
 

 

ПРОГРАМА за дейността  

на Националната съдебна мрежа 

за международно сътрудничество  

по наказателни дела в Република България 

 

период 2018г. 

 

В съответствие с Правилата за дейност, приети от Висшия Съдебен 

Съвет на Република България с решение по Протокол № 60/11.12.2014г. и 

Вътрешните правила за регламентиране и конкретизиране задачите, 

оперативните функции и механизъм на действие,  

На своята Годишна среща на 09.03.2018г. Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република 

България /Мрежата/ прие следните основни насоки на дейността си през 

текущата 2018г.: 

I. Дейности по запитвания. 

Предоставяне на своевременно и професионално съдействие на 

запитващия орган. 

Обсъждане на постъпващата информация с цел уеднаквяване на 

практиката на съдиите членове.  

Създаване на Регистър за обобщаване на запитванията. 

Обосноваване пред СК и комисиите на ВСС необходимостта от 

предоставяне на достъп до он-лайн базираната двуезична национална 

нормативна уредба. 

Съдиите членове на Мрежата, избрани за звена за контакт /контактни 

точки/ в ЕСМ 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, като следят за отразяване на извършеното на 

он-лайн платформата. 



 

 

II. Дейности по обучения. 

1. Провеждане на информационни и обучителни 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. 

2. Организиране на работни срещи по темите, свързани с познаване и 

използване на инструментите за взаимно признаване и изпълнение на 

решения – с акцент по приложението на Закона за Европейската заповед за 

разследване, както и по наложените наказания, обезпечения и 

конфискация, мерки за процесуална принуда; разследване и наказване на 

свързаните с тероризма престъпления; събирането на доказателства от така 

наречените open sourses – facebook, twitter и тяхното използване в процеса. 

3. Установяване на контакти с НИП за разработване на чуждоезикова 

специализация по терминологията на международното сътрудничество по 

наказателни дела за български магистрати.  

4. Включване в обученията, провеждани от НИП, ЕМСО, ЕСМ, 

семинари, срещи, конференции и др., с цел поддържане и развиване на 

компетентността в качеството на членове на Мрежата. 

 

ІII. Дейности по утвърждаване на Мрежата като център за 

професионален диалог по проблемите на международното 

сътрудничество по наказателни дела. 

 

1. Участие в Срещата на ЕСМ в периода 27-29.06.2018г. в гр. София 

с отбелязване на 20 години от създаването й и представяне на 

НСММСНДРБ.  

2. Организация и провеждане на традиционната съвместна среща с 

Националната прокурорска мрежа за улесняване обмена на информация и 

представяне на добрите практики в областта на сътрудничеството. 



 

 

3. Привличане на заинтересуваните институции, органи и 

обучителни центрове при осъществяване на инициативите на мрежата. 

Сключване на споразумения за съвместна дейност. 

 

ІV. Други дейности, значими за функционирането и 

популяризация на Мрежата. 

 

1. Запознаване и обсъждане на новите Правила за дейността на 

Мрежата /след изготвянето и приемането им от СК на ВСС на РБ/. 

Изготвяне на Вътрешни правила. 

2. Разгласяване на възможността за участие в Мрежата сред съдиите 

с интереси в областта на сътрудничеството по наказателни дела /след 

обявяване на процедура по набиране на нови членове/. 

3. Редактиране на страницата на Мрежата на сайта на ВСС. 

Обогатяване на практическата информация за възможностите за 

сътрудничество по наказателни дела.  

 

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.  

Координацията на изпълнението по настоящата Програма се възлага 

на националното лице за контакт на Мрежата. 

 

 


