
 

(Приети с решение на 

Съдийската колегия на ВСС 

по Пр.№9/13.03.2018 г.) 

 

Правила за дейността на Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България 
 

 

 

Раздел I 

Основна цел 

 

Чл. 1 Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела 

(Мрежата) има за цел оказване на необходимата помощ на органите на 

съдебната власт в ефективната подготовка, изпращане и изпълнение на 

молби за правна помощ, събиране и съхраняване на статистически данни 

относно дейността по международноправно сътрудничество на 

съдилищата в Република България по апелативни райони и по материи и 

сътрудничество и подпомагане на националните лица за контакт към 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД) и 

други подобни институции. 

 

 

     Раздел II 

   Състав 

 

Чл. 2 (1) Съдиите от мрежата се определят с решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложение на Комисия по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС за период от 5 

години, измежду съдии от районни, окръжни и апелативни съдилища. 

(2) След изтичане на 3 години от първия мандат на членовете на мрежата, 

съставът й се обновява чрез жребий, като 50% от членовете прекратяват 

своя мандат (при нечетен брой на членовете на състава изчислението за 

50% обновяемост се прави от броя на членовете намален с 1) и на тяхно 

място се избират нови членове чрез провеждане на конкурсна процедура 

при условията на мандатност от 5 години, без право на втори пореден 

мандат. 

Чл. 3 В мрежата се включват до седем съдии от всеки апелативен район, от 

които: двама на ниво апелативен съд, двама на ниво окръжен съд, и трима 

на ниво районен съд. За Софийски апелативен район могат да участват до 

петнадесет съдии, от които трима на ниво апелативен съд, четирима на 

ниво окръжен съд и осем на ниво районен съд. 

Чл. 4 Съдийската колегия на ВСС по предложение на Комисия по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС определя 

измежду членовете на мрежата национални лица за контакт – едно по 

граждански и едно за търговски дела, за срок 5 от  години. 



 

Раздел III 

Правила за избор на членове на Мрежата 

Чл. 5 Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

  1. да са придобили статут на несменяемост; 

2. оценката от последната атестация да е „много добра“; 

3. да не им е наложено дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 

308, ал. 1, т. 2 - 5 ЗСВ; 

4. да имат познания по английски, немски или френски език на ниво, 

което да им позволява свободно да се изразяват писмено и говоримо; 

5. положително становище за притежаваните нравствени качества от 

Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС. 

Чл. 6 Процедурата по избор се открива с решение на Съдийската колегия 

на ВСС по предложение на Комисия по атестирането и конкурсите при 

Съдийската колегия.   

Чл. 7 Обявлението за провеждане на конкурсната процедура се публикува 

на официалната интернет страница на ВСС (http://www.vss.justice.bg) и 

съдържа броя и вида на позициите и органите на съдебната власт, за които 

се отнасят; документите, които се изискват и срока за подаването им; 

програмата, по която се провежда конкурса; датата, часа и мястото на 

провеждане на конкурса.  

Чл. 8 След публикуване на обявлението, кандидатите подават в 14-дневен 

срок в деловодството на ВСС (гр. София 1000, Ул. „Екзарх Йосиф” № 12) 

лично или чрез представител заявление до Съдийската колегия на ВСС, 

към което се прилагат: 

- автобиография - европейски формат; 

- кадрова справка за лицето; 

- копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски, 

френски или немски език, ако кандидатът притежава такива; 

- мотивационно писмо; 

- други документи по преценка на кандидата. 

(2) За достатъчно владеене на чужд език се счита представянето на един от 

следните документи – диплома за завършено средно образование от 

гимназия с преподаване на съответния език, сертификат за владеене на 

съответния език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка, 

Сертификат Diplôme d'études en langue française /DELF/, Cambridge 

Advanced English /CAE/ или Deutsch es Sprachdiplom. 

Чл. 9  Конкурсът се провежда на етапи, както следва: 

а)допускане по документи на кандидатите, които отговарят на 

посочените по-горе критерии; 

б)събеседване с допуснатите кандидати; 

в)обявяване на одобрените кандидати. 

Чл. 10 Конкурсът се провежда от комисия в състав от 3 членове, 

представители на Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската 

колегия на ВСС, определени чрез жребий. 

Чл. 11 Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления с 

приложените документи и допуска кандидатите, отговарящи на 



критериите, посочени в чл. 5 от настоящия раздел, за което съставя 

протокол. На кандидати, чиито документи имат нередовности, се 

предоставя 3-дневен срок за отстраняването им.  

Чл. 12 След изтичане на срока по чл. 11 комисията обявява списъците с 

допуснатите и недопуснатите кандидати на официалната интернет 

страница на ВСС.  

Чл. 13 Комисията провежда събеседване с кандидатите.. Датата на 

събеседването се обявява на интернет-страницата на ВСС. 

Чл. 14. Конкурсната комисия оценява комплексно кандидатите по 

шестобалната система, въз основа на резултатите от проявените познания в 

сферата на международно-правното сътрудничество и относимите данни 

от документите по чл. 8 от настоящия раздел. Всеки от членовете на 

конкурсната комисия попълва индивидуален протокол за всеки от 

кандидатите, като окончателната оценка е средно аритметично число от 

оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия.  

Чл. 15Конкурсната комисия изготвя списък на класираните кандидати за 

обявените места, който се обявява на интернет-страницата на ВСС, и внася 

чрез Комисия по атестирането и конкурсите към СК, предложение в 

Съдийската колегия за избор на класираните кандидати. 

Чл. 16 С решение на Съдийска колегия на ВСС се обявяват избраните 

кандидати.    

Чл. 17 От състава на избраните кандидати Съдийската колегия на ВСС 

избира национални лица за контакт – едно по граждански и едно за 

търговски дела. 

Чл. 18 Членството в Мрежата се прекратява с мотивирано решение на 

Съдийската колегия на ВСС по предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в следните 

случаи: 

а) в случай на изтичане на мандата; 

б) по молба на лицето; 

в) при невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си; 

д) при трайно неизпълнение на ангажиментите, произтичащи от тези 

правила. 

e) в случай, че съответният член престане да отговаря на някое от 

изискванията на чл.5, т.1 – т. 5 от настоящия раздел.  

 

Раздел IV 

                                 Функции на членовете 

                                                                                             

Чл. 19 Членовете на Мрежата оказват съдействие на национални лица за 

контакт – едно по граждански и едно за търговски дела, част от 

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела или на други 

международни мрежи за правно сътрудничество, както и на националните 

съдии при осъществяване на международноправното сътрудничество. 

Чл. 20 (1) Съдействието обхваща задължение за информиране, 

консултиране, координиране, когато е необходимо, както и изпълнение на 

други дейности, за подпомагане на международноправното 



сътрудничество, в съответствие с юрисдикцията на съответните съдебни 

органи в Република България.  

(2) Съдействие следва да се осъществява по молба на всеки национален 

съдия, прокурор, следовател или представител на Централен национален 

орган, имащ правомощия, съобразно международното и европейското 

законодателство. 

Чл. 21 Членовете на Мрежата изпълняват и следните функции: 

а) подпомагане организирането на обучения в областта на 

международното правно сътрудничество, които се провеждат в района, в 

който изпълняват своите задължения.  

Обученията се осъществяват по инициатива на националните лица 

за контакт, след съгласуване с членовете на Мрежата, и се организират от 

НИП, след одобрение от Съдийската колегия на ВСС; 

б) подпомагане на съдиите при осъществяване на 

международноправното сътрудничество в съответния апелативен район, за 

който отговарят; 

в) изготвяне на проучвания относно европейската и национална 

практика и настъпилите промени в областта на сътрудничеството по 

граждански и търговски дела, тяхното популяризиране, както и механизми 

за тяхното разпространение; 

г) изготвяне на тримесечни справки относно дейността на 

съдилищата в съответния апелативен район във връзка с прилагане на 

общностното и международно право и международноправното 

сътрудничество и изпращането им в актуализирана и актуализираща се 

база - данни към ВСС  и предоставяне на националните лица за контакт в 

електронен вариант на постановените от съдилищата в съответния 

апелативен район съдебни актове по граждански и търговски дела, в които 

е приложено правото на ЕС, с оглед поддържане на необходимата база 

данни. 

д) Съдийската колегия на ВСС може да постави на членовете на 

мрежата допълнителни задачи за изпълнение при възникнала 

необходимост от предоставяне на информация, извършване на проучване, 

осъществяване на обучение или друга дейност, касаеща международно 

правното сътрудничество.  

Чл. 22 Членовете на Мрежата поддържат актуализирана база данни с 

контакти (електронни пощи, други адреси за кореспонденция, мобилни 

телефони) и база данни на съдебната практика на ЕСПЧОС и на СЕС, 

които се обявяват на интернет страницата на ВСС, раздел „Съдебна мрежа 

по граждански и търговски дела“ На националните лица за контакт се 

осигурява служебна електронна поща.  

Чл. 23 Всеки член на Мрежата изпълнява функциите си на територията на 

съответния апелативен район.  

Чл. 24 Веднъж годишно през месец февруари се провежда среща на 

членовете, на която се приема и доклад за дейността на мрежата за 

предходната календарна година, изготвен от националното лице за контакт 

въз основа на представените до 15 януари от членовете годишни отчети за 



дейността им. Докладът се представя на Съдийската колегия на ВСС чрез 

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС 

Чл. 25 След участие в периодичните срещи на националните лица за 

контакт на ЕСМ-ГТД възложено им с решение на Съдийската колегия на 

ВСС, участниците представят доклад до Колегията, който се публикува на 

интернет страницата на ВСС - раздел „Международно сътрудничество” - 

Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, с цел 

осигуряване публичност на дейността им.  

Членовете на Мрежата изготвят и предоставят на СК ВСС годишен отчет 

за дейността си в рамките на съответния апелативен район. Отчетът трябва 

да съдържа информация за участие в различни форми на международно   

правно сътрудничество и информация относно вида, обхвата и броя на  

дейностите.  

Чл. 26 Дирекция „Международна дейност” на ВСС съдейства за обмена на 

информация между членовете на Националната мрежа и националните 

лица за контакт и за координацията между тях и ВСС. 

Чл. 27 Участие в мероприятия по международноправно сътрудничество,  

на националните лица за контакт, както и на другите членове на мрежата.  
 

Раздел V 

Правомощия на Съдийската колегия на ВСС на РБ по методическото 

ръководство и функциониране на мрежата 

 

Чл. 28 (1)Съдийската колегия на ВСС отговаря за функционирането на 

Мрежата, участието й в проекти на национално и международно ниво, 

както и за сътрудничеството й с всички национални или международни 

институции, организации и структури, които изпълняват функции в 

областта на международната правна помощ. 

(2) След представянето на мотивирано искане за съфинансиране при 

организиране на регионални и национални срещи на ЕСМ се изисква 

становище на Комисия „Бюджет и финанси“. 

Чл. 29 Съдийската колегия на ВСС чрез Комисията по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на ВСС осъществява методическо 

ръководство и координация върху работата на мрежата.  

Чл. 30 Дирекция „Международна дейност“ на ВСС съдейства и 

координира  обмяната на информация между членовете на мрежата, 

национални лица за контакт – едно по граждански и едно за търговски дела 

и Съдийската колегия на ВСС. 

Чл. 31 Съдийската колегия на ВСС предлага  на Директора на НИП за 

съгласуване с Пленума на ВСС и приемане от УС на НИП включването в 

учебната програма на НИП  за съответната календарна година на обучения 

на национално и регионално ниво по международно и европейско право и 

съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси, които да 

бъдат възложени на Мрежата. 

Чл. 32 При организиране на обучения, възложени на мрежата, извън 

предвидените в чл. 32, Съдийската колегия на ВСС отправя покана за 

участие до професионалните организации, както и до членовете на Съвета 

за партньорство по чл. 217 от ЗСВ, Националния институт на 



правосъдието, както и до неправителствените организации, членуващи в 

Гражданския съвет към ВСС и др., при наличие на професионален  опит и 

познания по темата.  

Чл. 33 За участие в мероприятия по международно правно 

сътрудничество, националното лице за контакт, както и другите членове на 

мрежата се командироват с решение на Съдийската колегия на ВСС. 

Чл. 34 Когато във ВСС постъпят материали, които се отнасят до дейността 

мрежата, копие от тях се изпраща на лицата за контакт, ангажирани със 

съответния въпрос. 

Чл. 35 С цел осигуряване пълноценно функциониране на Мрежата, в срок 

от три месеца преди изтичането на мандата на неин член или на 

националното лице за контакт, Съдийската колегия, по предложение на 

Комисия по атестиране и конкурси при Съдийската колегия, обявява на 

сайта на ВСС процедура за избор на нови членове/национални лица за 

контакт на мрежата, съгласно раздел III от настоящите правила. В случай, 

че процедурата не приключи до изтичане на мандата на съответния член на 

мрежата, той продължава да изпълнява задълженията си.  

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1. С настоящите Правила се отменят Правилата за организацията и 

дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела, приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г., т. 40, изм. 

с решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г., т. 71. 

§2. При последващо възлагане осъществяването на методическо 

ръководство и координация върху дейността на НСМ-ГТД с решение на 

Съдийската колегия на ВСС, на друга постоянна или временна комисия 

към СК, същата става правоприемник на предвидените в настоящите 

Правила правомощия на Комисията по атестиране и конкурси към 

Съдийската колегия. 

§3. Правилата влизат в сила от деня на приемането им от Съдийската 

колегия на ВСС.  

§4. Считано от датата на решението на Съдийската колегия на ВСС за 

приемане на настоящите правила се прекратява мандата на досегашните 

членове и националните лица за контакт. До избора на нови членове на 

мрежата, функциите на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България, се изпълняват от досегашните й 

членове и от националните лица за контакт. 
 

 

 


