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ПРОТОКОЛ 
от 

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и    

търговски дела и търговски дела (НСМГТД) 

 
 

        Днес, 23 февруари 2018 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). Провеждането на срещата е одобрено с решение на СК на ВСС по 

протокол № 1 от 16 януари 2018 г., т. 14.  
 

 

* * * 
 

 

          На Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела присъстваха: 

 

1. Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд - Смолян и 

Национално лице за контакт – търговски дела; 

2. Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд и Национално лице 

за контакт – граждански дела; 

3. Рената Мишонова-Хальова -  съдия в Окръжен съд - Враца и член на 

мрежата; 

4. Ивелина Солакова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново и член на 

мрежата; 

5. Галя Маринова - съдия в Апелативен съд - Велико Търново и член на 

мрежата; 

6. Наталия Неделчева - съдия в Окръжен съд – Варна и член на мрежата; 

7. Дарина Костова - съдия в Окръжен съд – Бургас и член на мрежата; 

8. Бистра Николова – съдия в Апелативен съд – София; 

9. Вера Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив; 

10. Румяна Казларова – съдия в Апелативен съд – Бургас; 

11. Биляна Белякова - Министерство на правосъдието;  

12. Екатерина Тодорова - Министерство на правосъдието;   

13. Незабравка Стоева – Национален институт на правосъдието; 

14. Руслана Вълчева – старши експерт - международна дейност, АВСС; 

15. Страхил Недков – старши експерт - международна дейност, АВСС. 

16. Зорница Златева - началник отдел „Публична комуникация и 

протокол“, АВСС. 

 

                                                * * * 
 

Годишната среща протече при следния дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на членовете на НСМГТД. 

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

3. Актуализиране и поддържане на темите на Европейския портал за 

електронно правосъдие.  
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4. Представителство на срещите на Европейската съдебна мрежа. 

5. Организационни въпроси, във връзка със срещата на ЕСМ, предвидена 

за 25 – 26 юни 2018 г. в гр. София – теми, презентации, сътрудничество с МП и 

др.  

6. Поддържане на актуална информация на интернет страницата на ВСС 

за дейността, организацията, функционирането и членовете на Националната 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела – публикуване на решения и 

доклади от национални и международни срещи, линкове към сайтове и др. 

7. Популяризиране на функциите и целите на мрежата, както и на 

нейните членове чрез организиране на срещи и форуми, публикуване на 

информация в интернет пространството. 

8. 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 – състояние, възникнали проблеми 

и предложения за разрешаването им. 

9. 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. 

10. Изграждане и поддържане на интернет базирана вътрешна мрежа, чрез 

която да се поставят въпроси и да се обсъждат важни практически и теоретични 

теми /възможности за използване на EXTRANET системата на НИП или друга 

такава за посочените цели/. 

11. Възможности за организиране и провеждане на обучения, съвместно с 

НИП, с цел повишаване на европейската правна култура на българските съдии и 

ефективно прилагане на правото на ЕС. 

12. Участие в проекти за обучения, съфинансирани от ЕСМ. 

13. Предоставяне на ЕСМ на съдебни актове, постановени от българските 

съдилища, в които е приложено правото на ЕС, за публикуването им в сайта на 

ЕСМ. 

 

                                                * * * 

 

Годишната срещата беше открита от г-жа Валентина Бошнякова, която 

благодари на присъстващите за отделеното време за участието им в срещата и за 

желанието им за обща работа, както и за съдействието и усилията, положени от 

тях през 2017 г.  Г-жа В. Бошнякова предаде поздрави и пожелания за много 

успехи от г-жа Ангелина Лазарова – Национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни 

дела в Република България, както и от г-жа В. Николова – предходното 

Национално лице за контакт на НСМГТД, които са били поканени, но за 

съжаление на могат да присъстват. 

 

По т. 1 от дневния ред беше посочено, че голяма част от членовете на 

Мрежата са предоставили своите отчети, но е добре да се определи срок, в който 

да бъдат представени и останалите. Г-жа В. Бошнякова напомни, че съгласно 

действащите Правила за работа на Мрежата, всеки член следва да изготви 

годишен отчет, който да бъде представен на ВСС. Членовете на Мрежата взеха 
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решение 12.03.2018 г. да е крайният срок за изпращане на отчетите на ВСС на 

хартиен носител и на Националните лица за контакт по ел. поща. 

  

По т. 2 от дневния ред г-жа В. Бошнякова информира присъстващите, че 

във ВСС е сформирана работната група за обсъждане на предложения за 

изменение на Правилата за дейността на Мрежата, която предстои да предложи 

одобряването им от СК на ВСС. На проведената среща с представители на 

работната група е обсъдена възможността за включване на съдии от районните 

съдилища в състава на Мрежата. Членовете на Мрежата взеха решение след 

одобряване на измененията на Правилата да бъде направено предложение до 

ВСС за обявяване на конкурс за нови членове на Мрежата. 

 

По т. 3 от дневния ред г-жа В. Бошнякова посочи, че за почти всички теми 

на Европейския портал за електронно правосъдие срокът за актуализация на 

съдържанието им изтича към края на м. март 2018 г. Членовете на Мрежата 

приеха, че всеки ще следи за актуализацията на темите, съгласно 

разпределението им от миналата година. Г-жа В. Бошнякова напомни, че 

задължение на всеки член на Мрежата е да следи за наличието на промени в 

националното законодателство, респективно за изтичането на срока на 

актуализация и в кратък срок да направи предложение по начин, който ясно да 

показва каква е промяната, респективно че не се налага промяна, което 

предложение да бъда внесено за одобрение от СК на ВСС. Членовете на 

Мрежата взеха решение актуализацията на темите да се подготви от всеки от тях 

и да се изпрати на ел. поща на Националните лица за контакт в срок до 

20.03.2018 г.  

 

По т. 4 от дневния ред беше акцентирано върху обстоятелството колко е 

важно и дори задължително на всяка среща да има представител на Мрежата. 

Беше допълнено, че е необходимо на всяка среща освен членовете на Мрежата, 

да присъства и поне едно от двете национални лица за контакт, тъй като по този 

начин се запазва комуникацията с Европейската комисия и се гарантира 

информираност за задълженията на Мрежата. Членовете на Мрежата бяха 

категорични, че до момента не е имало спорове и проблеми при участието им в 

срещите на ЕСМ и след проведено обсъждане взеха решение за следното 

разпределение за участие в планираните за 2018 г. срещи на Европейската 

съдебна мрежа (ЕСМ), както следва: 

 

1. За 21–22 март 2018 г.  по тема „Задължения за издръжки“, със срок за 

регистрация до 14.03.2018 г. – не беше определен представител от Мрежата. Г-

жа Белякова посочи, че на срещата ще присъстват представители от 

Министерство на правосъдието; 

2. За 23–24 април 2018 г. по тема „Регламент Брюксел IIа“ - Богдана 

Желявска и Галя Маринова; 

3. За 25–26 юни 2018 г. по тема „Регламент Брюксел I“ в гр. София - 

всички членове на Мрежата; 

4. За 1–2 октомври 2018 г. по тема „Европейска заповед за плащане“ -  

Галя Маринова, Ивелина Солакова, Наталия Неделчева и Дарина Костова; 

5. За 13–14 декември 2018 г., предстои уточняване на темата – Рената 

Мишонова-Хальова, Богдана Желявска и Валентина Бошнякова. 
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Г-жа Бошнякова допълни, че няма пречка впоследствие да се включат и 

други, освен определените членове на Мрежата, за участие в горепосочените 

срещи. 

Г-жа Биляна Белякова посочи, че към момента се извършва реформа по 

отношение на Регламент Брюксел IIа. Преговорите се водят от МП в рамките на 

председателството на България на Съвета на ЕС. За председател на групата към 

ЕК е привлечена Боряна Мусева, която лично е получила покана от ЕК.  

 

По т. 5 от дневния ред бяха обсъдени организационни въпроси, във връзка 

със срещата на  на ЕСМ, предвидена за 25 – 26 юни 2018 г., в София. Г-жа 

Екатерина Тодорова посочи, че срещата ще се проведе в зала 3 на НДК. Към 

момента в програмата за срещата е посочена само темата за Регламент Брюксел 

I, като е предвидено участие на около 20 представители от България. Г-жа 

Тодорова заяви също така, че има възможност за предлагане на допълнителни 

теми, които да залегнат в дневния ред.  

Г-жа В. Бошнякова подчерта, че делегатите от България следва 

задължително да представят тема на срещата и предложи да се определи срок, в 

който всеки от присъстващите може да даде идеи за теми и презентации. По 

време на проведената дискусия бяха посочени като пример какви теми са били 

представени от другите държави-членки на ЕС, като някои от участниците 

заявиха, че към момента няма установена практика в тази връзка. На следващо 

място беше подчертано, че е редно в срещата да участват представили на 

съдебното изпълнение, частни съдебни изпълнители, преподаватели и съдии от 

окръжните съдилища.  

В дискусията се включи и г-жа Незабравка Стоева, като предложи на 

срещата на ЕСМ в София да бъде представена тема, която да не е пряко свързана 

с правораздавателната дейност, като например – работата на Търговския 

регистър и другите регистри в страната /Регистъра за международните 

осиновявания и т.н./. Тя подчерта, че съществуващият Търговски регистър 

функционира много добре още от момента на създаването му, като същият може 

да послужи за добра практика и пример пред останалите държави-членки на ЕС. 

Като друг подобрен пример беше посочено публикуването на съдебните актове, 

което се прави от 10 години насам, тъй като много малко държави от ЕС могат 

да се похвалят с подобна дейност.  

Членовете на Мрежата взеха решение, че в срок до  31.03.2018 г. всеки от 

участниците може да предложи теми и идеи, които да изпрати по ел. поща на 

Националните лица за контакт на НСМГТД, а впоследствие избраните теми да 

бъдат изпратени и до МП. 

 

В рамките на т. 6 от дневния ред г-жа Бошнякова представи линкове към 

интернет страницата на ЕСМ, като г-жа Д. Костова и г-жа Б. Желявска 

предложиха включването и на линкове към други международни организации, 

които да бъдат поставени в сайта на ВСС, в раздела на НСМГТД, с цел 

поддържане на актуална информация и за улеснение на лицата, които ще я 

използват. В допълнение беше постигнато съгласие за включването и на 

подраздел, в който да се публикуват докладите от международните срещи с 

участие на членове на Мрежата, както и за поставянето на линк към НСМГТД в 

сайта на НИП. Членовете на Мрежата взеха решение линковете към интернет 
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страницата на ЕСМ и към другите международни организации да се публикуват 

в раздела на НСМГТД на сайта на ВСС.  

 

По т. 7 от дневния ред г-жа В. Бошнякова подчерта, че този въпрос е 

разглеждан и на предходната годишна среща, като нищо конкретно не е било 

предприето по отношение популяризирането на функциите и целите на мрежата. 

Г-жа Бошнякова предложи, във връзка с популяризиране на Мрежата и за 

улеснение на магистратите в България, например на служебните ел. пощи на 

съдилищата да бъдат изпращани материали, като наръчници, ръководства, 

съдебни решения на СЕС и др. подобни. Членовете на Мрежата взеха решение 

тази тема да остане отворена за конкретни предложения и всеки от тях да 

допринася с действията си за популяризиране дейността на Мрежата. 

 

По т. 8 и 9 от дневния ред г-жа Бошнякова представи идеята за създаване 

на база данни, включваща съдебни актове, в които е приложено правото на ЕС, 

която база данни да бъде използвана както от членовете на мрежата, така и за 

нуждите на всички съдии. Беше поставен въпросът за необходимостта от 

създаването й, като беше подчертано, че няма да има проблем по отношение на 

техническото изпълнение при създаването на тази база данни. Г-жа Бошнякова 

информира, че е получила подкрепа от много съдии, вкл. и членове на Мрежата, 

които намират идеята й за полезна, като в три от апелативните райони се събират 

такива данни, чието обработване е отложено до събирането и от останалите два 

апелативни района. В тази връзка е отправена покана за участие на представител 

на НИП в годишната среща.  

Единствено г-жа Дарина Костова представи пред участниците своите 

аргументи да не се създава такава база данни, при наличието на аналогични база 

данни. Тя подчерта, че изпълнението на тази идея представлява трудоемък 

процес, свързан със защитата на личните данни в съдебните актове, изцяло е на 

доброволни начала и няма гаранция за 100 % събираемост на всички съдебни 

актове.  

Г-жа Б. Желявска се изказа в подкрепа на идеята за създаването на такава 

база данни, като на следващо място постави срещаните проблеми при 

подготовката на годишния доклад за дейността на Мрежата пред ЕСМ, и по-

конкретно срещаните трудности при събирането на статистическа информация 

от съдилищата. Основният проблем, който беше посочен, е непредоставянето на 

такава статистика от няколко от апелативните района – варненският и 

бургаският. Членовете на Мрежата взеха решение да се отправи молба до СК на 

ВСС, която със свое решение да изиска от административните ръководители на 

апелативните съдилища регулярно /на 3 или на 6 месеца/ да предоставят на 

Мрежата съдебните актове, в които е приложено правото на ЕС, както и 

статистическата информация за това, съгласно бланките на ЕСМ /на английски 

език/. 

 

По т. 13 от дневния ред г-жа Бошнякова посочи, че на интернет 

страницата на ЕСМ има възможност за публикуване на национални решения на 

държавите членки, които впоследствие биват преведени на английски, френски, 

немски език и др., като до момента от страна на България няма предадени за 

публикуване такива решения. Г-жа Б. Желявска допълни, че част от държавите 

са избрали контактна точка, която изпраща значимите за съответната държава 
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национални съдебни решения по прилагане на европейското право, за 

публикуване, като България няма такава контактна точка и към момента не е 

изпращала нито един български съдебен акт. Като пример бяха дадени Полша, 

Чехия и Люксембург.    

 

По т. 10 и т. 11 от дневния ред г-жа Н. Стоева отново подчерта 

готовността на НИП за съдействие, след конкретизиране на исканията. Според 

нея усилията следва да се насочат към анализ и извеждане на проблемни зони, 

например по правоприлагането, по отношение на промяна на определени актове 

и превода на документите, който е основен и много важен за системата проблем.  

Г-жа Б. Желявска, изтъкна, че това не е проблем само в България, а във всички 

държави членки на ЕС.   

 

По т. 12 от дневния ред г-жа Б. Желявска информира присъстващите, че на 

Годишната среща на ЕСМ са били представени възможностите  за участие в 

проекти, насочени към развитие на Националите съдебни мрежи в областта на 

обучението. Целта е на всички държави да се предостави възможност за участие, 

като размера на проекта е 30 000 евро, с национално съфинансиране от 10 %. 

Крайният срок за кандидатстване е до м. юни. Г- жа Б. Желявска подчерта, че 

България трябва да кандидатства, като следва да се вземе предвид, че от една 

държава може да кандидатства само една институция и съществува възможност 

двете национални мрежи да кандидатстват заедно или да се направи съвместен 

проект с ВСС, НИП, МП и т.н. Членовете на Мрежата взеха решение в срок до 

15 март 2018 г. да направят предложения за теми, които да изпратят на 

националните лица за контакт, след което бъде поискано от СК на ВСС 

одобрение за кандидатстване и съфинансиране по този проект.  

Поради изчерпване на дневния ред, срещата приключи в 14,30 ч. 

 

 

 
  


