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Проект „Обучение по Европейска заповед за разследване (TRaining on 

European Investigation Order —TREIO)“, Споразумение за отпускане на 

БФП: NUMBER-882068-TREIO 

 

 

Срок за изпълнение: 01.04.2020 – 31.03.2022 г. 

Обща стойност на проекта: 2 058 145,00 евро 

Стойност на финансирането за бенефициента ВСС: 33 491,00 евро, от които 

10% собствено съ-финансиране 

Финансираща организация: програма „Правосъдие” (2014-2020) 

Координатор на проекта: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Бенефициенти:  

1. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕАПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2. RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN – Кралство Норвегия 

3. ФОНДАЦИЯ ЛИБРЕ – Република България 

4. ЕВРОПЕЙСКАТА ГРУПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В 

ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА – Кралство Белгия 

5. BUNDESMINISTERIUM FUER VERFASSUNG, REFORMEN, 

DEREGULIERUNG UND – Република Австрия 

6. UNIVERSITAT WIEN - Република Австрия 

7. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – Република Гърция 

8. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРОЗРАЧНОСТТА И 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – Република Гърция 

9. FONDAZIONE AGENFOR INTERNATIONAL – Република Италия 

10. PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA – Република Португалия 

 

 

 

Проект „TREIO“ има за цел да разработи и пилотира цялостно 

трансгранично обучение по прилагане на Европейската заповед за разследване 

(ЕЗР), за да насърчи използването и успешния обмен на формуляри и 

доказателства за ЕЗР в целия Европейски съюз. Той ще адаптира съдържанието 

към трансграничните специфики (разследващи мерки, сътрудничество, 
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процедури, защитни мерки, спазване на защитата на данните) и ще предостави 

видео обучение за техническите аспекти на внедряването на Европейската 

заповед за разследване (ЕЗР) и използването на цифровата система за обмен на 

електронни доказателства, разработена от Европейската Комисия. Обучението 

ще се разпространи в 12-те държави-членки, приели системата в рамките на e-

CODEX инфраструктурата. 

Заинтересовани страни в изпълнение на дейностите по проекта са 

магистрати, съдебни служители, административни служители със съответните 

компетенции, адвокати и др. 

 

В изпълнение на дейностите по проекта партньорите ще се стремят към 

постигане на общата крайна цел, която ще доведе до следните резултати: 

Краткосрочни резултати 

 TREIO ще разработи всеобхватни обучителни програми във връзка с 

Европейската заповед за разследване и пригодено съдържание на 12 

официални езика на ЕС; 

 TREIO ще коригира средата на e-CODEX, за да осигури симулация в 

реално време на формулярите и обмена на доказателства във връзка с 

Европейската заповед за разследване и ще подготви специални 

инструкции и видео материали за използването на системата за по-

ефективно обучение и използване на съществуващите технологии; 

 TREIO ще улесни обучението на 120 обучители и 1000 специалисти по 

внедряване на Европейската заповед за разследване; 

 TREIO ще разработи практически ориентирани и пригодени 

инструменти, които предоставят на заинтересованите страни, 

участващи в процедурата и обмена на доказателства във връзка с 

Европейската заповед за разследване в наказателноправен контекст, 

ясни знания и инструменти за по-добро справяне със съответните 

проблеми и повишаване на качеството на инструментите за практическо 

прилагане на трансгранична помощ; 

 TREIO ще създаде трансгранична осведоменост относно правните и 

оперативните различия между държавите-членки във връзка с 

Европейската заповед за разследване. 
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Средносрочни резултати 

 TREIO ще подобри разбирането и ще насърчи практическото прилагане 

на Директива 2014/41/ЕС; 

 TREIO ще осигури по-голяма информираност в областта на 

процедурата по Европейската заповед за разследване и може да 

стимулира подобрения, както на използваните ИТ системи, така и на 

действащото законодателство; 

 TRIO ще насърчава знанията за веригата на предаване и получаване на 

Европейска заповед за разследване и доказателства в наказателноправен 

контекст; 

 TREIO ще подобри знанията на участниците в Европейския съюз във 

връзка с Европейската заповед за разследване чрез разработване на 

специфични и пригодени обучителни материали и методики. 

Дългосрочни резултати 

 TREIO ще увеличи ефикасността на общата процедура във връзка с 

Европейската заповед за разследване и обмена на доказателствата в 

целия Европейски съюз; 

 TREIO ще засили националното и междуевропейско сътрудничество 

между съответните изпълнителни власти и съдебни органи, правни 

организации и професионални органи, организации на гражданското 

общество и академични среди за споделяне на процедурата във връзка с 

Европейската заповед за разследване и обмена на доказателства, знания 

и най-добри практики за постигане на съгласувано и прилагане на 

Директивата за Европейската заповед за разследване във всички 

държави — членки на ЕС; 

 TREIO ще инициира развитието на Европейска мрежа на обучителите с 

дълбоки знания и умения в областта на процедурата по ЕЗР и обмена на 

доказателства; 

 TREIO ще повиши нивата на знания и ще подобри качеството на 

използваните трансгранични ИТ решения. 


