
ПРОТОКОЛ  

от 

ГОДИШНАТА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА СЪДЕБНА 

МРЕЖА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ПРОВЕДЕНА НА 24.04.2019 г. 

 

 

На 24 април 2019 г., сряда, от 10:00 ч. в Зала 107 в сградата на 

Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, се проведе 

Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД), 

на която присъстваха: 

Ангелина Лазарова – съдия в АС – гр. Варна; 

Андроника Ризова – Ръжданова – съдия в РС – Петрич, член на 

НСММСНД; 

Биляна Белякова – директор на Дирекция „Международно правно 

сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерство на правосъдието; 

Блага Иванова – съдия във ВКС; 

Георги Иванов – съдия в РС – Бургас, член на НСММСНД; 

Димитър Марков – старши анализатор, Правна програма, Център за 

изследване на демокрацията; 

Карамфила Тодорова – съдия в СГС, командирована в САС, член на 

НСММСНД; 

Катя Панова – държавен експерт в МП, Дирекция „МПСЕВ“ при 

МП; 

Мариета Неделчева – заместник-председател на СНС, национално 

лице за контакт на НСММСНД; 

Силвия Димитрова – заместник-директор на НИП; 

Петя Колева – Рушанова – член на КАК – СК; 

Пламен Синков – заместник-председател на АС – Бургас, член на 

НСММСНД; 

Радка Дражева – Първанова – член на КАК – СК; 

Румяна Илиева – съдия в АСНС; 

Светла Даскалова – Василева - съдия в ОС – Варна, член на 

НСММСНД; 

Светлин Иванов – съдия в ОС – Бургас, член на НСММСНД; 
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Светослава Колева – Ангелова – съдия в ОС – Варна, член на 

НСММСНД; 

Татяна Грозданова – Чакърова – съдия в ОС – София, член на 

НСММСНД; 

Теодорина Димитрова – председател на ОС – Велико Търново; 

Христо Константинов – изпълнителен директор на Апис Европа АД; 

Янко Янков – заместник-председател на АС – Варна, член на 

НСММСНД. 

От Администрацията на ВСС присъстваха: 

Христина Тодорова – директор на Дирекция „Международна дейност 

и протокол“; 

Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна 

дейност и протокол“; 

Зорница Златева – ръководител сектор „Връзки с обществеността“; 

Валентина Тесовска – старши специалист в Дирекция „ЧРАТОКИ“. 

 

Годишната среща беше открита от Мариета Неделчева, която с 

протокол № 11/26.03.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС е избрана за 

национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела. Със същия протокол 

са избрани новите членове на Мрежата. От срещата отсъстват двама 

членове на НСММСНД: Калин Баталски – председател на Окръжен съд – 

Перник и Мартин Данчев – заместник-председател на Окръжен съд – 

Сливен.  

М. Неделчева представи членовете от предишния състав на 

Националната съдебна мрежа, както и останалите участници в срещата. 

М. Неделчева изказа благодарност за усилената работа на членовете 

от предходния състав на НСММСНД. Тя отбеляза, че в резултат на тяхната 

дейност мрежата е придобила голяма популярност сред българските и 

чуждестранните магистрати, като цитира думите на  Павлина Панова – 

тогава заместник-председател на ВКС, понастоящем конституционен 

съдия, според която дейността на първия състав на Мрежата е 

„апостолска“. Изтъкнато беше, че приемствеността и връзката между 

предишните и настоящите членове на Мрежата е важна, тъй като има 

натрупан голям капацитет и опит в тази област. 

След това М. Неделчева поздрави новите членове на Мрежата, за 

тяхното желание и ентусиазъм да се включат и участват в дейността и да 
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продължат започнатото. Благодарност беше изказана и към всички 

партньори и колеги, с чиято помощ е популяризирана и развита дейността 

на Мрежата – членовете на Комисия по атестиране и конкурси към 

Съдийската колегия на ВСС, дирекция „Международна дейност и 

протокол“ в администрацията на ВСС, Националната прокурорска мрежа и 

лично на прокурор Цветомир Йосифов, Националния институт на 

правосъдието и дирекция „Международно правно сътрудничество и 

европейски въпроси“ в Министерство на правосъдието. 

След което беше обявен редът на протичане на срещата: представяне 

на Годишния отчет на Мрежата за 2018 г. от Ангелина Лазарова – 

национално лице за контакт в предходния състав на Мрежата, както и 

представяне на нейната дейност като национално лице за контакт; 

коментари и изказвания от участниците в срещата; обсъждане на идеи и 

възгледи по отношение развитието на НСММСНД. 

Думата беше дадена на Ангелина Лазарова, която накратко 

представи информация за основните моменти от работата на досегашния 

състав на Мрежата от създаването ѝ през 2015 г. Последва презентация, с 

която се отбелязаха основните моменти от Годишния  отчет за 2018 г.  

Съдия Лазарова обърна внимание на логото на Националната 

съдебна мрежа, избрано от първия състав на мрежата, като обясни 

накратко неговата символика. Посредством снимков материал бяха 

представени различните срещи, проведени през годините с участието на 

членовете на Мрежата. 

В края на изказването си съдия Лазарова предаде на съдия 

Неделчева, в качеството ѝ на национално лице за контакт, Споразумението 

с Националната прокурорска мрежа, въз основа на което двете национални 

мрежи осъществяват съвместни форми на сътрудничество. По този начин 

символично беше отбелязан краят на мандата на предходния състав на 

Мрежата и началото на мандата на новоизбрания състав. На 

представителите на Комисията по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на ВСС бе връчено предложение от съдия Лазарова до 

Съдийската колегия на ВСС за поощряване по Глава XV от ЗСВ на 

деветимата съдии-членове на НСММСНД с изтекъл мандат. Съдия 

Дражева прие предложението, като отбеляза, че ще бъде разгледано в 

заседание на КАК–СК на ВСС, след което ще бъде представено и в 

заседание на Съдийската колегия на ВСС. 
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Съдия Неделчева благодари на съдия Лазарова за изнесената 

презентация и представените резултати от постигнатото от Мрежата през 

периода 2015 г.-2018 г.  

Заседанието продължи с изказвания на участниците. Отбелязано 

беше, че самият факт, че членове от предходния състав са подали 

документи за новия състав на Мрежата е израз на желание за запазване на 

приемствеността. Изразена бе увереност в предстоящата ползотворна 

работа на Мрежата, като от досегашните членове бе заявена готовност за 

оказване на помощ на колегите им, предвид натрупания опит и контакти. 

Димитър Марков - старши анализатор в Правната програма на 

Центъра за изследване на демокрацията, представи проект, започнал в края 

на 2018 г., фокусиран върху международното сътрудничество по 

наказателни дела и координиран от Министерство на правосъдието на 

Италия. Центърът за изследване на демокрацията е партньор за България в 

този проект, обхващащ осем държави. Досега Центърът е изпратил на 

членовете на Мрежата анкета за Европейската заповед за разследване 

/ЕЗР/, тъй като този и другите инструменти за международно 

сътрудничество са фокусът на проекта в първия му етап. В момента се 

работи по основните трудности и проблеми в различните държави, като и 

се търсят предимствата на тези инструменти. Целта е да се направи анализ 

на проблеми, идентифицирани в различните държави. Предвиждат се и по-

задълбочени изследвания по държави. Г-н Марков покани членовете на 

Мрежата на 7 май 2019 г. да участват в неформална среща с работещи по 

темата за ЕЗР, с цел обсъждане на основните трудности при работата с 

този инструмент в България. Покана е отправена и към прокуратурата. В 

началото на м. юли от Министерство на правосъдието на Италия ще се 

обобщят основните изводи по държави в сравнителен доклад, на базата на 

който се предвиждат различни инструменти за обучение. Това ще е втората 

фаза, която ще обхване по-голямата част от следващата година. Предвижда 

се да се изготвят наръчници и да се проведат поредица от онлайн и 

присъствени обучения. Г-н Марков изрази надежда за бъдеща съвместна 

работа по проекта. Крайната цел на инициативата е да се създаде 

неформална мрежа от контакти между съдиите от осемте държави, които, 

работейки по една и съща тема, да имат платформа за контакт. 

Срещата продължи с обсъждане на идеи за по-нататъшното развитие 

на Мрежата, като съдия Неделчева посочи като приоритетна задача 

необходимостта да се направи предложение до Съдийската колегия на 
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ВСС за вземане на решение, основано на чл. 21, буква „в“ от Правилата за 

дейността на НСММСНД, а именно за избор на контактни точки в 

Европейската съдебна мрежа. Съгласно Правилата контактните точки са 

определени до пет – по един за всеки апелативен район, но поради многото 

запитвания на магистрати от страната и чужбина предложението на съдия 

Неделчева, основано и на доклада на съдия Лазарова, е всички членове на 

НСММСНД, които са избрани на 26.03.2019 г., да бъдат избрани и за 

контактни точки. Ако Съдийската колегия на ВСС приеме предложението, 

следва да се направят изменения в Правилата за работа на НСММСНД. 

Друга задача е създаването на електронни адреси на новите членове 

на Мрежата, които да бъдат обявени на сайта на ВСС. Съдия Неделчева 

предложи електронните адреси на досегашните членове на Мрежата да 

бъдат запазени, защото са създадени много контакти и кореспонденция, 

както и да бъде оставен достъпа им до пълната информация на сайта на 

Европейската съдебна мрежа. Ще има достъп и до специалната област, в 

която се регистрира оказано съдействие в системата, достъп и до другите 

контактни точки в останалите държави. 

Следва да се изготвят вътрешни правила за регламентирането и 

хармонизирането на задачите и функционирането на Мрежата, Годишна 

програма на Мрежата, които ще бъдат обсъдени в електронна 

кореспонденция. При разписването на Годишната програма следва да се 

вземат под внимание препоръките на съдия Лазарова. 

Като гост на срещата участва и Христо Константинов – 

изпълнителен директор на „Апис Европа“ АД, като поканата към него е 

отправена в резултат на сътрудничеството му с Мрежата във връзка с 

формуляра на ЕЗР. Коментирана бе необходимостта от осигуряване на 

съдиите – членове на Мрежата, на многоезична правно-информационна 

система, превод на българските закони и практика на английски език, 

както и на френски и немски език. Към настоящият момент „Апис Европа“ 

АД осигурява такъв превод само на английски език.  

Румяна Илиева – член на НСММСНД от предходния състав, изказа 

благодарност към колегите си от първия състав на Мрежата като пионери, 

заедно с които са поставили началото на инициативата, развита и 

утвърдена в ежедневната правораздавателна работа. Съдия Илиева 

подчерта дейността на съдия Лазарова и лично ѝ благодари. Приветства 

новите членове на Мрежата и им пожела да продължат работата в духа на 

приемственост и добри практики и сътрудничество. 
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Христо Константинов представи дейността на дружеството и 

съвместната работа с НСММСНД. Информира, че „Апис Европа“ АД е 

поканена за участие в проект по програма European e-Justice на 

Европейския съюз с координатор Университета на Болоня. От 1 септември 

т. г. се очаква да започне проект, чиято цел е изследване на националното 

законодателство и съдебната практика, която започва да се формира по 

Директивата за основните права на обвиняемите и заподозрените лица. За 

работата по изследване на темата ще бъде привлечен университетски 

преподавател. Задачата на „Апис Европа“ АД е да създаде софтуера на 

системата. Проектът е международен и ще включва изследването на 

законодателството и практиката на няколко държави членки на ЕС. Ще се 

проведе и семинар по проекта в България, за който членовете от Мрежата 

ще получат покани. 

Съдия Неделчева уточни, че по отношение на осигуряването на 

членовете на мрежата на достъп до многоезична правно-информационната 

система ще бъде направено предложение чрез Комисия по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.  

Беше изтъкнато, че и за в бъдеще се надяват да продължи 

съвместната работа с Министерството на правосъдието. Изказана беше 

благодарност към г-жа Белякова и г-жа Панова и готовност за участие в 

бъдещи работни групи във връзка с въвеждането на директиви и 

регламенти на ЕС. 

Съдия Неделчева благодари на Националния институт на 

правосъдието, представляван на срещата от Силвия Димитрова – 

заместник-директор на НИП, и отправи покана за продължаване на 

досегашната партньорска дейност. След което представи предстоящи 

обучения на 27 юни и 26 септември т. г. в НИП, касаещи Евроджъст, 

Европейската съдебна мрежа, Европейската заповед за разследване и др. 

Предстои уточняване с членовете на Мрежата на бъдещи обучения, които 

да бъдат включени в програмата на НИП за следващата година. 

Изказана беше благодарност за цялостната дейност на досегашните 

членове на Мрежата и отново беше отправена покана за сътрудничество 

между членовете от двата състава.  

Румяна Илиева изтъкна ролята и решаващото значение при 

първоначалното изграждане и работа на Мрежата на подкрепата, оказана 
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от страна на ВКС в лицето на съдия Павлина Панова, за което беше 

изказана признателност и благодарност и от Ангелина Лазарова. Още 

веднъж беше призната значимостта на създадената традиция за екипна 

работа. 

Годишната среща на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела приключи в 11:15 ч. 

 

 

 

     НАЦИОНАЛНО ЛИЦЕ ЗА  

КОНТАКТ ЗА НСММСНД: 

          

 МАРИЕТА НЕДЕЛЧЕВА 

 

 

Протоколирал: 

 

Валентина Тесовска 

/ст. специалист АВСС/ 


