
Отчет 

за дейността на НСММСНДРБ 

 

през 2018г. 



Състав на мрежата през 2018 

Апелативен район София: 

 Румяна Илиева – Апелативен Специализиран наказателен съд; 

 Мариета Неделчева – Специализиран наказателен съд; 

 Атанас Атанасов – Софийски Градски съд; 

 Татяна Грозданова – Чакърова – Софийски Окръжен съд. 

Апелативен район Пловдив: 

 Татяна Гьонева – Окръжен съд гр. Стара Загора. 

Апелативен район Варна: 

 Ангелина Лазарова – Апелативен съд гр. Варна; 

 Светла Даскалова - Окръжен съд - гр. Варна; 

 Румяна Вълчева Райкова - Окръжен съд - гр. Шумен. 

 Апелативен район Велико Търново: 

 Теодорина Димитрова – Николова - Председател на Окръжен съд – гр. 

Велико Търново. 

 Апелативен район Бургас – по решение на членовете: 

 Ангелина Лазарова. 
24.4.2019 г. Годишна среща на НСММСНДРБ, София 



Дейност по запитвания 

Официални 

Неофициални 

 



Абсолютен пик на дейност 

по официални запитвания 

261 дейности 

 



Официални 

запитвания 

103 

75 

43 

13 

253 

127 

101 

17 

261 

182 

108 

64 

0

50

100

150

200

250

300

брой органи тежки други 

2016

2017

2018

24.4.2019 г. Годишна среща на НСММСНДРБ, София 



Органи 

6 9 
15 

45 

4 

24 20 

78 

1 

36 
25 

118 

0

20

40

60

80

100

120

140

EJ EJNCP чужди БГ 

2016 2017 2018

24.4.2019 г. Годишна среща на НСММСНДРБ, София 



Предмет 

• Информация по относимо национално или чуждо 

законодателство - 61 бр.; 

• Подготовка, изпълнение, забавяне на молби за 

правна помощ – 66 бр.; 

• Подготовка и изпълнение на ЕЗР – 76 бр.; 

• ЕЗА – 13 бр. 

• Финансови санкции – 16 бр. 

• Обезпечение, конфискации – 6 бр.; 

• Пробация и надзор върху пробационните мерки и 

алтернативните санкции – 6 бр. 
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Допълнителни  

процедури 

• Прилагане на Конвенцията на ООН срещу транснационалната престъпност (Конвенцията от Палермо); 

Прилагане на Конвенцията за компютърните престъпления (Конвенцията от Будапеща); Ускоряване на 

процедура по Европейската Конвенция за трансфер на осъдени лица; 

• Предоставяне на информация за компетентните органи, приложимото право и за хода на наказателните 

производства; улесняване на прекия контакт между органи на наказателното производство; 

• Насочване към ресурсите на НСМ и ЕСМ и дистанционно (по телефона) попълване на формуляри; 

• Обучение на съдебни служители (пряко и дистанционно); 

• Организиране на видеоконференции с трети държави; 

• Предоставяне на помощ чрез устни разяснения на процедурите по международното сътрудничество по 

наказателни дела; 

• Предоставяне на помощ при липса на материали от ДП при трансфер на наказателно производство в Р 

Румъния; 

• Предоставяне на помощ във връзка установяване на предходна съдимост на задържан в Р Чехия 

български гражданин. 

• Предоставяне на помощ във връзка с изпълнение на наказание „пробация“, наложено от ВРС на 

български гражданин, постоянно пребиваващ  във ФРГ; 

• Предоставяне на помощ във връзка с трансферирано нак.производство от Р Австрия; 

• Координиране на действията на служители на НАП – Варна и Бургас, по повод изпълнение на заповед 

за конфискация, и свързване на юрисконсулта на НАП гр. София с Кралската служба за отнемане на 

придобито от престъпление на ОК с цел уточняване по привеждане на сумите, придобити от публична 

продан на недвижими имоти). 
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Посещения на 

страницата на 

Мрежата 
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Посещения на 

страницата на 

Мрежата 

 

• юли 2015 г. – декември 2016 г. – 292;   

• 2017г. - поради технически проблем, свързан с 

отчитането на статистиката за достъп до сайта на 

ВСС, информация не може да бъде предоставена; 

• 2018 г. – 4 377 (общ бр. съдии – 2248);  

• 2019 г.(до 18.04.) – 1 600. 
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Участие в събития по време на 

Българското Председателство 

на Съвета на ЕС 

 
м. 01-06.2018г. 



50-тата Пленарна среща на 

Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), 

27-29.06.2018г. в гр. София. 



50-тата Пленарна среща на 

Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), 

27-29.06.2018г. в гр. София. 



• Трети ден срещу безнаказаността 

на геноцида, престъпленията 

против човечеството и военни 

престъпления на 23.05.2018 г. 

• Среща на Мрежата за геноцид на 

24-25.05.2018 г.  

• Работа в досието на Регламент 

2018/1805 

 



20.09.2018 

Работна среща на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела и Националната прокурорска 

мрежа за международно правно сътрудничество - ЗЕЗР 

http://www.vss.justice.bg/page/view/7878  

24.4.2019 г. 
Годишна среща на НСММСНДРБ, 

София 

http://www.vss.justice.bg/page/view/7878


м.07-12.2018г. 

Обучения в календара на НИП:  
 

• „Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, 

постановени в производство с наказателноправен характер – 

практически аспекти“, проведено в периода 10-12.12.2018г. в гр. 

София, и  

• „Използване на електронните ресурси на ЕСМ“.  

 

Участие в авторския екип на практическото 

помагало  

„Европейско наказателно правосъдие“.  

24.4.2019 г. 
Годишна среща на НСММСНДРБ, 

София 



Участие на съдиите членове на Мрежата в 
проекти, срещи и обучения в областта на 
международното сътрудничество по наказателни 
дела.  

• Проект „Юпитер“, провеждан под егидата на Европейската комисия и 
Министерство на правосъдието на РБ; 

• Проект на девет европейски университети и организации - JUD-IT; 

• Обмен в ЕМСО; 

• Посетени обучения - „Прилагане на инструментите на ЕС по наказателни дела“, 
организирано от CEELI институт в Прага, Чехия; Европейски семинар 
„Тероризъм и основни права” на ФШМ; семинар „Съдебна практика на 
Европейския съд по правата на човека в областта на наказателното право”; он-
лайн семинари, организирани от Академията CEPOL; 

• Езикови обучения по правен английски език на НИП; 

• Проведени регионални обучения на НИП: на тема „Практическо опознаване и 
ползване на ресурсите на ЕСМ“ в РС гр. Бургас; и „Международно-правно 
сътрудничество по наказателни дела“ в гр. Ловеч. 

24.4.2019 г. 
Годишна среща на НСММСНДРБ, 

София 



Благодаря за вниманието ви 
 

Ангелина Лазарова  

Съдия в Апелативен  съд гр. Варна 

Национално лице за контакт 

На НСММСНДРБ  

в периода 30.07.2015 -25.03.2019г. 

 


