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Информацията е актуална към 4 май 2020г. 

Компетентни органи, приети езици, спешни случаи и обхват на Директивата за ЕЗР1 в държавите-членки на ЕС 

- съгласно информацията, подадена от държавите-членки, които са  транспонирали Директива 2014/41/ЕС или въз основа 
на информацията, предоставена от кореспондентите на ЕСМ или от националните кореспонденти  

- съгласно направените от държавите-членки нотификации в съответствие с член 33, параграф 1 и 2 и член 34, параграф 4 от 
Директива 2014/41/ЕС   

Данните за контакти с всички компетентни органи могат да бъде намерена лесно в атласа на ЕСМ. 
 

 Австрия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

Прокуратурата или съдилищата; по финансови въпроси, които не съставляват наказуемо пред съда деяние: службата за борба с 
финансовата престъпност; по други административни въпроси: окръжните администрации и федералните полицейски служби 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Не се изисква утвърждаване тогава, когато ЕЗР е издадена от прокуратурата или съда; по финансови въпроси, които не 
съставляват наказуемо пред съда деяние: ръководителят на Съвета по оценяването; по други административни въпроси: 
административният съд 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Прокуратурата или съдилищата; по финансови въпроси, които не съставляват наказуемо пред съда деяние: Службата за борба с 
финансовата престъпност; по други административни въпроси: окръжните администрации и федералните полицейски служби 

ИЗПЪЛНЯВА

ЩИ ОРГАНИ 

като получаващите органи 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ

ЕНИ ОРГАНИ 

За тежки икономически престъпления и корупция (включително злоупотреба със служебно положение): Централната 

прокуратура за борба с икономическата престъпност и корупцията във Виена  

 
1 Съгласно член 3, Европейската заповед за разследване обхваща всички процесуално-следствени действия с изключение на създаването на съвместен екип за 

разследване и събирането на доказателства в рамките на такъв екип. Съгласно член 34, параграф 1 ЕЗР заменя съответните разпоредби на трите основни конвенции за 

взаимна правна помощ. Тук държавите-членки могат да посочат кои мерки са включени/изключени от обхвата на ЕЗР. 
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СПЕШНИ СЛУЧАИ Прокуратурата 

ОБХВАТ Австрия счита, че няма достатъчно яснота дали стандартната процедура по връчване на процесуални документи или 
призоваване на лица могат да се считат за процесуално-следствено действия, попадащи в обхвата на ЕЗР. 

Съгласно австрийското законодателство наказателното производство приключва тогава, когато има влязла в сила присъда. 
Следователно терминът „наказателно производство” може да бъде тълкуван нееднозначно що се отнася например до 
проследяването на активи, което се извършва след влизането в сила на присъдата. 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ немски език; приемат се и официалните езици на държавите-членки, които от своя страна приемат немски език 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 1 юли 2018г. 

 Белгия 

 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Следните органи на съдебната власт на Белгия са компетентни да издават ЕЗР в съответствие с разпоредбите на закона от 22 
май 2017г. и НПК: 

 прокурор 

 разследващ съдия 
 

Генерална администрация „Митници и акцизи“ има правомощия да издава ЕЗР за престъпления от нейна изключителна 

компетентност, при положение че би могла да предприеме съответните действия при сходен случай на национално ниво.  

УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

Европейските заповеди за разследване, издадени от Генерална администрация „Митници и акцизи“ трябва да бъдат утвърдени 

от разследващ съдия. 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Белгийският орган компетентен да получи ЕЗР е прокурорът, в чиято териториална компетентност попада изпълнението на 
съответното процесуално-следствено действие или на едно от процесуално-следствените действия, посочени в ЕЗР. 

 

ЕЗР може да бъда изпратена и до Федералния прокурор, по-конкретно при: 

 спешен случай; 

 необходимост от установяване къде да бъде извършено процесуално-следственото действие; 

 необходимост от координация при изпълнението на ЕЗР. 
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 ЕЗР за престъпления от изключителна компетентност на Генерална администрация „Митници и акцизи“ могат да бъдат 

изпращани директно до администрацията. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Следните органи на съдебната власт на Белгия са компетентни да изпълняват ЕЗР в съответствие с разпоредбите на Закона от 22 
май 2017 г. и НПК: 

 прокурор 

 разследващ съдия 
 

Генерална администрация „Митници и акцизи“ има правомощия да изпълнява ЕЗР за престъпления от нейна изключителна 

компетентност, при положение че би могла да предприеме такива действия при сходен случай на национално ниво.  

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ  

Белгия не е определила централен орган. 
ЕЗР може да бъда изпратена и до Федералния прокурор, по-конкретно при: 

 спешен случай;  

 необходимост от установяване къде да бъде извършено процесуално-следственото действие; 

 необходимост от координация при изпълнението на ЕЗР. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Белгийските прокурори могат да предприемат действия в отговор на директна спешна молба преди да са получили официално 

ЕЗР, ако бъдат уверени, че в кратки срокове ще им бъде изпратена официална ЕЗР. Това не е разпоредба или правило, а по-скоро 

най-добра практика. 

ОБХВАТ ЕЗР включва всички процесуално-следствени действия в рамките на процедурата по член 4 от Директивата, с изключение на: 

• трансгранично наблюдение; и 

 създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства в рамките на такъв екип - по член 3 от 

Директива 2014/41/ЕС. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

френски, холандски, немски или английски 
Важно: преди ЕЗР да бъде изпълнена се извършва вътрешен превод на заповедта, ако тя е на език различен от езика на съдебния 
район, където следва да бъде изпълнена. В спешни случаи се препоръчва при възможност ЕЗР да бъде преведена на езика на 
съответния регион.  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 22 май 2017 г. 

 България 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Органите, компетентни да издават ЕЗР са: 

• Прокурор –  в досъдебната фаза на наказателното производство  

Ако ЕЗР се отнася до организирана престъпна дейност, компетентният орган е Специализираната прокуратура, независимо от 

това къде е извършено престъплението. Във всички останали случаи, компетентният орган е съответната първоинстанционна 

прокуратура съгласно разпоредбите за родова подсъдност и териториална компетентност на българското национално  
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 законодателство - чл. 35 и чл. 36 от НПК на Република България. Ако престъплението е извършено извън територия на Република 
България, а извършителят е български гражданин, компетентен орган е прокуратурата по местоживеене на лицето. Съответно, 
ако извършителят не е български гражданин, компетентният орган е Софийска прокуратура. 

• Съдия – в съдебната фаза  
Ако ЕЗР се отнася до организирана престъпна дейност, компетентният орган е Специализираният наказателен съд, независимо 
от това къде е извършено престъплението. Във всички останали случаи, компетентният орган е съответният първоинстанционен 
съд съгласно разпоредбите, разгледани във връзка с досъдебното производство.  
 

УТВЪРЖДАВА

ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Органите, компетентни да получават ЕЗР са: 

• В досъдебната фаза на наказателното производство  
Прокурорите от съответната Окръжна прокуратура или Военно-окръжна прокуратура, в чиято компетентност и съдебен район 
попадат исканите процесуално-следствени действия или други процесуални действия или предаване на вече налични 
доказателства, или прокурорите от Специализираната прокуратура. 

 

• В съдебната фаза на наказателното производство  
Съдиите в съответния Окръжен съд или Военно-окръжен съд, в чиито компетентност и съдебен район попадат исканите 
процесуално-следствени действия или други процесуални действия или предаване на вече налични доказателства, или съдиите 
от Специализирания наказателен съд прокуратура.  

 

В случаи когато с ЕЗР се изисква извършването на процесуално-следствени действия или на други процесуални действия на 
територията на повече от един съдебен район, компетентният орган по отношение на заповедта е този, на чиято територия 
предприемането на съответните действия е най-спешно. 

ИЗПЪЛНЯВА

ЩИ ОРГАНИ 

като получаващите органи 
Данните за връзка с всички окръжни прокуратури и съдилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЕСМ. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ  

• По отношение на временното предаване на лица, задържани на територията на Република България с цел осъществяване 
на процесуално-следствени действия или други процесуални действия  
Органът, компетентен да признае и изпълни ЕРЗ при тези обстоятелства е съдия от съответния Окръжен съд, на чиято територия 
се намира задържаното лице. 

 

• При транзитно преминаване на задържано лице през територията на Република България при временно предаване с цел 

осъществяване на процесуално-следствени действия или други процесуални действия  
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 Органът, компетентен да получава молби за транзитно преминаване в такива случаи е прокурор от  

Върховна касационна прокуратура /Международен отдел/. Горното не важи при транспортиране с въздухоплавателно средство, 

при което не е предвидено кацане на територията на Република България. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ При спешни случаи българските власти признават и изпълняват само ЕЗР, които са валидни от правна гледна точка. Това 
означава, че ЕЗР трябва да бъде изпратена до изпълняващия орган по начин, позволяващ писмено документиране и 
установяване на нейната автентичност. 

ОБХВАТ Следните действия не са включени в обхвата на ЕЗР: 

 Създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип – по член 3 от Директива 

2014/41/ЕС. 

 Обезпечаване с оглед на последваща конфискация и самата конфискация (Рамково решение 2006/783), тъй като 
действащата нормативна уредба в областта на конфискацията не е отменена съгласно член 34, параграф 1 от Директива 
2014/41/ЕС. 

 Връчване на процесуални документи – по член 5, параграф 1 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между държавите-членки на ЕС; 

 Извлечения от регистри за съдимост, по отношение на които се прилага Европейската информационна система за 
съдимост ECRIS (Директива 2014/41/ЕС може също да бъде използвана като основание за получаване на такава 
информация в рамките на разследване);  

 Връщане на вещ на пострадало лице - по член 8 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между държавите-членки на ЕС; 

 Трансгранично наблюдение - по член 40 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

 Трансгранично преследване - по член 41 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

български или английски език 

При случаи на спешно признаване и изпълнение на ЕЗР е препоръчително заповедта да бъде предварително преведена на 

български език. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 23 февруари 2018 г. 

Хърватия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Органите на Хърватия, компетентни да издават ЕЗР са: 

- общинските и  окръжни прокуратури 

- общинските и окръжни съдилища  

- съдилищата за простъпки 

УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

няма 
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ПОЛУЧАВАЩ

И ОРГАНИ 

Органът, компетентен да получава ЕЗР е окръжната прокуратура (в чийто район следва да бъдат извършени поисканите 
процесуално-следствени действия или където се намират доказателствата) 
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За целите на извършване на процесуално-следственото действие прихващане на далекосъобщения, тогава когато обектът на 

наблюдение се намира извън територията на страната и от Република Хърватия не е необходима техническа помощ за 

извършване на прихващането (Член 31 от Директивата), компетентният орган, който трябва да бъде информиран за тези 

действия е Окръжният съд на Загреб (приложение В).  

ИЗПЪЛНЯВАЩИ 
ОРГАНИ  

като получаващите органи 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ
ЕНИ ОРГАНИ 

Няма. Министерството на правосъдието, обаче, може да съдейства за правилното определяне на компетентните органи или да 
предоставя друга необходима информация. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ  

ОБХВАТ Следните действия не са включени в обхвата на ЕЗР: 

 Създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип; 

 Връчване на процесуални документи;  

 Прехвърляне на наказателно производство и доброволен обмен на информация (прилагат се двустранни споразумения 
и член 21 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г.); 

 Обезпечаване /изземване с оглед на последваща конфискация (такава мярка е включена в акта за обезпечаване); 

 Обмен на извлечения от регистри за съдимост (такава мярка е предвидена в рамковото решение за Европейската 

информационна система за съдимост); 

 Трансграничното наблюдение като вид полицейско сътрудничество по член 41 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение; 

 Други специфични форми на полицейско и митническо сътрудничество; 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ Хърватски. При спешни случаи се приема и превод на английски език при условията на реципрочност.  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 26 октомври 2017г. 

 Кипър 

ИЗДАВАЩИ 

ОРГАНИ 

Районният съдия, в чиято компетентност попада престъплението, за което е издадена ЕЗР 

УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

като издаващия орган  

ПОЛУЧАВАЩИ ОРГАНИ  

 

Министерството на правосъдието и обществения ред  
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ИЗПЪЛНЯВАЩИ 

ОРГАНИ 

Компетентни органите за изпълнение на ЕЗР: 

 Съдията, който има териториална компетентност да разпореди извършването на съдържащите се в ЕЗР процесуално-
следствени действия  
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  Органите, които са компетентни да вземат решение относно предприемане на процесуално-следствените действия, 

предвидени в ЕЗР (службата на Главния прокурор, полицията на Кипър, директорът на митниците, началникът на 

данъчната администрация) 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ
ЕНИ ОРГАНИ  

Министерството на правосъдието и обществения ред  

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена през каналите на Интерпол и Министерството на правосъдието и обществения ред 

(по факс или по електронна поща) 

ОБХВАТ В рамките на ЕЗР се включват всички процесуално-следствени действия с изключение на създаването на съвместен екип за 

разследване и събирането на доказателства от такъв екип. 

 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ гръцки и английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 15 декември 2017 г. 

Чехия 

ИЗДАВАЩИ ОРГАНИ Органите, компетентни да издават ЕЗР са: 

 

1) в досъдебната фаза: районните прокуратури; районните прокуратури в Прага; общинската прокуратура в Бърно; 
окръжните прокуратури; градската прокуратура в Прага; висшата прокуратура. 

2) в съдебната фаза: районните съдилища; районните съдилища в Прага; общинският съд в Бърно; окръжните съдилища; 
градският съд в Прага; висшите съдилища. 

УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

няма 
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ПОЛУЧАВА
ЩИ ОРГАНИ 

ЕЗР  следва да се изпраща директно до компетентните органи на съдебната власт. 
 

В досъдебната фаза на наказателното производство: до съответната окръжна прокуратура, където ще се проведе 
разследването, освен в следните случаи: 

·  Висшата прокуратура в Прага, ако ЕЗР се отнася до разследване под прикритие (чл. 29 От Директивата); 

·  Окръжна прокуратура в Прага, ако ЕЗР се отнася до трансгранично наблюдение или контролирана доставка (чл. 28 
от Директивата); 

· Окръжна прокуратура в Прага, ако ЕЗР се отнася до трансгранично прихващане на далекосъобщения. 
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От  без изискване за техническа помощ (чл. 31 от Директивата). 
 

В съдебната фаза на наказателното производство: до съответния окръжен съд, където  ще бъде изпълнена ЕЗР, освен в 
следните случаи: 

· Окръжния съд в Прага, ако ЕЗР се отнася до трансгранично прихващане на далекосъобщения в 
съдебна фаза без изискване за техническа помощ (чл. 31 от Директивата). 

 

Ако е издадена ЕЗР за временно предаване на лице от Чехия на друга държава-членка: 

· прокурора наблюдаващ разследването (ако лицето, за което се иска временно предаване е задържано в 
рамките на досъдебното производство); 

· съда, пред който е образувано производството (ако лицето е задържано след внасяне на обвинителен акт); 

·  районния съд, на чиято територия лицето изтърпява наложена присъда или мерки за неотклонение (ако 
лицето изтърпява наказание лишаване от свобода или за него е издадена заповед за задържане). 

 

Ако повече от една прокуратура или съд са компетентни по случая, ЕРЗ се изпълнява от прокуратурата или съда, които първи са 
получили заповедта директно или от друг орган, който не е бил компетентен да я приеме. За това се препоръчва компетентните 
органи на другите държави да изпращат по една ЕЗР за случай, като заповедта следва да включва всички действия по събиране 
на доказателства  (дори в случай, че е необходимо предприемането на действия в различни райони) и да бъде адресирана до 
окръжна прокуратура (в досъдебната фаза) или окръжен съд (в съдебната фаза), които са компетентни по отношение на поне 
едно от действията по събиране на доказателства. 

ИЗПЪЛНЯВАЩИ 
ОРГАНИ 

като получаващите органи 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПР
ЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Върховна прокуратура (в досъдебната фаза) и Министерството на правосъдието (в съдебната фаза) могат да оказват 
съдействие от технически/административен характер. 

Контактите се осъществяват директно с компетентните органи на съдебната власт. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Ако въпросът явно не търпи отлагане и ако няма съмнение относно достоверността на молбата, съденият или централният 
орган могат да пристъпят към изпълнение на действията или международно правно сътрудничество въз основа на молба от 
чуждестранен орган, отправена по телефон, факс, по електронна поща, по линия на международното полицейско 
сътрудничество, лично – чрез представител на чуждите власти или по друг начин. Освен ако не е предвидено друго в 
международен договор или в Закона за международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (№ 104/2013), 
съдебният/централен орган изисква от чуждите власти в рамките на определен срок да изпратят оригиналната молба под 
формата на официален документ. 
Изискванията по отношение на езика важат. 

С цел улесняване на комуникацията с компетентните органи, при спешните случаи се препоръчва консултация с  
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 точките за контакт на ЕСМ: 

- в досъдебната фаза на производството – точките за контакт на ЕСМ във Върховна прокуратура; 

- в съдената фаза на производството – точките за контакт на ЕСМ в Министерството на правосъдието; 

ОБХВАТ ЕЗР не включва (в допълнение към съвместните екипи за разследване): 
 

 изпращане и връчване на процесуални документи, освен ако връчването на документи представлява част от 
действие по събиране на доказателства (например изслушване на лице); 

 

 прехвърляне на наказателно производство (чл. 21 от Конвенцията от 1959 г., включително прехвърляне на 
наказателно преследване съгласно Конвенцията от 1972 г.); 

 

 връщане на вещ на пострадало лице (чл. 8 от Конвенцията от 2000 и чл. 12 от Втория допълнителен протокол) 
включително изземване с тази цел; 

 

 обезпечаване/изземване с оглед бъдеща конфискация; 
 

 обезпечаване/изземване на имущество с оглед на бъдещо обезщетение на пострадало лице; 
 

 обмен на извлечения от регистри за съдимост (освен що се отнася до чл. 13 от Конвенцията за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси от 1959 г., който не е отменен от рамковото решение за Европейската информационна 
система за съдимост и съгласно който ЕЗР се изпращат между съдебните органи); 

 

 митнически процедури съгласно Конвенция Неапол II; 
 

 трансгранично преследване по чл. 41 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение; 
 

 доброволно предоставяне на информация; 
 

 молба от страна на обвиняемия да се запознае с документите по случая след решение на полицейските органи за 
приключване на разследването поради наличието на достатъчно данни за внасяне на обвинителен акт; 

 

 молба за разрешение да бъде използвана като доказателство информация, която вече е била предоставена по линия на 
полицейското сътрудничество (по чл. 1, параграф 4 от „Шведската инициатива“ и чл. 39, параграф 2 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение). 

 

 ЕЗР се използва и за трансгранично наблюдение (молба за правна помощ се използва само за случаи на трансгранично 

наблюдение, което се извършва само с технически средства, като не се налага съдействие от другата държава – с    



Европейска съдебна мрежа  

Секретариат  

13 

 

 

 технически средства или човешки ресурси, съгласно двустранните споразумения с Австрия, Германия и Словакия, 

предвиждащи по-високи стандарти от тези, заложени в Директивата за ЕЗР). 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ чешки и словашки език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 16 август 2018 г. 

 Естония 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Съгласно законовите разпоредби от 14 юни 2017 г. (изменение и допълнение на НПК), компетентни да издават ЕЗР са: 
• прокурори 

• съдии 

УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

няма 

ПОЛУЧАВАЩИ 
ОРГАНИ  
 

Службата на Главния прокурор на Естония  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Съгласно законовите разпоредби от 14 юни 2017 г. (изменение и допълнение на НПК), прокуратурата е компетентният орган по 
отношение на изпълнението на ЕЗР. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ
ЕНИ ОРГАНИ 

Естония не е определила централен орган. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ При спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена по електронна поща до службата на Главния прокурор.  

ОБХВАТ Създаването на съвместен екип за разследване не е включено в закона, с който се транспонирана материята, уреждаща ЕЗР. 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ английски и /или естонски език 

ENTRY INTO FORCE 6 юли 2017 г. 

Финландия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Когато Финландия е издаващата държава, компетентните органи са: 
• служители на полицията, митниците и органите за гранична охрана, които имат правомощия да извършват задържане и 

да ръководят разследване. В такъв случай заповедта се утвърждава от прокурор; 
• прокурор, районен съд, апелативен съд, върховен съд 
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УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

Прокуратурата по отношение на заповеди, издадени от полицията, митниците или органите за гранична охрана. 
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ПОЛУЧАВАЩИ 
ОРГАНИ  
 

като получаващите органи 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Когато Финландия е изпълняваща държава, компетентните органи са: 

• полиция, митническите органи и органите за гранична охрана; 

• Районният съд на Хелзинки и прокурорите в съдебния район на районния съд на Хелзинки. За изслушването в съда на 
свидетели, вещи лица и други заинтересовани страни, обаче, е компетентен районният съд по адрес или 
постоянно/временно местоживеене на лицето. Ако обстоятелствата го налагат, друг районен съд или прокуратура могат 
да бъдат изпълняващи органи. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Централен орган: Министерството на правосъдието играе ролята на централен орган по смисъла на член 7, параграф 3 от 
Директивата. Неговата задача е да съдейства на компетентните органи в процеса на комуникация във връзка с предаването на 
заповед за разследване. 

 

Компетентни органи по отношение на молби за транзитно преминаване: компетентните органи на другите държави-членки 

следва да изпратят информация относно самоличността на транзитно преминаващото лице и заповедта за разследване на 

районната прокуратура на южна Финландия, която ще вземе решение за транзитното преминаване. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Във Финландия ЕЗР се изпълняват най-често от полицията, по-рядко от съда и много рядко  от прокуратурата. 
 

При спешни случаи: 
 

За ЕЗР, които се изпълняват от полицията, трябва да се обърнете към Националното бюро за разследване (NBI). В бюрото 
денонощно има дежурен. Данните за контакт могат да бъдат намерени в атласа на ЕСМ. След като изпратите писмено 
съобщение в Бюрото, желателно е да се обадите и по телефона, за да се уверите, че изпълнението е започнало. Има възможност 
действията по изпълнение да започнат преди да бъде получена заповедта, ако лицето, отправило молбата може да бъде 
идентифицирано като компетентен орган и ако Националното бюро за разследване получи уверение, че своевременно ще 
получи ЕЗР. За целите на идентификацията при спешни случаи могат да бъдат използвани каналите на Интерпол и СИЕНА. Също 
и финландското бюро в Европол. 

 

ЕЗР, които се изпълняват от съда, поради своя характер не са толкова спешни. Съдилищата трябва да получат ЕЗР, но заповедта 
може да бъде изпратен по електронна поща или по факс.  

 

По правило, в редките случаи, когато прокуратурата изпълнява ЕЗР (временно предаване на Финландия) е необходимо 
изпращане на ЕЗР. Заповедта може да бъде изпратена по електронна поща (или факс). Приема се изпращането на 
предварително предупреждение по електронна поща, като при необходимост могат да бъдат предприети някои действия.  
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ОБХВАТ Молби, свързани с връчване на процесуални документи, извлечения от регистри за съдимост (рамково решение за Европейската 
информационна система за съдимост), прехвърляне на производства, двойна наказуемост не попадат в обхвата на ЕЗР. 
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Извън обхвата на ЕЗР попадат и чл. 8 (връщане на вещ на пострадало лице) от Конвенцията за взаимопомощ по 

наказателноправни въпроси и чл. 40 (трансгранично наблюдение) от Шенгенското споразумение. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

финландски, шведски или английски език  
При спешни случаи изпълняващите органи винаги могат да бъдат запитани дали биха приели и друг език освен финландки и 
английски. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 3 юли 2017 г. 

Франция 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Компетентните издаващи органи са: 

 прокурори; 

 съдия-следователи; 

 следственото отделение и неговия председател; 

 първоинстанционния и второинстанционния съд и техните председатели (по чл. 694-20 от НПК) 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

като изпълняващите/централни органи по чл. 694-30 от НПК 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Компетентният изпълняващ орган е прокурор или съдия-следовател, който има териториална компетентност по случая 
съгласно чл. 694-30, D. 47-1-10 и D. 47-1-11 от НПК. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

В съответствие с член 7, параграф 3 от Директивата, на следните централни органи са възложени задължения по оказване 
на съдействие на компетентните съдебни орани при три обстоятелства: 

 

 Директорът на службата за лишаване от свобода към Министерството на правосъдието подпомага посочените по-

горе френски издаващи или изпълняващи органи при оформянето на искания за предаване на задържани  
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 лица във взаимодействие с компетентните органи на другата държава в съответствие с чл. D. 47-1-6 и D. 47-1-18 от 
НПК; 

 

 Директорът на службата за лишаване от свобода към Министерството на правосъдието подпомага посочените по-
горе френски издаващи органи при оформянето на искания за транзитно преминаване на задържани лица във 
взаимодействие с компетентните органи на другата държава в съответствие с чл. D. 47-1-6 на НПК; 

 

 Директорът на дирекцията „Наказателни дела и помилване“ на Министерството на правосъдието  (служба за 
международна правна помощ по наказателни въпроси) предоставя техническа или правна помощ в случай, че 
националните или чуждестранни съдебни органи срещнат затруднения. 

 
В допълнение, посочените по-долу централни органи са компетентни при следните три обстоятелства: 

 

 Министерството на правосъдието може да откаже признаването или изпълнението на Европейска заповед за 
разследване, която може да застраши основни национални интереси в областта на сигурността, да застраши 
източника на информацията или да съдържа класифицирана информация по силата на чл. 694-34 от НПК; 

 

 Директорът на дирекцията „Наказателни дела и помилване“ на Министерството на правосъдието  (служба за 
международна правна помощ по наказателни въпроси) разрешава транзитното преминаване на лица, задържани на 
територията на Франция до друга държава-членка в изпълнение на издадена от държава-членка ЕЗР, в съответствие 
с чл. D. 47-1-19 от НПК; 

 

 Директорът на дирекцията „Наказателни дела и помилване“ на Министерството на правосъдието  (служба за 
международна правна помощ по наказателни въпроси) отговаря за получаването на уведомления относно 
прихващане на далекосъобщения по чл. 31 от Директивата, съгласно чл. D. 32-2-1 от НПК. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена до компетентния съдебен орган по електронна поща, при условие че 
оригиналната заповед и придружаващи документи бъдат изпратени в кратки срокове.  

ОБХВАТ Съгласно разпоредбите на чл. 694-18 от френския НПК, с които се транспонира Директивата за ЕЗР: „ЕЗР не се издава за: 

 създаване на съвместен екип за разследване; 

 актове за обезпечаване на имущество с оглед бъдеща конфискация, когато не е постъпила и молба за събиране на 

доказателства; 
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  когато е отправена молба за трансгранично наблюдение по член 40 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 

споразумение от 19 ю н и  1990г.” 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

френски 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 22 май 2017г. 

 Германия 

ИЗДАВАЩИ ОРГАНИ  Всички органи на съдебната власт (Федералният главен прокурор към Федералния върховен съд, прокуратурите, 
службата на Главния прокурор, централният орган в Лудвигсбург [за разследване на престъпленията на 
националсоциалистическия режим], всеки наказателен съд) в зависимост от тяхната компетентност. 

 

 Административните органи компетентни да провеждат наказателно преследване и да налагат санкции за 
административни нарушения (обикновено трябва да бъдат утвърдени от прокуратурата, на чиято територия се 
намират). 

 

 Не се изисква потвърждение от съдебен орган на ЕЗР, издадени от германските данъчни власти, които провеждат 

независимо разследване в съответствие с раздел 386 (2) от Данъчния кодекс. В такива случаи данъчните власти 

упражняват правата и задълженията на прокуратурата в съответствие с раздел 399 (1) от Данъчния кодекс и раздел 77 

(1) от Закона за международното сътрудничество по наказателни въпроси и самите те действат като съдебни органи по 

смисъла на чл. 2, буква „в“ от Директивата за ЕЗР. 

УТВЪРЖДАВ
АЩИ 
ОРГАНИ 

По принцип ЕЗР, издадена от административен орган следва да бъде утвърдена от прокуратурата, в чийто район се намира. 
Федералните провинции могат да уредят въпросите, свързани с компетентността на местно ниво по различен начин или да 
дадат тези правомощия на съда. 

ПОЛУЧАВА
ЩИ ОРГАНИ 

като издаващите органи  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

като издаващите органи 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПР
ЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

няма 
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СПЕШНИ СЛУЧАИ Препоръчва се да се свържете с компетентния орган  директно или чрез ЕСМ, за да разберете какво е/може да бъде 
направено в конкретния случай. 

ОБХВАТ Съгласно немското законодателство, следните процесуално-следствени действия не са включени в обхвата на ЕЗР: 
 създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип;  

 трансгранично наблюдение; 

 изслушване на заподозряно лице по телефона;  
 

В обхвата на ЕЗР не попадат също така: 

 изпращане и връчване на процесуални документи; 

 Европейската информационна система за съдимост;  

 прехвърляне на производства; 

 доброволен обмен на информация;  

 изземване на вещи /обезпечаване на имущество с оглед бъдеща конфискация; 

 молби по чл. 39, параграф 2 от КПШС; 
 митническо/полицейско сътрудничество;  

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ Немски 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 22 май 2017г. 

Гърция 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Гръцките органи, компетентни да издават ЕЗР са: 
a) съдия, съд, съдия-следовател или прокурор;  

b) други органи, които изпълняват функции по разследване по дадено наказателно производство. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Когато ЕЗР е издадена от друг орган, изпълняващ функции по разследване в рамките на дадено наказателно производство, 
съгласно съответните законови разпоредби - например митници, полиция и др., заповедта трябва да бъде утвърдена от 
компетентен прокурор. 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Прокуратурата към Апелативния съд е териториално компетентна да признава ЕЗР и да осигури нейното изпълнение. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

като получаващия орган  
След като получи ЕЗР, Прокуратурата към Апелативния съд възлага изпълнението й на съдия-следовател. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ
ЕНИ ОРГАНИ 

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека е определено като централен орган, който при 

необходимост оказва съдействие. 
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СПЕШНИ СЛУЧАИ Препоръчва се изпращане по електронна поща. Въпреки че Гърция приема ЕЗР английски език, наличието на превод на гръцки 

би ускорило признаването и изпълнението на заповедта.  

ОБХВАТ По наше мнение и съгласно Директива 2014/41/ЕС, ЕЗР не се прилага по отношение на: 

 създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип;  

 обезпечаване/изземване с оглед на бъдеща конфискация (прилага се РР 2003/577); 

 връчване на процесуални документи;  

 прехвърляне на наказателни производства (следва да се прилага чл. 21 от Конвенцията за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси от 1959 г.); 

 доброволен обмен на информация;  

 обмен на извлечения от регистри за съдимост (това действие е регламентирано от рамковото решение за Европейската 
информационна система за съдимост); 

 трансгранично наблюдение като форма на полицейско сътрудничество по чл. 41 от КПШС; 

 други специфични форми на полицейско и митническо сътрудничество;  

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

гръцки и английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 21 септември 2017г. 

Унгария 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Следните унгарски органи са компетентни да издават ЕЗР: 

 прокурор; 

 съдия. 
 

За административни нарушения, ЕЗР се издава от органът или съдът, който е компетентен по случая. 
 

В спешни случаи, при контролирани доставки или разследвания под прикритие, може да бъде инициирана от компетентния 
директор на полицията, националната данъчна и митническа администрация, определени със закон, за срок от 24 часа, при 
условие на незабавно уведомяване на компетентния прокурор, който впоследствие трябва да утвърди заповедта. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Когато ЕЗР е издадена от прокурор в рамките на разследването, за действие което е от компетентността на съдия-следовател, 
заповедта трябва да бъде утвърдена от съдията-следовател.  

Ако ЕЗР за административно нарушение не е издадена от съда, заповедта трябва да бъде утвърдена от службата на Главния 

прокурор.  
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ПОЛУЧАВАЩИ ОРГАНИ  като изпълняващите органи  

Също така, ЕЗР може да бъде изпратена чрез защитените канали на ЕСМ или Евроюст. 
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 В случаи на правна помощ по въпроси, свързани с административни нарушения, получаващият орган е централният орган – 
тоест, Главният прокурор.  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Следните унгарски органи са компетентни да изпълняват ЕЗР: 

 прокурор; 

 съдия. 
 

За административни нарушения, ЕЗР се издава от органът или съдът, който е компетентен по случая. 
 

В спешни случаи, контролирани доставки или разследвания под прикритие, могат да бъдат разрешени от компетентния 
директор на полицията, националната данъчна и митническа администрация, определени със закон, за срок от 24 часа, при 
условие на незабавно уведомяване на компетентния прокурор, който впоследствие трябва да даде потвърждение. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Унгария не е определила централен орган. 
Главният прокурор е централен орган за случаи на правна помощ по въпроси, свързани с административни нарушения.  

СПЕШНИ СЛУЧАИ Приемат се английски, френски или немски език в спешни случаи или когато изпращането на ЕЗР на унгарски език е съпроводено 
от особено големи трудности. 

ОБХВАТ  

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

унгарски език 

Приемат се английски, френски или немски език в спешни случаи или когато изпращането на ЕЗР на унгарски език е 

съпроводено от особено големи трудности. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 23 май 2017г. 

Италия 

ИЗДАВАЩИ ОРГАНИ  Европейска заповед за разследване може да бъде издадена само от органите на съдебната власт на Италия (прокурор или 
съдия, който разглежда делото). 

УТВЪРЖДАВА

ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩИ ОРГАНИ  Прокуратурата е единственият получаващ орган. 

ИЗПЪЛНЯВАЩИ 
ОРГАНИ  

Органът по изпълнението на ЕЗР е прокуратурата към съда на окръжния град на района, където ще бъде извършено исканото  
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 действие. 
Когато молбата за правна помощ предвижда да бъдат извършени действия на територията на различни райони, изпълнението 
се възлага на прокуратурата в района, където трябва да бъдат извършени по-голямата част от действията или – ако броят им е 
еднакъв, на прокуратурата в района, където трябва да бъдат извършени най-важните процесуално-следствени действия. 
Когато издаващият орган е поискал действието да бъде извършено от съдия или когато съгласно италианското законодателство 
исканото действие следва да бъде извършено от съдия, прокуратурата признава ЕЗР и я изпраща за изпълнение на съдията, 
който отговаря за досъдебното производство. 

 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ

ЕНИ ОРГАНИ 

Министерството на правосъдието, Генерална дирекция „Международни въпроси и съдебно сътрудничество“, звено 1 
(международно съдебно сътрудничество). 

СПЕШНИ СЛУЧАИ - 

ОБХВАТ Всички процесуално-следствени действия, освен създаването на съвместен екип за разследване. 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ Италиански език. Това е необходимо с оглед спазване предвидените в директивата срокове за признаване и изпълнение на ЕЗР. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 28 юли 2017г. 

Латвия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

В досъдебната фаза – ръководещ производството: 

- при разследване – следовател или в изключителни случаи - прокурор; 

- при наказателно преследване - прокурор. 

В съдебната фаза – съдията по делото. 

УТВЪРЖДАВАЩИ 

ОРГАНИ  

 

В досъдебната фаза – наблюдаващият прокурор.  
В съдебната фаза не е необходимо утвърждаване. 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

 латвийската национална полиция – за досъдебното разследване до момента на започване на наказателното 

преследване; 

 службата на Главния прокурор – по време на досъдебното разследване до момента на внасяне на делото в съда; 

 Министерството на правосъдието – в съдебната фаза. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

 В досъдебната фаза:

- по време на наказателно преследване – службата на Главния прокурор, 

- преди наказателното преследване – латвийската национална полиция. 

 В съдебната фаза – компетентният първоинстанционен съд.
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ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ

ЕНИ ОРГАНИ 

като получаващите органи  
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СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи молбата може да бъде изпратена по електронна поща.  
Приемат се молби на английски, но е за предпочитане те да бъдат на латвийски език, защото получените на английски 
документи трябва да бъдат преведени, което отнема известно време (понякога дори месец), а докато документите не бъдат 
преведени на официалния език на страната не може да се пристъпи към изпълнение. 

В някои случаи може да бъде приложен принципа на реципрочност. 

ОБХВАТ Директивата за ЕЗР се прилага само по отношение на процесуално-следствени действия, като от обхвата се изключват 

съвместните екипи за разследване (член 3), трансграничното наблюдение (съображение 9 от Директивата) и доброволния обмен 

на информация. 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ латвийски или английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 20 май 2017 г. 

 Литва 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Издаващите органи са: 

 съдът компетентен по делото в съдебната фаза; 

 окръжната прокуратура, която провежда или ръководи разследването в досъдебната фаза; 

 службата на Главния прокурор в следните случаи: 

1) разследването се провежда или ръководи от службата на Главния прокурор; 

2) ЕЗР е за временно предаване на лице по чл. 22 и 23 от Директивата 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

като изпълняващите органи  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Изпълняващите органи са: 

 в съдебната фаза - окръжният съд, за чийто район се отнася ЕЗР; 

 в досъдебната фаза – окръжната прокуратура, за чийто район се отнася ЕЗР; 

 службата на Главния прокурор в следните случаи: 

1) ЕЗР за временно предаване на лице по чл. 22 и 23 от Директивата; 

2) ЕРЗ издадена в досъдебната фаза в следните случаи: 

a) не може да бъде определен районът на изпълнение; 

b) действията трябва да бъдат изпълнение в повече от един район и възниква необходимост от координация при 
изпълнението на ЕЗР. 
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ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕДЕЛ
ЕНИ ОРГАНИ 

Определени са два централни органа: 
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 1) в досъдебната фаза – службата на Главния прокурор;  

2) в съдебната фаза – Министерството на правосъдието. 
Тези централни органи подпомагат компетентните органи, когато е необходимо.  

 

Законът, с който са транспонирани разпоредбите на Директивата, предвижда директна комуникация между компетентните 
издаващи и изпълняващи органи. Следователно, компетентният издаващ орган трябва да изпраща ЕЗР директно до съответния 
компетентен орган на другата държава-членка. Същото важи и за получаването на ЕЗР. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Ако е посочено, че искането е спешно, изпълняващият орган трябва да се стреми да изпълни сроковете.    

ОБХВАТ Съгласно чл. 3 от Директивата за ЕЗР, създаването на съвместен екип за разследване и събирането на доказателства от такъв 
екип попада извън обхвата на Директивата. Същото се отнася и до трансграничното наблюдение по Конвенцията за прилагане 
на Шенгенското споразумение съгласно съображение 9 от Директивата. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

литовски или английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 15 юни 2017г. 

 Люксембург 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Издаващите органи са както следва: 

- Държавният прокурор (Procureur d’État) 

- съдия-следователи 

- първоинстанционните съдилища   

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

ЕЗР за принудителни мерки – Главния прокурор (Procureur Général d'État)  
ЕЗР за непринудителни мерки - Държавният прокурор (Procureur d’État) 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

ЕЗР за принудителни мерки - съдия-следовател  
ЕЗР за непринудителни мерки - Държавният прокурор (Procureur d’État) 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

няма 
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СПЕШНИ СЛУЧАИ  

ОБХВАТ Извън обхвата на ЕЗР попадат: 

• Създаването на съвместен екип за разследване. ЕЗР може да бъде издадена, обаче, ако компетентен орган, участващ в 
съвместен екип за разследване поиска съдействие от друга държава-членка, която не е представена в екипа. 

• Трансгранично наблюдение по чл. 40 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

френски, немски, английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 1 август 2018г. 

Малта 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Издаващите органи са както следва: 

съдия, съд, съдия-следовател или прокурор компетентен по делото  

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Главният прокурор 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Главният прокурор 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Главният прокурор, полицията, съдът 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Главният прокурор 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена по електронна поща, но съгласно малтийското законодателство оригиналната 

заповед трябва да бъде получена във възможно най-кратки срокове.  

 

ОБХВАТ  

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

малтийски, английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 24 октомври 2017г. 
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Нидерландия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Следните органи на съдебната власт на Нидерландия са компетентни да издават ЕЗР съгласно чл. 5.4.21 от закона от 31 май 2017 
г.: 

 прокурор; 

 съдия-следовател; 

 съд. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

В Нидерландия, компетентният орган за получаване на ЕЗР е съответният център за международна правна помощ с 
териториална компетентност да изпълни процесуално-следственото действие или едно от процесуално-следствените действия, 
предвидени в ЕЗР. 
ЕЗР могат да бъдат изпращани и до Националния център за международна правна помощ, по-конкретно в следните случаи: 

 трансгранично наблюдение, при положение че местонахождението в Нидерландия е неизвестно; 

 необходимост от установяване къде да бъдат проведени процесуално-следствените действия; 

 необходимост от координиране на изпълнението на ЕЗР, тъй като се изискват действия на територията на няколко 

района. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Компетентни за изпълнението на ЕЗР са прокурорите от местните центрове за международна правна помощ (10 IRC’s) или от 
Националния център за международна правна помощ (LIRC). 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Като получаващите органи.  
Националният център за международна правна помощ (LIRC) може да ангажира Националната прокуратура (LP) или 
специализираната прокуратура (FP) с изпълнението на ЕЗР. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ  

ОБХВАТ  

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

холандски или английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 17 юни 2017г. 

Полша 
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ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Органите, компетентни да издават ЕЗР са: 

 всички прокурори 

 всички съдилища 
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  Други разследващи органи или органи с разследващи правомощия като: полицията, гранична полиция, агенцията за 

вътрешна сигурност, националната приходна администрация, централното бюро за борба с корупцията, военна 

полиция, търговския инспекторат и държавния санитарен инспекторат, председателя на службата за електронни 

съобщения, ловната охрана, горското стопанство, началника на митническите и данъчни служби и началниците на 

данъчните служби,  службата за военно контраразузнаване и службата за военно разузнаване 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

 всички прокурори  

 районните и окръжни съдилища  

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

като изпълняващите органи  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

 в досъдебната фаза – прокурорите от окръжните прокуратури ; 

 в съдебната фаза – районните съдилища ; 
и независимо от фазата на производството: 

 окръжните съдилища по въпроси, свързани с временното предаване на задържани лица на издаващата държава или на 
Полша с цел извършване на процесуално-следствени действия;  

 окръжните съдилища по въпроси, свързани с прихващане на далекосъобщения;  

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Централен орган само за досъдебната фаза: 

 Национална прокуратура, Бюро за международно сътрудничество, улица Раковиетска № 26/30, 02-528, Варшава, тел.: 
+48 22 1251490, факс: +48 22 1251422, e-mail: sekretariat.bwm@pk.gov.pl 

По отношение на съдебната фаза на производството, Полша не е определила централен орган. В случай, обаче, че ЕЗР е 
издадена в съдебната фаза на производството, а определянето на компетентния съд се е оказало невъзможно (дори с помощта 
на точките за контакт на ЕСМ), заповедта може да бъде изпратена чрез Министерството на правосъдието, Дирекция 
„Международно сътрудничество и права на човека“, улица Шопена № 1, 00-950, Варшава, тел.: +48 22 2390870, факт: +48 22 
6280949, e-mail: dwmpc@ms.gov.pl 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена по факс или по електронна поща. 

ОБХВАТ Всички процесуално-следствени действия, с изключение на тези, които се изключват от обхвата на ЕЗР по силата на съответната 

директива (например създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип) 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

Полша приема ЕЗР на полски език. В спешни случаи може да приеме и заповед на английски език. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 8 февруари 2018 г. 

mailto:sekretariat.bwm@pk.gov.pl
mailto:dwmpc@ms.gov.pl
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Португалия 

ИЗДАВАЩИ ОРГАНИ В съответствие с чл. 12º от закона № 88/2017 от 21 август, органите компетентните да издават ЕЗР са: 

 прокурор; 

 съдия-следовател; 

 съдия. 

УТВЪРЖДАВ
АЩИ 
ОРГАНИ 

Когато административен орган издаде ЕЗР в рамките на производство за административно нарушение, заповедта трябва да 
бъде утвърдена от прокурор. 

ПОЛУЧАВА
ЩИ ОРГАНИ 

В съответствие с чл. 19º от закон № 88/2017 от 21 август, компетентни да получават и изпълняват ЕЗР са тези национални органи,  
които са компетентни на национално ниво да разпоредят съответните процесуално-следствени действия съгласно разпоредбите 
на португалския НПК, а това са прокурорите, съдия-следователите в рамките на техните правомощия или съдиите (в съдебната 
фаза).  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

 

като получаващите органи  

ЦЕНТРАЛНИ/ОПР
ЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

По силата на чл. 10º от закон № 88/2017 от 21 август, централният орган е службата на Главния прокурор. Тя подпомага 
дейността на органите на местно ниво, но няма компетенции да получава или изпълнява ЕЗР. Всички ЕЗР следва да се изпращат 
до компетентните органи на местно ниво. Законът, който транспонира разпоредбите на директивата предвижда директна 
комуникация между компетентните издаващи и изпълняващи органи. Съответно, компетентните издаващи органи следва да 
изпращат ЕЗР директно до компетентните власти на другата държава-членка. Същото важи и за получаването на ЕЗР. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Не са определени специални органи за спешни случаи. При спешен случаи всички компетентни органи предприемат 

необходимите действия, при положение че им бъде предоставена необходимата информация и обосновка.  

ОБХВАТ Връчването на документи не е включено в обхвата на ЕЗР. 

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ  

португалски език; испански език само за ЕЗР изпратени от Испания  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 22 август 2017г. 

Румъния 

ИЗДАВАЩИ ОРГАНИ   За досъдебната фаза – компетентната прокуратура. 

 За съдебната фаза – компетентният съд. 
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УТВЪРЖДАВАЩИ 
ОРГАНИ  

няма 

ПОЛУЧАВАЩИ ОРГАНИ  

 

Като изпълняващите органи. Централният орган (виж по-долу) може също да получава ЕЗР, но правилото е да се осъществява 
директен контакт. 

ИЗПЪЛНЯВАЩИ 

ОРГАНИ  

 

В досъдебната фаза на наказателното производство - компетентната прокуратура. В съдебната фаза – компетентният съд. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

 Министерството на правосъдието, дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“, отдел „Международно 
съдебно сътрудничество по наказателни дела“ - в съдебната фаза; 

 В досъдебната фаза на наказателното производство, както следва: 

- Национална дирекция за борба с корупцията, звено за международно съдебно сътрудничество - за тежки корупционни 

престъпления; 

- Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма, звено за международно съдебно 
сътрудничество - за организирана престъпност и тероризъм; 

- Прокуратура към Върховния касационен съд, звено за международно съдебно сътрудничество – за други престъпления. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА  В спешни случаи румънските органи могат да поискат ЕЗР да бъде преведена на румънски език. 

 Приема се изпращане по електронна поща, ако може да бъде установена автентичността. 
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ОБХВАТ Според нас, в допълнение към изрично предвидените в глава IV и глава V от директивата действията, Директива 2014/41/ЕС 
относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси обхваща и други процесуално-следствени 
действия, с изключение на: 

 създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип, които изрично са изключени от 
обхвата на ЕЗР в съответствие с член 3 от директивата и 

 обезпечаване с оглед бъдеща конфискация и самата конфискация, предвид факта, че съществуващата нормативна 
уредба, регламентираща този въпроси не е отменена  съгласно член 34, параграф 1 от директивата. 

 

В допълнение, считаме, че директивата не се прилага по отношение на: 

 изпращане и връчване на документи, от една страна понеже това не е типично процесуално-следствено 
действие, а от друга страна – правилото за “връчване по пощата” по член 5, параграф 1 от Конвенцията от 29 
май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на ЕС предлага много 
по-лесна процедура от ЕЗР, така че може да се приложи по член 34, параграф 2 от директивата. 

 извлечения от регистри за съдимост, по отношение на които продължава да се прилага Рамково решение 2009/315/ПВР 
(Европейската информационна система за съдимост). Въпреки това, в рамките на разследване може да бъде 
използвана директивата за ЕЗР за получаване на информация от регистрите по съдимост; 

 специфични действия от областта на полицейското и митническото сътрудничество  
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ПРИЕТИ ЕЗИЦИ румънски, английски или френски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 17 декември 2017г. 

Словакия 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

 В съдебната фаза – компетентният съд. 

 В досъдебната фаза на производството – компетентният прокурор. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

като изпълняващите органи  

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

Окръжните прокуратури, в чийто район следва да бъде проведено разследването. Когато са компетентни повече от една 
окръжни прокуратури, ЕЗР се изпълнява от прокуратурата, която е получила заповедта. Ако е невъзможно да бъде определена 
компетентната прокуратура, службата на Главния прокурор решава кой да изпълни ЕЗР. Ако е отправена молба за изпълнение от 
съд, компетентен е районният съд, в чийто район ще бъде изпълнена ЕЗР.  

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

няма 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи Република Словакия може да приеме ЕЗР изпратена по електронна поща или факс или чрез Евроюст, но във 
възможно най-кратки срокове трябва да получи оригиналната заповед и съответните документи. За съжаление всичко трябва да 
бъде преведено на словашки език (или на чешки от Република Чехия). 

ОБХВАТ ЕЗР обхваща всякакви процесуално-следствени действия освен създаването на съвместен екип за разследване и събирането 
на доказателства от такъв екип. 

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ  

словашки език 

Република Чехия може да изпраща ЕЗР на чешки език. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 15 октомври 2017г. 

 Словения (предстои актуализиране на информацията!) 
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ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

1)  Прокурорите от окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура на Република Словения за следните 
процесуално-следствени действия в досъдебната и в съдебната фаза на наказателното производство: 

 

 тайно наблюдение без технически средства; 

 контролирана покупка;  

 контролиране предлагане или приемане на вещ или подкуп; 
 

 операции под прикритие без технически средства; 

 временно освобождаване на заподозряно лице или отмяна на друга мярка с цел разкриване на мащабна престъпна 
дейност (например контролирана доставка). 

 

2) Съдия-следователите от окръжните съдилища за останалите процесуално-следствени действия в досъдебната и в 
съдебната фаза на наказателното производство. 

 

3) Районните съдилища за процесуално-следствени действия в рамките на производства за простъпки. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

1) Прокурорите от окръжната прокуратура, в чиято териториална компетентност попадат исканите процесуално-следствени 
действия, по отношение на посочените по-долу процесуално-следствени действия в досъдебната и в съдебната фаза на 
наказателното производство:  

 

 тайно наблюдение без технически средства; 

 контролирана покупка;  

 контролиране предлагане или приемане на вещ или подкуп; 

  

 операции под прикритие без технически средства; 

 временно освобождаване на заподозряно лице или отмяна на друга мярка с цел разкриване на мащабна престъпна 
дейност (например контролирана доставка). 

 

Когато териториалната компетентност на окръжната прокуратура не може да бъде установена: окръжна прокуратура на 
Любляна. 

 

2) 2) Съдия-следователите от окръжните съдилища, в чиято териториална компетентност попадат исканите процесуално-
следствени действия, по отношение на за останалите процесуално-следствени действия в досъдебната и в съдебната 
фаза на наказателното производство. 

Когато териториалната компетентност на окръжния съд не може да бъде установена: окръжният съд в Любляна. 
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3) Районният съд, на чиято територия следва да бъдат извършени поисканите процесуално-следствени действия в рамките 
на производства за простъпки. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

като получаващите органи 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Няма. Република Словения не е определила централен орган. Министерството на правосъдието, обаче, може да оказва 
съдействие за определяне на компетентните органи или да предоставя друга необходима информация според случая. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В спешни случаи ЕЗР може да бъде изпратена по електронна поща, но трябва да бъде последвана от оригиналната заповед във 
възможно най-кратни срокове. 

ОБХВАТ  

ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

словенски или английски език  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 5 май 2018 г. 

 Испания 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Съдът или юрисдикцията, пред които се провежда наказателното производство, в рамките на което ще бъдат извършени 
съответните процесуално-следствени действия или които са допуснали доказателствата по делото: 

• следствените съдилища 

• централните следствени съдилища  

• наказателните съдилища и централните наказателни съдилища 

• съдилища за насилие над жени   

• съдилища за непълнолетни  

• централните съдилища за малолетни  

• окръжните съдилища  

• наказателната колегия на висшите съдилища на автономните области  

• наказателната колегия на Националния висш съд 

• наказателната колегия на Върховния съд  

• прокуратурата за провеждани от нея разследвания, ако действията не водят до ограничаване на основни права  
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УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

1. Прокуратурата към Националния висш съд за: 

 тероризъм; 

 престъпления против висшите институции и формите на управление; 

 фалшифициране на пари и законни платежни средства, извършено от организирана престъпна група; 

 тежки форми на измама, които могат да нанесат сериозна вреда на национално ниво или на много хора. 
 

2. Специализирана прокуратура за борба с наркотиците за: 

 трафик на наркотици 
 

3. Прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност за: 

 тежки форми на корупция и злоупотреба с публични средства  
 

4. Звено за международно сътрудничество на службата на Главния прокурор: 

 По всякакви въпроси, ако не е ясна териториалната компетентност. 
 

5. Различните окръжни прокуратури на територията на Испания: 

 По всички други въпроси, при положение че има яснота относно териториалната компетентност. 
 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

• Прокуратурата, ако не се засягат основни права  
 

• Ако са засегнати основни права:  

- съдията-следовател, в чийто район ще бъде проведено разследването или съдия-следовател на централно ниво ако 
няма установена връзка с даден териториален район; 

- съдия-следовател на централно ниво ако ЕЗР е за тероризъм или друго престъпление, което е от компетентност на 
националния Висш съд;  

- централен наказателен съд или централен съд за малолетни за предаване на лица, лишени от свобода в Испания, на 

издаващата държава. 
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ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Във връзка с транзитно преминаване през територията на Испания на лица от издаващата държава до изпълняващата държава 
или обратното, испанският централен орган, който е компетентен да разреши преминаването е заместник-генералният  
директор, отговарящ за международно правно сътрудничество в Министерството на правосъдието. 

Ministerio de Justicia 

Subdirección General de Cooperación Juridica Internacional. 

C/San Bernardo, 62 28015 Madrid  

Тел.: + 34 91 390 2228 

Факс: + 34 91 390 4457 

СПЕШНИ СЛУЧАИ В съответствие с член 12, параграф 2 от Директива 41/14 и член 208, алинея 5 от испанския закон № 23/14 за взаимно 
признаване, в спешни случаи компетентните органи на Испания извършват поисканите от издаващата държава процесуално-
следствени действия в срока, посочено от съответната държава, дори той да е по-кратък от 90 дни. Съдилищата трябва да 
получат официална ЕЗР, но изпреварващо заповедта може да бъде изпратена по електронна поща или по факс на испански език. 

ОБХВАТ Следните действия не попадат в обхвата на ЕЗР: 
 

• Създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства от такъв екип; 

• Изпращане и връчване на процесуални документи; 

• Прехвърляне на наказателни производства и доброволен обмен на информация; 

• обезпечаване /изземване с оглед на бъдеща конфискация (такава мярка е включена в акта за обезпечаване); 

• Обменна на извлечения от регистри за съдимост (това действие се регламентира от рамковото решение за  Европейската 
информационна система за съдимост); 

• Трансгранично наблюдение като форма на полицейско сътрудничество по чл. 41 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение; 

• Други специфични форми на полицейско и митническо сътрудничество; 

 Връщане на вещ на пострадало лице (чл. 8 от Конвенцията от 2000г.), включително изземване само с тази цел; 

 Трансгранично наблюдение.  

ПРИЕТИ ЕЗИЦИ Испански език. Португалски език за ЕЗР, получени от Португалия. 
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ВЛИЗАНЕ В СИЛА 2 юли 2018 г. 

Швеция 

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Издаващите органи са прокурорите и съдилищата. 

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Няма 

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

Получаващите органи са прокурорите и съдилищата. За повече информация виж атласа. 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

като получаващите органи  

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Швеция не е определила централен органи.  

СПЕШНИ СЛУЧАИ Ако конкретният случай позволява, изпълняващият орган може да приеме ЕЗР изпратена по електронна поща.  

ОБХВАТ В обхвата на ЕЗР попадат всички процесуално-следствени действия по събиране на доказателства. 
Следните действия не попадат в обхвата на ЕЗР 

 митническо и полицейско сътрудничество, например трансгранично наблюдение;  

 създаване на съвместен екип за разследване ; 

 извлечения от регистри за съдимост, по отношение на които се прилага Европейската информационна система за 

съдимост;  

 изслушване на заподозряно лице по телефона;  

 мерки с цел обезпечаване на бъдеща конфискация;  

 връчване на процесуални документи;  
Процесуално-следствените действия не трябва да нарушават: 

 конституционното право на Швеция;  

 сигурността на Швеция; 

 сигурността на свидетелите, други лица предоставящи информация или техните роднини. 
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ПРИЕТИ 
ЕЗИЦИ 

Шведски език. Изпълняващият орган може да реши, в зависимост от конкретиката на случая, да приеме ЕЗР изготвена или 
преведена на английски език. 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 1 декември 2017 г. 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия  

ИЗДАВАЩИ 
ОРГАНИ 

Органите, компетентни да издават ЕЗР са: 
 

 Определени прокурори (посочени в раздел 1 от списък № 1 към наредбата относно наказателното правосъдие от 2017г. 
(Европейска заповед за разследване)) (за Англия и Уелс или Северна Ирландия) 

 всички съдии или мирови съдия (за Англия) 

 всички съдии (за Северна Ирландия) 

 всички съдии във висшия съд или шерифи (за Шотландия) 

 Главният прокурор или прокурорите на местно ниво (за Шотландия) 
 

В Гибралтар, органите, компетентни да издават ЕЗР са: 
 

 мировите съдия  

 съдиите във Върховния съд  

 Главния прокурор на Гибралтар  

 Кралската прокуратура  

 Полицейски служители със съгласието на Кралската прокуратура  

УТВЪРЖДАВА
ЩИ ОРГАНИ 

Органите, компетентни да утвърждават ЕЗР са: 
 

 Определени прокурори (посочени в раздел 1 от списък № 1 към наредбата относно наказателното правосъдие от 2017г. 
(Европейска заповед за разследване)) (за Англия и Уелс или Северна Ирландия)  

 всички съдии или мирови съдия (за Англия) 

 всички съдии (за Северна Ирландия) 

 всички съдии във висшия съд или шерифи (за Шотландия) 

 Главният прокурор или прокурорите на местно ниво (за Шотландия) 
 

В Гибралтар, органите, компетентни да утвърждават ЕЗР са: 
 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/730/schedule/1/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/730/schedule/1/made
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  съдиите

 съдът

 Кралската прокуратура

ПОЛУЧАВАЩ
И ОРГАНИ 

като централните органи  
 

За Гибралтар: Главният прокурор на Гибралтар 

ИЗПЪЛНЯВА
ЩИ ОРГАНИ 

За Англия, Уелс и Северна Ирландия, органите, компетентни да изпълняват ЕЗР са: 
 

 началникът на британската транспортна полиция 

 началникът на полицейската служба на Северна Ирландия  

 началникът на полицейските райони в Англия и Уелс  

 директорът на прокуратурата и всички кралски прокурори  

 директорът на прокуратурата за Северна Ирландия и  всички прокурори 

 директорът на службата за борба с измамите и всички лица,  and определени за целта в раздел 1.7 от Закона за 

наказателното правосъдие от 1987г. 

 органът за контрол върху финансовата дейност  

 изпълнителният орган за здраве и безопасност  

 Кралската данъчна и митническа служба  

 службата за кадастъра 

 Служба „Полиция“, Министерство на отбраната  

 Националната агенция за борба с престъпността  

 Северна Ирландия – Министерството на общностите  

 Северна Ирландия – Министерството на правосъдието 

 Полицията на пристанището в Дувър   

 Министърът на стопанството, енергетиката и промишлената стратегия 

 Министърът на отбраната  

 Министърът на околната среда, храната и селските райони  

 Министърът на вътрешните работи  

 Министърът на правосъдието  

 Министърът на транспорта  

 Министърът на заетостта и пенсиите  

За Шотландия, компетентният изпълняващ орган е Главният прокурор. 
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В Гибралтар, органите, компетентни да изпълняват ЕЗР са: 
 

 съдии и мирови съдии  

 съдии във Върховия съд  

 Главният прокурор на Гибралтар  

 Кралската прокуратура  

 полицейски служители със съгласието на Кралската прокуратура  

 началникът на кралската гибралтарска полиция  

 началникът на митниците  

 началникът на службата за гранична охрана  

 началникът на данъчната администрация  
Или друг орган, който е компетентен по случая, изпълнява ролята на разследващ орган в наказателното производство и може да 
разпореди събирането на доказателства. 

ЦЕНТРАЛНИ/ОПРЕ
ДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

Обединеното кралство има три централни органа: 
 

 Централният орган на Обединеното кралство (ЦООК) - ЕЗР за Англия, Уелс и Северна Ирландия следва да се изпращат на 
ЦООК 

 Наказателното отделение на прокуратурата - ЕЗР за Шотландия следва да се изпращат до наказателното отделение на 
прокуратурата 

 Кралската данъчна и митническа служба (КДМС) – всички ЕЗР за Англия, Уелс и Северна Ирландия в областта на данъците 
или по митнически въпроси, следва да се изпращат до КДМС 

 

За Гибралтар централният орган е Главният прокурор на Гибралтар. 

СПЕШНИ СЛУЧАИ Обединеното кралство и Гибралтар признават и изпълняват само ЕЗР, които отговарят на правните изисквания за валидност, дори 

при спешни случаи (възможно е изпращане на сканирани документи по факс или по електронна поща). Това означава, че не 

приемаме молби за предприемане на действия по телефона или неподписани ЕЗР. 
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ОБХВАТ Съгласно член 1 ЕЗР е съдебно решение за... “ извършване на едно или няколко конкретно(и) процесуално-следствено(и) 
действие(я) ... с оглед получаване на доказателства”. 

Следователно: 

 връчването на процесуални документи (член 5 от Конвенцията от 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси) - попада извън обхвата на ЕЗР 

 доброволен обмен на информация (член 7 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси) – попада 
извън обхвата на ЕЗР  

  прехвърляне на производството (чл 21 от Конвенцията от 1959 за взаимопомощ по наказателноправни въпроси) – 
попада извън обхвата на ЕЗР 

 ограничителни мерки - попада извън обхвата на ЕЗР. По отношение на обезпечаването на имущество с оглед на бъдеща 
конфискация продължават да се прилагат разпоредбите на Рамково решение 2003/577. Съгласно член 34, параграф 2 
ЕЗР отменя съответните разпоредби само по отношение на обезпечаването на доказателства. 

 конфискация – попада в обхвата на Рамково решение 2006/783 и извън обхвата на ЕЗР. 
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ПРИЕТИ ЕЗИЦИ английски език 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА 31 юли 2017 г. за Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия; 22 май 2017 г. за Гибралтар 

 


