
До Директора  

на Националния институт на правосъдието 

гр. София 

 

Предложения за обучения 

формулирани в хода на проведената на 20.09.2018г. в НИП гр. София 

работна среща на националните съдебна и прокурорска мрежи за 

международно сътрудничество по наказателни дела 

 

1.Обучение на магистратите, придобили опит в прилагането на ЕЗР, 

с участието на експерти на МП и лектори – Националния представител на 

РБ в Евроюст, прокурори и съдии. Основни акценти на обучението следва 

да бъдат: 

обхват на Директива 2014/41/ЕС,  

съотношение с други правни инструменти (Конвенция 2000);  

особени правила на ЗЕЗР за определени действия по разследването – 

информация за банкови и финансови сметки и операции; действия по 

разследването, които изискват събирането на доказателства в реално 

време, непрекъснато и в продължение на определен период (наблюдение 

на банкови или финансови операции, които се извършват чрез една или 

повече сметки и контролирани доставки на територията на РБ); 

прихващане на електронни съобщения; 

прилагане на ЕЗР по отношение на електронни доказателства (избор 

на инструмент, с оглед етапа и целите на разследването). 

Считаме, че това специализирано и задълбочено обучение следва да 

обхване максимален брой съдии и прокурори, които вече са използвали 

ЕЗР, включително и магистрати от националните мрежи. В хода на 

дискусиите по поставените проблеми следва да бъдат обобщени 

практически изводи, които да намерят утвърждаване в бъдещото прилагане 

на ЗЕЗР. Този екип от магистрати има решаващо значение с цел 



разпространение на познанията сред съответните съдилища и прокуратури, 

както и за следващите обучения на НИП по темата за ЕЗР. 

Предлагаме това обучение да бъде проведено до края на 2018г. в зала 

201 на НИП. 

2. Обучения на съдии и прокурори с цел въвеждане на практически 

знания по прилагането на ЗЕЗР, насочено към магистрати от всички нива 

на системата.  

Предлагаме тези обучения да бъдат проведени в началото на 

следващата година, с оглед натрупването на практика и добри решения.  

3. Възможно е разработването и на кратко дистанционно обучение за 

практическо попълване на ЕЗР.  

4. Изключително подходящо е предложението на Директора на НИП 

за създаване на електронен форум, в частност по темата за ЕЗР, в който 

магистратите да обсъждат проблемите и да намират решения на въпросите 

си. 

5. Подкрепяме предложението на Директора на НИП екипите, 

работили по време на Председателството на България на Съвета на ЕС да 

се включат в експертни групи по различни проблеми и въпроси от областта 

на международното сътрудничество по наказателни дела. 

6. Поддържаме предложението за разработването и провеждането на 

обучение на магистратите по инструментите на принципа за взаимно 

признаване на решения по наказателноправни въпроси, по което екипът на 

НИП вече работи. 

 

 Обобщили: Цветомир Йосифов – зав. Отдел „Международен“ на 

ВКП, Национален кореспондент на РБ в ЕСМ; 

                      Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, 

Национално лице за контакт на НСММСНДРБ, Лице за контакт на ЕСМ 


