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Протокол 

от годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България 

 

Днес, 12 юли 2019 г. /петък/ в 13.00 ч., в зала „Пресцентър“, 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) 

*** 

На годишната среща на НСМГТД присъстваха: 
 

 1.Рената Георгиева Мишонова – Хальова – национално лице за контакт – 
граждански дела, съдия в Окръжен съд – Враца; 
 2. Валентина Тотева Бошнякова – Събинска – национално лице за 
контакт – търговски дела, съдия в Окръжен съд – Смолян; 
 3. Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, 
командирована в Софийски градски съд; 
 4. Валерия Иванова Братоева – Дамгова – съдия в Софийски градски 
съд;  
 5. Величка Симеонова Борилова – съдия в Окръжен съд – Благоевград; 
 6. Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд;  
 7. Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд;  
 8. Диян Димитров Атанасов – съдия в Районен съд – Габрово; 
 9. Весела Иванова Гълъбова – Илиева – съдия в Районен съд – Варна; 
 10. Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд - гр. Варна; 
 11. Биляна Белякова – директор на дирекция „МПСЕВ“, Министерство 
на правосъдието;  
 12. Митка Захарлиева – началник на отдел "Сътрудничество по 
гражданско-правни въпроси", дирекция "МПСЕВ", Министерство на 
правосъдието; 
 13. Милена Първанова – дирекция „Международна правна закрила на 
детето и международни осиновявания“, Министерство на правосъдието; 
 15. Елина Георгиева – дирекция „Международна правна закрила на 
детето и международни осиновявания“, Министерство на правосъдието;  
 16. Миглена Тачева – директор на Национален институт на 
правосъдието; 
 17. Анелия Маркова – член на Комисия по атестирането и конкурсите 
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет; 
 18. Стефан Гроздев – член на Висшия съдебен съвет; 
 19. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност 
и протокол“, Администрация на Висшия съдебен съвет; 
 20. Страхил Недков – старши експерт „международна дейност“, 
дирекция „Международна дейност и протокол“, Администрация на Висшия 
съдебен съвет. 
 

*** 

Годишната среща протече при следния дневен ред: 
 
 

 1. Откриване на събранието с представяне на новите членове  на 
НСМГТД избрани с решение на ВСС /Съдийска колегия/ от 21.05.2019 г. 
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 2. Годишен отчет за работата на НСМГТД  през 2018 г до  м. май 2019 
г., въз основа на годишните доклади на членовете на мрежата. 
 
 3. Разпределение на членовете на НСМГТД за отговорници по 
Апелативни райони. 
 
 4. Разпределение членовете на мрежата по отделните теми на  сайта 
електронен съд. портал, във връзка с тяхното актуализиране. 
 
 5. Приемане на годишен план за работата на НСМГТД. 
 
 6. Уточняване на представителство на НСМГТД в срещите на 
Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД)до 
края на 2019 г. и годишната среща в началото на 2020 г. 
 
 7. Приемане за сведение на членовете на НСМГТД доклад от заседание 
на неформална среща "Правосъдие и вътрешни работи" от 7-8.02.2019 г. в 
Букурещ с участието на еврокомисаря по въпросите на правосъдието Вера 
Юрова. 
 
 8. Разни 
 

*** 
 

Годишната срещата беше открита от Рената Хальова, която благодари на 
присъстващите за отделеното време за участието им в срещата и за желанието 
им за обща работа. Беше отбелязано, че това е първата среща на НСМГТД, 
която беше създадена с решение на Съдийската колегия на ВСС от 21.05.2019 
г. Със същото решение са избрани национални лица за контакт по граждански 
и търговски дела. Лицата за контакт са тези, които ще контактуват с 
Европейската комисия директно, а другите членове на НСМГТД следва да 
осъществяват комуникацията си чрез тях. Обменът на информация между 
членовете на Mрежата ще се осъществява основно по електронна поща, а 
когато е необходимо и по телефона. Беше отправена благодарност към всички, 
които са проявили желание за членство в НСМГТД, тъй като в рамките на 
процедурата е имало недостиг на кандидати, както и отлагане на 
събеседването и самия избор. 

 
Поздравления към всички присъстващи отправи и другото национално 

лице за контакт - Валентина Бошнякова, която изрази увереност, че работата 
на новите членове на мрежата ще бъде успешна и пожела на всички здраве, 
късмет и ползотворна работа. 

 
Рената Хальова посочи, че членовете от предишния състав на Мрежата 

са взели участие в множество обучения, осъществявани от Националния 
институт на правосъдието (НИП), като беше подчертана необходимостта от 
провеждане на обучения на новите членове по европейско право и други теми, 
относими към дейността на НСМГТД.  

 
Миглена Тачева благодари за отправената покана за участие в срещата и 

посочи, че НИП е готов да съдейства на НСМГТД за провеждането на 
обучения по конкретни теми. Съвместно с националните лица за контакт е 
възможно да се направи програма за обучение, както и разработването на 
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форум за целите на Mрежата и осъществяване на комуникация между нейните 
членове. В Програмния съвет на НИП са включени представители на 
Министерство на правосъдието (МП), откъдето се получава актуална 
информация по темите в областта на гражданското и търговското право. 
Директорът на НИП посочи, че очаква идеи за учебен план, както и 
предложения за лектори по отделните обучения. Предстои стартирането на 
проект за чуждоезиково обучение, по който членовете на НСМГТД също могат 
да заявят участие. От НИП ще очакват предложенията за обучения и теми най-
късно до 10 септември 2019 г.  

 
Биляна Белякова и Милена Първанова благодариха за отправената 

покана и посочиха, че в рамките на бъдещите срещи на ЕСМГТД 
представителите на МП и НСМГТД постепенно ще се запознаят и ще 
установят по-задълбочени контакти. Беше изразено желание за включването на 
членовете на НСМГТД в работни групи и други формати, които се занимават с 
проекти на нови нормативни актове, както и с изменения на настоящи такива, 
като при необходимост да изразяват становище по различни документи.  

 
Стефан Гроздев изрази готовност за съдействие на Съдийската колегия 

на ВСС, като посочи, че при необходимост от финансова подкрепа, искането 
следва да бъде отправено достатъчно по-рано, за да може да бъде заложено в 
бюджетната прогноза. 

 
Анелия Маркова благодари за поканата за участие в срещата, пожела 

ползотворна работа на всички и заяви, че взаимодействието между членовете 
на Мрежата и другите институции е важна предпоставка за успешно свършена 
работа. 

 
По т. 2 от дневния ред беше представен отчет за работата на НСМГТД за 

периода от провеждането на предишната годишна среща през 2018 г. до м. май 
2019 г. Отчетът се основава на предоставените годишни доклади от всички с 
изключение на един от членовете  на Мрежата, като беше поставен акцент 
върху основните извършвани дейности през отчетния период. Беше подчертано 
участието на членовете на НСМГТД в една от редовните срещи на ЕСМГТД, 
проведена в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета 
на Европейския съюз.  

 
По т. 3 от дневния ред беше направено разпределение на членовете на 

НСМГТД за отговорници по апелативни райони, както следва:  
 

 Апелативен район – Велико Търново – Диан Атанасов; 
 Апелативен район – Варна - Весела Гълъбова и Борис Динев; 
 Апелативен район – Бургас - Галя Вълкова; 
 Апелативен район – Пловдив - Величка Борилова; 
 Апелативен район – София - Валерия Братоева и Мария Райкинска.  

 
Всеки член на Мрежата, отговарящ за съответния апелативен район, 

следва да събира от съдилищата информация за актове, в които е приложено 
правото на Европейския съюз, които впоследствие да изпраща до 
националните лица за контакт. За целта ще бъде изготвено писмо (формуляр), 
с което членовете на Мрежата да отправят молба до окръжните съдилища по 
Апелативни райони за изпращане на всеки три месеца на необходимата 
информация от съответния съдебен район, включващ окръжен съд и районните 
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съдилища към него. Целта е да се създаде база данни с подобни съдебни 
решения.  
 
 По т. 4 от дневния ред Валентина Бошнякова предложи вариант за 
разпределение между членовете на Мрежата за актуализиране на темите на 
сайта на Европейския портал за електронно правосъдие, който бе приет от 
всички както следва:  
 

 „Компетентност“ – Диян Атанасов; 
 „Как следва да се процедира“ – Мария Райкинска; 
 „Процедури за „заповед за плащане“ – Рената Хальова; 
 „Искове с малък материален интерес“ – Валентина Бошнякова; 
 „Развод“ – Весела Гълъбова; 
 „Процедури за изпълнение на съдебно решение“–Весела Гълъбова и 

Мария Райкинска; 
 „Събиране на доказателства“ – Рената Хальова; 
 „Временни мерки и обезпечителни мерки“ – Валерия Братоева; 
 „Срокове на процедура“ – Валерия Братоева; 
 „Автоматизирана обработка“ – Борис Динев; 
 „Законно отвеждане на дете в друга държава“ – Галя Вълкова; 
 „Искове за издръжка“ – Весела Гълъбова; 
 „Несъстоятелност“ – Валентина Бошнякова; 
 „Родителска отговорност“ – Галя Вълкова; 
 „Наследство“ – Величка Борилова; 
 „Адаптиране на вещни права“ – Величка Борилова; 
 „Ограничения по отношение на наследяването“ – специални правила – 

Величка Борилова; 
 „Кое право ще се прилага“ – Галя Вълкова, Мария Райкинска, Борис 

Динев, Диян Атанасов и Весела Гълъбова;  
 „Връчване на документи“ – Диян Атанасов;  
 „Трансгранична семейна медиация“ – Борис Динев; 
 „Законна лихва“ – Валерия Братоева; 
 „Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка“ – Рената 

Хальова; 
 „Относно мрежата“ – Валентина Бошнякова. 

 
 Беше взето решение крайният срок за представяне на националните лица 
за контакт на предложения за актуализиране на темите на Европейския портал 
за електронно правосъдие да бъде 1 септември 2019 г.  

 
По т. 5 от дневния ред беше приет предварително предоставения 

годишен план за работата на НСМГТД, като се постигна съгласие докладите, 
изготвяни след участие на членовете и националните лица за контакт на 
НСМГТД в срещите на ЕСМГТД, да се изпращат от участвалото лице/а 
останалите членове на Мрежата по електронна поща, с цел по-голяма 
информираност.  

 
По т.6 от дневния ред беше предоставена информация за предстоящите 

срещи на ЕСМГТД, като беше посочено, че към този момент не са известни 
темите на срещите. Въз основа на предварително определените дати на 
срещите се направи следното разпределение за участие на членове на 



5 
 

НСМГТД в срещите на ЕСМ, с изключение на националните лица за контакт, 
които по възможност следва да участват във всички срещи. 

 
За срещата на 24-25 октомври 2019 г. – Величка Борилова; 
За срещата на 4-5 декември 2019 г. – Диян Атанасов; 
За срещата на 4-5 февруари 2020 г. – Мария Райкинска; 
 
По т. 7 от дневния ред беше приет за сведение доклад от заседание на 

неформална среща „Правосъдие и вътрешни работи“, проведена в периода 7-8 
февруари 2019 г. в гр. Букурещ с участието на еврокомисаря по въпросите на 
правосъдието Вера Юрова. По време на срещата е  било обсъдено бъдещото 
развитие на гражданско-правното сътрудничество. Докладът ще бъде изпратен 
на електронните пощи на членовете на НСМГТД.  

 
По т. 8 от дневния ред Рената Хальова представи проект на лого на 

НСМГТД, което беше одобрено единодушно. 
 
След изчерпване на дневния ред срещата приключи. 

 


