
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА СЪДЕБНА 

МРЕЖА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕНА 

НА 24.02.2017 г. 

 

Годишната среща се проведе в зала 312, сградата на Висшия съдебен 

съвет, гр.София ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 от 10.00 часа 

 

ПРИСЪСТВАТ: 

Членове на НСММСНД: Ангелина Лазарова – национално лице за 

контакт, съдия в Апелативен съд – Варна, Румяна Илиева – съдия в 

Апелативен специализиран наказателен съд, Татяна Грозданова-Чакърова 

– съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Апелативен съд гр. 

София, Теодорина Димитрова-Николова – председател на Окръжен съд – 

Велико Търново, Румяна Райкова – съдия в Окръжен съд – Шумен и 

Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд. 

Гости: Соня Найденова – член на Съдийската колегия на ВСС, 

Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС, Бонка 

Янкова и Весислава Иванова – членове на Комисията по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, Павлина Панова – заместник 

на председателя на ВКС, Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд – 

Хасково, Калин Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, Цветомир 

Йосифов – завеждащ международен отдел на ВКП и Национален 

кореспондент на РБългария за Европейската съдебна мрежа, Миглена 

Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, адвокат Ели 

Христова – изпълнителен директор на Център за обучение на адвокати 

„Кръстю Цончев“, Георги Иванов – съдия в Районен съд – Бургас, 

Любомира Димитрова – ръководител отдел „Сътрудничество по 

наказателни въпроси“ в МП, Катя Панова, Димитър Терзииванов и 

Магдалена Георгиева – експерти в дирекция „Международно правно 

сътрудничество“ на МП , Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд.  

 

На срещата присъстват и: Аделина Кандова – главен експерт - 

международна дейност, Руслана Вълчева – старши експерт - международна 

дейност, Ида Лереова – младши експерт - международна дейност и 

Кремена Капралова – главен експерт - връзки с обществеността. 
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Срещата протече при следния дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в РБългария за 

периода 17.03.2016 г. – 24.02.2017 г. 

2. Дискусия по проблемите на международното сътрудничество по 

наказателни дела. 

 

3. Приемане на Програма за дейността на Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в РБългария 

за периода м.март 2017 г. – м.февруари 2018 г. 

 

 

ОТНОСНО: Т.1. Отчет за дейността на Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в РБългария 

за периода 17.03.2016 г. – 24.02.2017 г. 

Срещата беше открита и се проведе под ръководството на г-жа 

Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд – Варна и национално лице за 

контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество 

по наказателни дела в РБългария. 

Г-жа А.Лазарова първо изрази благодарността си към членовете на 

Мрежата и към Дирекция „Международна дейност“ на ВСС за вложените 

усилия и подкрепа. Тя подчерта необходимостта от включване на съдиите 

в обсъждане на досиетата за страната по общоевропейските нормативни 

актове и изрази благодарност към представителите на отдел „СНПВ“ към 

МП за активния диалог на общоевропейски проблеми, които касаят 

нормативните въпроси. 

На този етап районните съдилища не са част от екипа на Мрежата, но 

е изготвен проект за промени, който ако бъде приет от Съдийската колегия 

на ВСС, то и магистратите от районните нива ще могат да се включат. 

Г-жа А.Лазарова направи кратко изложение на Отчета за дейността 

на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела в РБългария за периода 17.03.2016 г. – 24.02.2017 г. 

(Отчетът е приложен към настоящия протокол заедно с Приложение 1-

обобщение на дейността по официалните запитвания към членовете на 

НСММСНД в РБългария). 

 

ОТНОСНО: Т.2. Дискусия по проблемите на международното 

сътрудничество по наказателни дела. 

Г-н Цв.Йосифов: Благодаря за поканата. За мен е огромна чест да 

бъда сред толкова много съдии и съответно представители на 

Министерство на правосъдието. Спомням си, когато започна нашето 

участие в работна група по изготвяне на правилата и след това създаване 
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на Мрежата, сключихме и споразумението, което беше от огромно 

значение за нашата прокурорска мрежа и Вашата, да сътрудничим и смея 

да твърдя, че от момента на сключване на това споразумение, ние с Вас 

имаме една отлична комуникация. Аз съм се постарал да отговарям на 

всички вас и да имаме една тясна комуникация. Още тогава аз поех 

ангажимента, че на нашия обучителен семинар вие ще бъдете поканени. 

Поканих всички контактни точки и тези, които можаха, дойдоха. Тази 

година отново ще направим такъв семинар и вие видяхте, че на тези 

семинари ние говорим само по практически въпроси. Тази година ще 

поканим и Министерство на правосъдието, защото виждаме, че 

сътрудничеството е от огромно значение, когато се отнася до придвижване 

на документи по екстрадиция, за европейски заповеди за арест, другите 

форми на международно правно сътрудничество. Така, че нашето 

сътрудничество е много тясно. С колегите съдии, с които съм говорил се 

познаваме лично, комуникираме по телефона. Има едно удовлетворение от 

страна на нашата Мрежа, че вие много активно се включихте. Участвате в 

семинарите на Европейската съдебна мрежа, което също е много важно и 

много уважително и представително като държава към европейските 

институции. Със сигурност сте оказали огромна подкрепа в международен 

план. Имам изключително добри отзиви от секретариата на ЕСМ за 

участието на контактните точки.  

Г-жа А.Лазарова: Споразумението, което подписахме миналата 

година смятам, че то вече е съвсем в действие. Проблемите са съвместни. 

Искам само да вметна, че имаме сърдечни поздрави от Националното бюро 

в Евроджъст. Те говорят за това, че създаването на тази национална мрежа 

се посочва и в доклада на Евроджъст като една от добрите практики. Няма 

друга държава с подобна специализирана съдебна мрежа в областта на 

международното сътрудничество по наказателни дела. Освен всичко друго, 

по определените въпроси колегите вече питат нас, а не Евроджъст, което 

показва, че сме си свършили работата. Според тях акцентът в актуалните 

теми и възможен приоритет на България по време на Председателството на 

ЕС е европейската заповед за разследване. Това е една огромна тема със 

своите детайли. Ние сме в контакт с г-жа Димитрова от Министерството на 

правосъдието. С г-н Йосифов по повод приоритетите на България си 

разменихме комуникация и виждам, че вие обмисляте темите, които 

предстои евентуално да бъдат приоритети на страната през първите шест 

месеца на 2018 г. – предложението за регламент на Съвета за европейската 

прокуратура, за „изпирането“ на пари, за регламента за взаимно 

признаване на решенията за конфискация и дейността в областта на 

електронното правосъдие. Колегата Светла Иванова, която е прокурор, 

контактна точка в ЕСМ, с която бяхме на последната среща на ЕСМ, също 

счита, а и всички ние молим да направим една среща тази година, на която 

да се запознаем и да обменим мисли. 
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Г-жа Л.Димитрова: Първо благодаря за поканата, от своя страна и от 

името на колегите. Последните седем години бях в Постоянното 

представителство на България в ЕС в Брюксел. Много ми се иска тази 

инициатива, която започнахме с г-жа Лазарова за приобщаване на МП към 

срещите на Мрежата, към получаване на покани за участия в обучения, а 

също така, до колкото е възможно и участие в заседанията на ЕСМ по 

наказателни дела, да продължи в същия дух. Ние сме в ежедневен контакт 

по оперативни въпроси както със съдии, така и с прокурори от цялата 

страна и много ще сме благодарни за вашето съдействие при решаване на 

всякакви казуси.  

Г-н Г.Иванов: Аз съм от РС гр. Бургас и съм представител на 

районните съдилища. Мисля, че е добре да се включат районните съдии в 

тази мрежа, тъй като се оказа, че и те доста се занимават с международна 

правна помощ и сътрудничество. Възникват интересни и сериозни казуси, 

за които има нужда от допълнителна подготовка и има нужда от хора, към 

които да се обърне съответния колега за компетентна помощ. Мисля, че ще 

бъде полезно за дейността на Мрежата да се включат и колеги от 

районните съдилища. 

Г-жа А.Лазарова: Включили сме подобно предложение в проекта. В 

някаква степен виждам, че колегите от районните съдилища са някак 

предпазливи, когато се налага  да се използват инструментите на 

сътрудничеството. Много бих се радвала, ако се включите в нашата 

Мрежа. 

Г-жа П.Панова: Благодаря за поканата. Виждам, че за една година сте 

свършили много неща. Имали сте динамична и организирана година, в 

която сте отдали много усилия за това да се обучите, да обучавате и 

колегите, да им съдействате, съответно сте имали едно много добро 

представителство на европейската сцена с участието на най-различни 

форуми, за което аз наистина ви поздравявам. Много се радвам, че сте така 

ентусиазирани, организирани, работещи и изключително много се радвам 

на това, че сте в много добро взаимодействие с прокуратурата, с нейните 

представители, със съответната прокурорска мрежа. Че добре работите с 

министерството, че намирате добър прием и съдействие от ВСС и неговата 

администрация. Напълно подкрепям идеята, че в Мрежата трябва да се 

включат районни съдии. На първо място, защото те директно могат да 

бъдат потребители на всякакви форми на международно-правно 

сътрудничество, съответно и сред тях има много колеги, които повишават 

своето обучение в тази област и са с много добра езикова подготовка. Не 

бих казала, че на по-високите етажи в съдебната система е така, разбира се, 

говоря за юридическото владеене на съответния език и възможността да се 

влезе в директен контакт с колегите от другите държави. Юридическото 

владеене на чужди езици е все още дефицит сред българските магистрати. 

Това, което аз намирам от контактите си със съдиите в страната и 
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съответно от Вашия отчет, който внимателно прочетох е необходимостта 

да бъдат обучавани колегите, което Вие г-жо Лазарова също отбелязахте 

във встъпителните думи. Много се радвам на присъствието на г-жа Тачева. 

Виждам, че имате инициативи с НИП и това трябва да продължи, защото в 

чисто практически аспект вие сте тези, които можете да посочите 

стъпките, които следва да следват колегите. Считам, че все повече трябва 

да се използва потенциала на съдиите от мрежата в различни работни 

групи на МП по въвеждането на европейските актове, затова защото чисто 

практически е важно как ще се осъществи тази форма на сътрудничество. 

В този аспект смятам, че всички вие, като Мрежа и прокурорската мрежа, 

министерството, ВСС и със съдействието на НИП би могло да се обмисли 

изготвянето на някакви практически наръчници с посочени стъпки, без 

теоретично разработване на материята. Посочване на формулярите, на 

документа, който трябва да бъде изготвен, така че максимално да улеснява 

колегите. Видях, че много сериозно обръщате внимание на това, че имате 

нови инициативи, но и недостиг на време и аз Ви разбирам какво означава 

това. Поради което смятам, че може би е добре да се обърне внимание на 

административните ръководители на съдилищата, към които вие 

принадлежите, съответно и на ВСС, за някаква форма на вашето 

разтоварване – намаляване на постъпленията или нещо, което по някакъв 

начин да Ви отвори време, както да се обучавате, така и да обучавате.  

Г-жа А.Лазарова: Много Ви благодаря г-жо Панова. Идеята за тези 

практически наръчници е изключително популярна, търсим точно тази 

форма, за да се улеснят нещата.  

Г-жа Л.Димитрова: Министърът на правосъдието е изпратил писмо 

до ВСС, с което кани магистратите съдии и прокурори за участие в 

работата по сега текущите досиета, които се преговарят в Европейския 

съюз и най-вече с акцент върху бъдещото ни председателство на Съвета на 

ЕС през 2018 г. Беше получен отговор от главния прокурор с определени 

прокурори. По четири приоритета – регламентът за европейската 

прокуратура, директивата за „прането” на пари, новият регламент за 

обезпечаване и конфискация и дейностите в областта на електронното 

правосъдие. Министърът пожела да дублираме това писмо и до ВКС и да 

поставим акцент върху това, че желаем членовете, които ще бъдат 

определени, да са членове на Мрежата по възможност. Така, че очакваме 

отговор всеки момент.  

Г-жа А.Лазарова: Благодаря Ви, че обърнахте внимание на 

натовареността г-жо Панова, тъй като тази работа би следвало да се върши 

с удоволствие, което означава тя да не е между другото. Тази работа 

изисква време и още повече стиковане с голям кръг хора. Много е трудно 

наистина. 

Г-жа М.Лазарова: Първо искам да благодаря за поканата от името на 

Прокурорската колегия. По мое желание се включих във вашата среща, 
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защото участвах пряко в създаването на тази Мрежа и в подбора на 

членовете и се чувствам съпричастна към вашите успехи, които виждам, че 

отчитате. Искам да кажа, че идеята да се създаде такава Национална мрежа 

за международно сътрудничество по наказателни дела се роди още в един 

проект, който се работеше от предишния състав на ВСС, с Генералния 

съвет на съдебната власт на Кралство Испания и Министерството на 

правосъдието на Германия. Аз се радвам, че тази идея беше прегърната от 

този състав на ВСС и в частност Комисия „Международна дейност“ и на 

практика се реализира. Пожелавам Ви да се разрасне в пъти Мрежата през 

следващата година с много качествени и добри професионалисти, имащи 

отношение към международно-правното сътрудничество. Винаги можете 

да разчитате на подкрепата на ВСС и Прокурорската колегия.  

Г-жа А.Лазарова: Благодаря на г-жа Магдалена Лазарова и на 

колегите от Комисията по атестиране и конкурси. Ние не можем без 

Вашата огромна помощ, тъй като за всички книжа, Мрежата е строго 

обвързана, и като инициативи през Комисията по атестиране и конкурси 

към Съдийската колегия с оглед сегашните правила, но аз смятам, че 

идеята на Съвета да създаде подобен механизъм действително сработи. 

Толкова е многоспектърно всичко. Малко сме хората. Затова сме 

предложили на Съвета да разширим квотния принцип и на апелативните и 

на окръжните нива, тъй като сме малко, а имаме много запитвания. А 

когато сме повече, ще можем и повече дейности към Европейската съдебна 

мрежа да отчетем.  

Г-жа Р.Райкова: Нашето място в страницата на ВСС може би е добре 

да бъде изведено с един общ бутон „международно сътрудничество” в 

главното меню. Мисля, че така би било най-добре. Имам още едно 

предложение, радвам се, че г-жа Тачева е тук, за което ние можем да 

помогнем за реализирането му. Част от колегите са били обучавани от 

Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на лингвистичните 

семинари. Тази мрежа е разработила едно много хубаво помагало за 

международното сътрудничество по наказателни дела – първо и второ 

издание. Виждам, че се организират два пъти годишно и квотата за 

България е по един магистрат за английски език и по двама – за френски 

език. За страната домакин се предвиждат обичайно осем бройки. Дали не е 

възможно този семинар да бъде организиран и в България.  

Г-жа М.Тачева: Миналата година е имало организиран такъв. 

Г-жа Р.Райкова: Тази материя е строго специфична. Самите термини 

и думите дори имат различно значение в общия, да речем, английски език 

и в наказателното право. Ние сами се самообучаваме. Ако не може да се 

организира такова обучение отново в България или периодично в 

България, то да предложим, организацията на такова от страна на НИП или 

да организираме нещо подобно, що се касае до материалите – ние можем 
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да съдействаме. Колегите, които са преминали през такъв семинар, биха 

могли да вземат активно участие при самото му осъществяване. 

Г-жа А.Лазарова: Точно това е един от акцентите в нашата програма 

за следващата година да подпомогнем създаването на един такъв съвсем 

практически сбор от теми и терминология, която е свързана с наказателно-

правното сътрудничество. 

Г-жа М.Тачева: Преди да потърсите контакт, приемете, че вече сме 

го направили. Аз имах разговор с колегата Лазарова преди тази среща, по 

това, как НИП трябва да взаимодейства с Мрежата, защото Вашето 

взаимодействие по всички правила е с ВСС и няма такива разписани 

правила и практика за взаимодействие с НИП. Изключвам спорадичните 

семинари, които са правени по конкретни теми. Ние вече разработихме 

втория проект по Оперативна програма „Добро управление”, в който 

включихме дейност „Развитие на капацитета на НИП за прилагане на 

европейски инструменти, свързани със съдебното обучение по 

международно-правно сътрудничество по граждански, търговски и 

наказателни дела”. Там сме предвидили да се разработят две програми – 

една на английски, една на френски и за лица без юридическо образование, 

предвиждаме съдебните служители, плюс издаване на такива учебници. 

Предвижда се и международна конференция. Днес трябва да се дадат 

бележките по проекта, вторият проект ни е преподписване на договор. 

Предвидили сме нещата, но това няма да стане без Ваше участие. 

Г-жа Р.Райкова: Ние сме готови за съдействие. 

Г-жа М.Тачева: Лошото е, че ние трябва да съберем цялата 

информация. Аз получих от Ангелина имената на хората, които са 

участници. При нас няма нито такава информация, нито по статистика, 

нито регистри, нито каквото и да било. Това са вътрешни неща, които ние 

ще ги уредим, включително и с ВСС. Радвам се, че колегите Лазарова и 

Найденова са тук.  

Г-жа С.Найденова: Извинявам се г-жо Тачева, колегите са 

предложили допълване и изменение на правилата за работа на Мрежата, 

където именно се предвижда това взаимодействие с Института и възлагане 

те да участват и в обучението. Това предстои да се обсъди. 

Г-жа М.Тачева: Това е логичното и така трябва да го направим и това 

е верният път. Другото което е, тези handbooks, които са издадени, има и 

по гражданско-правна материя, вече са качени на сайта, има ги на сайта на 

Европейската мрежа за съдебно обучение. Ние повече от това няма какво 

да направим. Въпросът е, че много малко са хората, които говорят 

английски и френски на това ниво, което е достатъчно, за да се влезе в 

контакт с Мрежата. От друга страна са съдебните служители, които пряко 

попълват тези формуляри. Такава практика има в някои съдилища. Те 

също нямат конкретна информация и конкретни познания по това. Ние сме 
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готови да бъдем домакин, на първата страница на НИП, в момента 

разработваме нова страница, да намери място форумът на Вашата Мрежа.  

Г-н Цв.Йосифов: Положил съм усилия, в страницата на ЕСМ и други, 

наистина има много полезна информация, но установих, че част от 

колегите, говоря за прокуратурата, те или не са били запознати с този сайт 

или не са се постарали. Има изключително голям обем от информация и 

изключително достъпна, стига човек да иска да я открие и да има време за 

това. Обучението на колегите от районните и окръжните нива от 

прокуратурата трябва да е в насока да могат да работят с тези сайтове. 

Г-жа А.Лазарова: Нашата Мрежа е направила четири обучения до 

момента. Сред колегите в апелативните райони и в презентацията, която 

колегата Атанас Атанасов разработи е поставен акцент на ресурсите на 

ЕСМ. 

Г-жа Л.Димитрова: В областта на Европейското електронно 

правосъдие все повече се говори за това, че сайтът на ЕСМ по наказателни 

дела ще влезе в така наречения Европейски портал за електронно 

правосъдие в най-скоро време. Така, както стана с Атласа на ЕСМ по 

граждански дела. 

Г-жа А.Лазарова: Искам само да обявя новината, три са вариантите, 

които са предложени от ЕК на този етап. Не се взе окончателно решение на 

тази редовна среща на ЕСМ. Едната идея е те да бъдат обвързани само с 

презентация и линк. Втората идея е линк и скрийншот. Третата идея е линк 

към съответната мярка, която магистратът търси. Автономността на сайта 

на този етап ще бъде запазена. Преводите на 23 езика, които ЕК предлага, 

ще бъдат само на стартовия етап на търсенето, което би започнало на 

портала е-Justice.   

Адв.Ели Христова: Искам на първо място да Ви поздравя за 

огромната работа, която сте свършили. Да Ви кажа, че много се гордея с 

Вас за всичко това, което сте направили. Ние сме зажаднели за позитивни 

новини, свързани с българското правосъдие и много се надявам и ние 

адвокатите да можем да участваме в създаването на позитивните новини. 

Тъй като аз също се занимавам с международно сътрудничество в областта 

на адвокатурата трябва да Ви кажа, че много се гордея с това, което сте 

направили и че сте издигнали престижа въобще на България с Вашите 

дейности, инициативи и със самото създаване на Мрежата. Като чувам 

колко много неща сте свършили и колко много институции са били 

ангажирани и как сте съумели да работите заедно в мен се връща 

надеждата, че е възможно в България да има пак едно правно общество, 

където да можем всички да общуваме позитивно, без да се притесняваме от 

това, че нашият контакт ще бъде поставен под съмнение дали има нещо 

извънслужебно. Аз силно се надявам, че е възможно отново да има доверие 

към нашето общуване в това, че сме едни професионалисти. Също така 

много се гордея, че виждам наши лектори от Центъра за обучение на 
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адвокати. Не забравяйте, че тук е първият изпълнителен директор, който 

мога да кажа, че го създаде, г-жа Тачева. Силно се надявам Вие да 

представите полезната страна на съдебната мрежа пред българските 

адвокати, така че те не само да бъдат наясно, не просто информативно, но 

да могат и те да се възползват от това, което е постижение и за България. 

Г-жа А.Лазарова: Прави ми впечатление, че когато на последната 

среща на ЕСМ се говореше как държавата ще въведе в законодателство 

европейската заповед за разследване, представителите на Португалия 

изрично обърнаха внимание на това, че защитата ще бъде улеснена, ако 

бъде преведено по този начин. Другият вариант на въвеждане на нормата 

ще доведе до затруднения на защитниците, което беше много интересна 

гледна точка, защото всички сме участници в процеса. Много благодаря на 

г-жа Тачева и на г-жа Христова, че сме заедно. 

(Поради служебна ангажираност г-жа М.Тачева и адв.Е.Христова 

напускат срещата) 

Г-н А.Атанасов: Презентацията, която направих и изнесох пред 

колегите от СГС и СРС, може би трябва да се преработи, като се махнат 

по-теоретичните неща за разликите между взаимно признаване и правна 

помощ и по-конкретно да се насочат към това как да влизат в контакт с 

съответната контактна точка, в зависимост от различните дела, какво да 

търсят. Това е формата, според мен, която трябва да популяризираме, не 

само мрежата, но и международното сътрудничество. Обаче, за да е 

ефективно, трябва да си направим план, някаква програма, която по 

райони, по съдилища да го правим това нещо, защото никога не остава 

време за реализиране. Лично съм решил отново в СГС да направим 

презентацията, защото някои от колегите ги нямаше. В другите съдилища 

от апелативен район София също. Всичко е до планиране. 

Г-жа А.Лазарова: Ние сме подготвили проект на програма и сме 

предвидили общо тези обучения, защото нашето време е изключително 

интензивно натоварено. Според мен, не би било добре, ако ние обвържем 

тази проекто-програма с конкретни срокове и отговорници. Много е 

трудно да намериш време, в което и колегите да са свободни и зала да има. 

Тази дейност ще продължи, разбира се и за напред. Съгласна съм, че е 

хубаво да актуализираме презентацията. Нека да запазим практическият 

характер на нещата, за да улесним колегите в изготвянето на тези 

формуляри. Днес разбирам, че има служители, които го правят.  

Очаквам от ВСС, както и г-жа Найденова каза, че предстои да бъде 

разгледан нашият проект, евентуално да се отвори нова процедура за 

постъпване на хора, от районни съдилища или от останалите окръжни и 

апелативни. Очакваме повече хора, за да можем да достигнем до повече 

хора.  

Г-жа Т.Грозданова-Чакърова: Тук искам да подкрепя г-жа Лазарова и 

по повод на нещо друго. Съвместната среща, която направихме с мрежата 
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на прокурорите ми даде повод да се замисля за това, колко е хубаво, когато 

имаш отбор от много хора, които вече са се сработили, които вече са си 

извели точките, по които работят съвместно и които обменят по между си 

информация. Съвместната среща беше точно практически работна среща. 

За тях беше много ценно да чуят думата на съдиите, от страната на 

банката, дали пък правилен е прочита на прилагането на международните 

норми, включително поставиха един въпрос с произнасяне по европейска 

заповед за арест, как би могло да се разреши и дали е правилно. Ние, ако 

останем в този състав, считам, че ще останем на ниво функцията 

„контактни точки”. Защото физически няма да сме във възможност при 

този обем на работа. Друг е въпросът, ако бъдем наистина мрежа, защото 

девет е малко рехава мрежа и да достигнем това ниво, което колегите от 

прокуратурата са постигнали.  

Г-н Цв.Йосифов: Сега пак Ви обещавам, м.октомври отново ще 

направим семинар. Заложено е в нашата програма и ще поканим всички 

контактни точки – от съдийската мрежа, МП, плюс МВР, за да можем да 

направим една работна дискусия само по практически въпроси, свързани с 

нашата работа. 

Г-жа А.Лазарова: Само обръщам поглед към правилата. Заложили 

сме в бъдещите промени едни приблизителни цифри, ако бъдат съгласни с 

нас колегите от Съдийската колегия на ВСС. Тези приблизителни цифри 

биха позволили да се създаде именно мрежа, да се сработим.  

Друг основен акцент в тези правила и проект за промени е идеята ни 

да можем да участваме в различни проекти. Г-н Йосифов знае, аз идвам с 

новина от Секретариата, имаме възможност, всяка една от точките в ЕСМ, 

би могла да инициира национална или регионална среща. За да бъде това 

направено е необходимо да има 10 % съфинансиране. Г-н Раду обяснява, 

че 90 % от средствата, необходими за една такава среща биха били поети 

от Мрежата, но останалите 10 % следва да бъдат от друга структура. Ние за 

това си позволихме в този проект да включим възможността да участваме 

в проектни дейности, ако ВСС счита, че това е необходимо, тъй като това 

води след себе си трудността по административното обслужване на едно 

такова участие. Включително финансовото отчитане на този вид дейности. 

Ще имаме такава среща в началото на 2018 г., на която България ще бъде 

домакин. Средствата за тази среща ще бъдат осигурени от ЕСМ. С 

удоволствие биха дошли колегите от Румъния, Гърция, Турция имат 

специален екип, който би се включил, с Македония и Сърбия отношенията 

ни са много стабилни, дори Унгария изрази желание да има повече 

присъствие на балканската среща. Имаме идеи, но обезпечаването не 

бихме могли да го направим. На една подобна среща бихме могли да 

поговорим за кодификацията на националното ни законодателство в 

областта на международното сътрудничество по наказателни дела.  
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Г-жа Л.Димитрова: В момента сме изключително затруднени с 

въвеждането на вече влезлите в сила актове в наказателно-правната област. 

Имаме около 10 актове, които още не сме въвели. По 6 от тях вече имаме 

процедури за нарушение, защото сме изпуснали срока за въвеждане. 

Имаме множество работни групи по въвеждането, но за съжаление заради 

политическия период забавихме още повече внасянето на някои от 

актовете в МС и НС. Не виждам как ще отделим капацитет за започване на 

една такава още по-мащабна работа по кодифицирането в момента. Ако 

Вие поемете инициативата, ние ще се включим със сигурност.  

Г-жа П.Панова: Въпросът за кодификацията стои от много старо 

време, когато стана въпрос дали да започнем един международен кодекс за 

сътрудничество. Хубаво е към такава идея се върви, аз съм радетел за това 

нещо. Вземам повод по друг въпрос, защото съм споменавала, специално в 

областта на европейска заповед за арест, може би вече нещата са се 

уталожили. Имаше доста противоречива практика в страната, специално от 

прокуратурата, която имаше поглед повече върху съдебните актове, сме 

били сигнализирани за някои противоречиви моменти в страната. Сега 

разбирам, че ние създаваме малко противоречива практика по отношение 

на това кой съд трябва да приеме чуждата присъда, когато сме отказали 

предаване на лицето, пък то трябва да изтърпи наказание. Винаги съм 

казвала, независимо, че тези форми на сътрудничество нямат контрол и не 

достигат съдебните актове до Касационния съд, ние имаме капацитета и в 

случай, че констатирате противоречива практика в съдилищата в страната, 

можем да тръгнем на евентуална тълкувателна дейност, ако това се налага. 

Обстоятелството, че тези съдебни актове не стигат по реда на 

инстанционния контрол до Касационния съд, няма пречка Касационният 

съд при необходимост да се намеси, за да уеднакви тази практика. Това, 

което споменахте за работните групи с оглед председателството през 2018 

г., действително такова писмо пристигна във ВКС. За жалост, нито един 

наказателен съдия не се ангажира с това да участва в тази работна група. 

Там има заложено изискване за добро ниво на владеене на чужд език с 

оглед директната комуникация. Има колеги, които имат добро ниво на 

владеене на юридически английски и възможност за комуникация на 

правна тематика, но за жалост те не желаят да се ангажират. В тези 

работни групи сте заложили възможност да се включат членове на 

мрежата, нека те да погледнат темите, които сте заложили в това писмо, 

посочете ни кой в коя тема би желал да се включи, от името на ВКС аз ще 

посоча за наказателна тематика.  

Г-жа С.Наденова: Освен гордостта, че тази Мрежа тръгна, тя тръгна 

наистина с много ентусиазъм и с резултат. Виждам от материалите за 

днешната среща това, което сте постигнали, запознах се и с амбициите в 

програмата, с предложенията за промяната, всички те са чудесни и изцяло 

съвпадат с нашето виждане. Благодарим и на прокуратурата. Мога само да 
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благодаря на всички Вас. Предложението Ви за разширяване на Мрежата с 

участието на съдии от районните съдилища аз лично се радвам, че и Вие 

сте го направили, защото и другата Мрежа, по граждански и търговски 

дела, те също поискаха разширяване и чакаме проекта. Пожелавам Ви да 

запазите този дух, това желание, тази готовност да помагате на колегите 

си, не само да усъвършенствате собствените си умения, но да бъдете 

винаги в полза на колегите. Ще ми се да поставя един практически въпрос 

във връзка с проекта за правилата. Забелязах, че навсякъде в проекта за 

промяна на правилата сте оставили ангажимента на съдийската колегия. 

Игнорирали сте съдействието на помощната комисия, респективно и на 

Дирекцията. 

Г-жа А.Лазарова: Напротив. Минаваме всичко през Комисията по 

атестиране и конкурси към Съдийската колегия. Всички позиции са 

съобразени с актуалните правила, а в заключителната разпоредба, която 

сме предложили, ако Съдийската колегия реши, че друг ще бъде органът - 

помощна или временна комисия, по силата на тази заключителна норма, да 

се счита правоприемник на записаното по отношение на Комисията по 

атестиране и конкурси към СК на ВСС. Представям Ви проекта във вида, в 

който съм го изпратила през м. 12.2016г. 

Г-жа Р.Илиева: Искам да се обърна към колегите от районните 

съдилища и към тези, които присъстват като гости на нашата среща. Да им 

кажа, че всички ние приемаме много радушно тази идея за разширяване на 

Мрежата, не само изхождайки от модела, който е възприет и утвърден от 

прокурорската мрежа, да Ви окуража, че имате нашата подкрепа за 

популяризиране на дейността на Мрежата сред колегите, всеки в своя 

съдебен район. Аз лично имам впечатление, че колегите на районно ниво, 

имала съм пряк контакт с колегите от РС – Бургас, действително са с много 

добро ниво на подготовка. Откликват много адекватно, много точни са в 

действията, които трябва да извършват. Ще се радвам и в бъдеще да се 

насърчават колегите от районни нива да взимат активно участие и да се 

включват в Мрежата. 

Г-н К.Баталски: Искам да благодаря за поканата и да поздравя 

членовете на Мрежата и много активният ѝ ръководител. Ние имахме 

желание да станем членове на Мрежата, но бяхме на районно ниво тогава и 

не можахме да се включим. Не знам каква беше идеята на този филтър. 

Г-жа А.Лазарова: Вероятно логиката е била, че по нормативните 

актове на сътрудничеството по наказателни дела изпълняващ орган е 

окръжният съд, но като възможни искащи сътрудничество органи , 

районните съдилища са най-много. 

 

ОТНОСНО: Т.3. Приемане на Програма за дейността на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 
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наказателни дела в РБългария за периода м.март 2017 г. – м.февруари 

2018г. 

След направената дискусия по т.2. от дневния ред, членовете на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела в РБългария приеха следните основни насоки за 

дейността на Мрежата през периода м.март 2017 г. – м.февруари 2018 г. 

 

I. Дейности по запитвания. 

Предоставяне на своевременно и професионално съдействие на 

запитващия орган. 

Установяване контакти с компетентните национални и чуждестранни 

органи с цел бързина и ефективност при необходимост от сътрудничество. 

Обсъждане на постъпващата информация с цел уеднаквяване на 

практиката на съдиите членове. 

Попълване на формите за отчет от съдиите членове. 

 

II. Дейности по обучения. 

1. Провеждане на информационни, обучителни и тематични срещи 

със съдиите по наказателни дела по апелативни райони. Разясняване на 

възможностите на Мрежата, функциите на съдиите членове. Обсъждане на 

конкретните инструменти на сътрудничеството, проблемите при 

съставянето на различни форми и образци. Събиране на информация 

относно причините за забавяне на търсено от българските съдии 

сътрудничество от други държави и оказване на необходимото съдействие. 

2. Повишаване на професионалната подготовка на съдиите членове 

на Мрежата чрез участие в специализирани курсове, подготвени от НИП, 

ЕСМ, ЕМСО, ЕРА и др. в областта на сътрудничеството по наказателни 

дела и чуждоезиковото обучение. 

3. Установяване на контакти с НИП за разработване на чуждоезикова 

специализация по терминологията на международното сътрудничество по 

наказателни дела за български магистрати. 

 

Ш. Дейности по утвърждаване на Мрежата като център за 

професионален диалог по проблемите на международното 

сътрудничество по наказателни дела. 

1. Привличане на съдии с интереси, мотивация и висока 

професионална подготовка при осъществяване на инициативите на 

мрежата. 

2. Организация и провеждане на съвместна среща с Националната 

прокурорска мрежа за улесняване обмена на информация и представяне на 

добрите практики в областта на сътрудничеството. 

3. Обсъждане и формулиране на основните теми на ЕСМ под 

Председателството на България на ЕС, съвместно с Националната 
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прокурорска мрежа, Националния Кореспондент на България в ЕСМ и 

българските лица за контакт в ЕСМ. 

 

IV. Други дейности в областта на международното 

сътрудничество по наказателни дела. 

1. Участие в процеса на попълване на базата данни за България в 

информационната система „Шерлок“ на СНП на ООН /UNODC/. 

2. 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. 

3. Участие на представители на Мрежата в национални и 

международни прояви по проблемите на сътрудничеството по наказателни 

дела. 

 

V. Други дейности по повишаване на информираността за 

възможностите на международното сътрудничество по наказателни 

дела и популяризация на Мрежата. 

1. Редактиране на раздела на Мрежата на сайта на ВСС. Разширяване 

на информацията за възможностите за сътрудничество по наказателни 

дела. Прилагане на образци на форми за търсене на международно 

сътрудничество и разяснения на начина на изготвянето им. Обявяване 

значими решения от практиката на европейските съдилища. Разработване 

на пряка форма за контакт с членовете на Мрежата. 

2. Представяне на Мрежата пред ЕСМ, професионални мрежи, 

организации и центрове на обобщаване и изследване на европейското и  

международното законодателство в областта на наказателните политики и 

сътрудничеството. 

 

VI. Съдиите членове на Мрежата, избрани за звена за контакт 

/контактни точки/ в ЕСМ: 

1. Изпълняват функциите си по чл.4, пар. 1-3, от Решение 

2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно 

Европейската съдебна мрежа. 

 2.Участват в дейността на ЕСМ, в провежданите срещи и в 

изпълнение на приетата програма за периода. 

 3.Отразяват дейността си в създадените за това форми. 

 

 VII. Организация и провеждане на Общо съвещание на Мрежата 

през есента на 2017 г. 

 Изложените основни дейности ангажират всички съдии членове и 

избраните за контактни точки в ЕСМ. Следва да бъдат осъществявани и 

предписаните по Правилата на ВСС и Вътрешните правила на Мрежата. 
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Координацията на изпълнението по настоящата Програма се възлага 

на националното лице за контакт на Мрежата. 

 

Г-жа А.Лазарова: Колеги, благодаря Ви и Ви желая един успешен 

период, да продължаваме напред и да бъдем още по-успешни и по-

полезни. 

 

 

 Срещата приключи в 11.30 часа. 

 

 

 

 

Изготвил протокола 

гл.специалист : 

                                    Грета Янчева  


