието в 

българските магистрати и позволява взаимното споделяне на 



съществуващите добри практики - очакван резултат с оглед 

предназначението на националната мрежа. 

6. Изготвения през отчетния период и предложен на вниманието на 

Съдийската колегия на ВСС от Мрежата, проект на промени в Правилата 

за дейността й би дал нови перспективи за: 

утвърждаване на капацитета й на полезно действие,  

разширяване на възможностите за повишаване на знанията и 

улесняване на различните форми на сътрудничество,  

ефективното използване на експертните знания на членовете, 

включване в обучителната програма на НИП и в задълбочени 

изследвания по проектни дейности по материята на международното 

сътрудничество по наказателни дела, и 

привличането на съдии с интереси, мотивация и висока 

професионална подготовка при осъществяване на инициативите на 

Мрежата. 

Очакваме становището на членовете на Съдийската колегия на ВСС 

на РБ. 

 

В заключение, изразявам своето искрено уважение и благодарност 

към членовете на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в РБ, към членовете и 

представителите на ВСС на РБ, към екипа на НИП и към всички наши 

съмишленици. Вярвам във възможностите на Мрежата и съм убедена, че 

успехите ще продължат.   

 

  

 09.02.2017г.                        Ангелина Лазарова 

                                                   

                                                       Съдия в Апелативен  съд гр. Варна 

                                                       Национално лице за контакт 

                                                       На НСММСНДРБ 

          

 

 

 


