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П Р Е Д Г О В О Р

Седмият годишен доклад на Евроджъст предоставя информация за дейността, развитието и основните пости-
жения на организацията през 2008 г.  

И през изминалата година Евроджъст отбеляза напредък в оперативната си дейност, като увеличи капацитета 
си за подобряване взаимодействието и координацията между компетентните национални органи за борба с 
трансграничната престъпност. Евроджъст заздрави връзките си с националните власти и с трети страни и 
подобри сътрудничеството си с другите организации на ЕС, особено с Европол и ОЛАФ.  

Бих желал да обърна внимание на радостния факт, че през 2008 г. броят на регистрираните от колегията на 
Евроджъст казуси бележи ръст от 10 % в сравнение с предходната година, като те достигат до 1 193 казуса. 

В резултат на извършената Оценка за петте години дейност на Евроджъст, на Доклада на Европейската коми-
сия за бъдещето на Евроджъст и на Европейската съдебна мрежа, и на другите дейности, подробно описани 
в предишния годишен доклад, в началото на 2008 г. четиринайсет държави от ЕС внесоха законодателно 
предложение за укрепване на Евроджъст.  

Шестнайсети декември 2008 г. ще остане като важен ден в историята, тъй като тогава Съветът на минист-
рите прие Решение за укрепване на Евроджъст, което допълва Решението за създаване на Евроджъст от 28 
февруари 2002 г.  

Целта на новото Решение е да повиши ефективността на Евроджъст. Основните задачи, които си поставя то 
са създаване на обща основа на правомощията на националните представители, разработване на механизъм 
за координация при спешни случаи, подобряване обмена на информация в Евроджъст, улесняване взаимо-
действието между националните представители в колегията и лицата за контакт на Европейската съдебна 
мрежа, и укрепване на сътрудничеството с трети страни и с другите организации и мрежи на ЕС.

Евроджъст отбелязва със задоволство постигнатия напредък и от началото на 2008 г. започна подготовката 
за прилагането на новото Решение.  

През 2008 г. колегията на Евроджъст прие четирима нови национални представители: Жерар Любенс 
(Франция), Лайма Чекелене (Литва), Ритва Сахавирта (Финландия) и Алед Уилямс (Великобритания). 
Използвам случая да благодаря на напусналите за тяхната всеотдайност и да им пожелая успех в новите им 
поприща.  

През изминалата година колегията стартира процедура за избор на нов административен директор. Бих 
искал да изкажа благодарност на предишния административен директор Ернст Мерц и на временно изпъл-
няващия длъжността Жак Фос за техните всеотдайни усилия за осигуряването на подкрепа за колегията на 
Евроджъст.  
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Постигнахме немалко, но още много повече предстои, за да може Евроджъст да изпълнява ролята си по-ефек-
тивно, да разгърне целия си потенциал и най-вече да започне активно да подпомага националните власти в 
борбата им с трансграничната престъпност.  

Убеден съм, че Евроджъст получи правните инструменти за повишаване на ефективността си и с подкре-
пата на държавите от ЕС ще успее да постигне целите си, като приложи на практика новото Решение за 
Евроджъст.  

ЖОЗЕ ЛУИШ ЛОПЕШ ДА МОТА 
Президент на Евроджъст
Февруари 2009 г.
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Посещение на заместник-

председателя на ЕК Жак Баро в 

Евроджъст

Решението за укрепване на 

Евроджъст

Пресконференция за обявяване 

на Решението за укрепване на 

Евроджъст, юли 2008



9

1 	 О Т Ч Е Т 	 З А 	 У П Р А В Л Е Н И Е Т О 	 И 	 З А К Л Ю Ч Е Н И Я

В този раздел е представен кратък обзор на основ-
ните моменти от настоящия годишен доклад в три 
части: работа по казуси, външни връзки и вътрешни 
въпроси.

Работа по казуси

• Евроджъст отбелязва ръст в регистрираните от 
колегията казуси, чийто брой достига до 1 193, 
което представлява увеличение със 108 казуса 
или с 10 % в сравнение с предходната година.

• През 2006 г. Евроджъст въведе разграничаване 
на казусите на стандартни/комплексни и въз 
основа на целите, посочени в Решението за 
създаване на организацията, като е отчетено, 
че даден казус може да бъде отправен към 
Евроджъст с повече от една цел. Съотношенията 
на стандартните/комплексни казуси и това по 
отношение на целите се запазват непроменени 
в сравнение с предходната година.  

• Евроджъст организира 132 координационни 
срещи с националните власти, като 110 от тях 
се проведоха в централата на организацията, 
а 22 в различни държави от ЕС. Броят на коор-
динационните срещи отбелязва значително 
увеличение в сравнение с проведените през 
2007 г. 91 координационни срещи.

• Регистрираните от колегията през 2008 г. казу-
си обхващат петдесет вида престъпна дейност. 
Също както през предходната година, най-го-
лям дял имат трафикът на наркотици и прес-
тъпленията срещу собствеността и публичните 
блага, включително измама.  

• Евроджъст организира среща на съдебните 
власти за обсъждане на приоритетите от докла-
да за Оценка на заплахата от организираната 
престъпност и разследването на трансгранични 
престъпления. Докладът от проведената среща 
беше внесен в Съвета през май 2008 г.  

• През 2008 г. Евроджъст продължи да развива 
сътрудничеството си с Европол и получи достъп 
до още шест аналитични работни файла, с което 
общият им брой вече възлиза на 12. Увеличава 
се и броят на казусите, разглеждани заедно с 
Европол и ОЛАФ, особено по отношение учас-
тието в координационни срещи. Европол беше 

привлечен към 30 казуса и участва в 24 коор-

динационни срещи, а ОЛАФ беше включен в пет 

казуса и участва в три координационни срещи.   

• През 2008 г. постъпиха 12 искания за регистри-

ране на казуси по член 6, ал. 1 от Решението 

за създаване на Евроджъст, което представлява 

увеличение в сравнение с предходната година. 

• През 2008 г. националните представители поис-

каха от съответните национални власти създа-

ването на съвместни екипи за разследване в 21 

казуса.

• През 2008 г. са регистрирани 237 казуса за 

улесняване изпълнението на Европейска запо-

вед за арест (ЕЗА), в това число и като част 

от дейностите по координация. Регистрирани 

са и четири казуса за множество молби за ЕЗА 

и 28 казуса за просрочване постановяване-

то на окончателно съдебно решение за ЕЗА, 

докладвани на Евроджъст съгласно член 17 от 

Рамковото решение за ЕЗА от 13 юни 2002 г.  

• Една от задачите на Евроджъст е да събира и 

анализира публична информация за осъдени 

и оправдани по обвинения в тероризъм лица. 

Съгласно Решението на Съвета от 20 септем-

ври 2005 г., Евроджъст настоява страните от 

ЕС да осигуряват повече информация относно 

разследванията и осъдените по обвинения в 

тероризъм. 

• Евроджъст определи лице за контакт по въпро-

сите за закрила на децата. В специално съз-

дадената страница в интернет са публикувани 

неговите правомощия, данни за казусите на 

Евроджъст, свързани със закрила на децата, и 

електронен адрес за кореспонденция на лицето 

за контакт с правоприлагащи органи и между-

народни организации.

• През декември 2008 г. Съветът прие Решение 

за укрепване на Евроджъст, което допълва 

Решението за създаване от 28 февруари 2002 г. 

Целта на новото решение е повишаване ефек-

тивността на Евроджъст. В пета глава от насто-

ящия доклад са посочени основните области за 

укрепване ролята и капацитета на Евроджъст.  

• Въпреки развитието в положителна посока, 

Евроджъст смята, че организацията все още не 

е разгърнала потенциала си в пълна степен, 
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особено по отношение засилване активността 
при координиране на по-сложните трансгра-
нични разследвания с оглед подпомагане на 
националните власти и постигането на по-доб-
ри резултати.  

• Евроджъст е убеден, че цялостното прилагане 
на Решението за създаване и навременното 
и координирано изпълнение на Решението за 
укрепване ще положи стабилна основа и ще 
даде възможност на Евроджъст да играе по-
ефективна роля в подпомагането на национал-
ните власти в борбата с трансгранична престъп-
ност.  

Външни връзки

• Новото Решение на Съвета за укрепване на 
Евроджъст потвърждава привилегированите 
отношения между Евроджъст и Европейската 
съдебна мрежа на основата на сътрудничест-
вото и взаимната допълняемост. Тепърва обаче 
предстои да се приложат определени мерки, 
за да се осигури ефективното взаимодействие 
между двете организации.

• Евроджъст и Европол подписаха на базата 
на равнопоставеност Меморандум за разбира-
телство, в резултат на който беше изградена 
обезопасена комуникационна връзка между 
двете организации. В момента работна група 
преглежда Споразумението за сътрудничест-
во от 2004 г., с оглед подобряване обмена на 
информация, особено по отношение достъпа до 
аналитичните работни файлове на Европол.  

• На 24 септември 2008 г. Евроджъст и 
Европейската служба за борба с измамите 
(ОЛАФ) подписаха практическо споразумение 
за уреждане въпросите за сътрудничество с цел 
подобряване на взаимодействието и обмена на 
информация.  

• Евроджъст подписа споразумение за сътрудни-
чество с Швейцария на 27 ноември 2008 г., както 
и с бившата Югославска Република Македония 
на 28 ноември 2008 г.  

Вътрешни въпроси

• През май 2008 г. административният директор 
на Евроджъст напусна организацията и постът 

му беше поет от временно изпълняващ длъж-

ността. Впоследствие беше открита и процедура 

за подбор на нов административен директор. 

• През ноември 2008 г. 70 служители от адми-

нистрацията се преместиха в сградата на 

Haagse Veste, което представлява временно 

решение до довършването на новата сграда 

през 2014 г.  

• Евроджъст избра външен консултант за Прегледа 

на организационната структура.  

• Основните постижения по отношение управле-

нието на човешките ресурси са възприемането 

на няколко ключови правила за подбор на 

служителите, изготвянето — за първи път — на 

годишна оценка на работата на служителите, 

прилагането на Плана за изграждане и приема-

нето на цялостен план за обучение на служите-

лите. 

• Въведе се обезопасена система за електронна 

кореспонденция в страните от ЕС.

• Поднови се апаратурата за видеоконферентна 

връзка, така че сега тя вече позволява симул-

танен превод. 

• За работата по казусите, за сътрудничеството и 

координационните си дейности, за Евроджъст е 

от изключително значение пълен и удобен дос-

тъп до Шенгенската информационна система. В 

периода 12.2007—12.2008 г. към нея са отпра-

вени общо 229 запитвания от националните 

представители в Евроджъст.

• На базата на резултатите от третия проект на 

Европейския пул срещу организираната прес-

тъпност (E-POC) се доизгради Системата за 

управление на казусите, благодарение на която 

се подобри оперативната дейност на колегията, 

особено с увеличаване на екипа за управление 

на казуси. Въведе се нова версия на системата 

за управление на казусите и стартира нов про-

ект E-POC III+ за подобряване използваемостта 

на системата.

• Първоначалният бюджет на Евроджъст в размер 

на 20 милиона евро впоследствие се увеличи 

с допълнителни 4.8 милиона, като с общия 

бюджет от 24.8 милиона евро организацията 

успя да реализира 97 % от поставените цели. 

Европейският парламент освободи от отговор-

ност административния директор за 2006 г.



11

2 	 О П Е Р А Т И В Н И 	 Д Е Й Н О С Т И

Статистика на казусите
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Графика 1: Развитие на казусите 2002—2008

Графика 2: Състояние на текущите казуси 2002—2008



12

Графика 1: Развитие на казусите 2002—2008

През 2008 г. националните представители в 

Евроджъст регистрираха 1 193 казуса, което е уве-

личение с 10 % в сравнение с предходната година 

(1 085 казуса). Запазва се възходящата тенденция 

от предходните години, но въпреки усилията на 

националните представители, броят на комплексните 

казуси намалява (вж. Графика 3).

Заслужава си да отбележим, че 1 153 казуса са по 

оперативни въпроси, а 40 са регистрирани с цел 

оказването на подкрепа и експертиза от общ харак-

тер, свързани с отделните правосъдни системи, 

съдебни норми и практики, които не са свързани с 

оперативната дейност на колегията. 

Графика 2: Състояние на текущите казуси 

2002—2008

Регистрираните през 2008 г. 1 193 нови казуса пред-

ставляват само част от работата на националните 

представители. Графика 2 дава по-точен поглед към 

дейността на колегията, като показва отворените и 

приключени казуси за всяка година от съществува-

нето на Евроджъст.

В края на 2008 г. има 1 002 отворени казуса от пери-

ода 2003—2008 г., като от тях 700 са регистрирани 

през 2008 г.

Графика 3: Стандартни/комплексни казуси 

2007—2008

През 2006 г. Евроджъст въведе нова система за 

класифициране, която разделя казусите на стандарт-

ни/комплексни. Въз основа на тази класификация, 

Графика 3 показва, че приблизително 84 % от казуси-

те, регистрирани от Евроджъст през 2008 г., са изиск-

вали стандартно ниво на участие, а останалите 16 % 

са изисквали по-високо ниво на участие. 

Разграничението стандартни/комплексни казуси се 

основава на редица фактори като броя на засегна-

тите държави, естеството на поисканата помощ и на 

извършените от Евроджъст действия, натоварването 

на съответните национални представители, тежестта 

на престъплението и бързината при осигуряване на 

поисканата помощ. Разграничението на казусите на 

стандартни/комплексни е свързано и с броя на дву-

странните и многостранните казуси и необходимостта 

от координация и/или сътрудничество.  

Графика 4: Казуси с двустранно/многостранно 

участие 2007—2008

Следва да се обърне внимание, че казусите с дву-

странно участие невинаги са стандартни казуси. 

Участието на Евроджъст може да е от ключово зна-

чение за сътрудничеството между двете държави 

и координацията на разследването, а извършените 

дейности да са с висока степен на сложност. В този 

смисъл, усилията, които Евроджъст влага в двустран-

ните казуси, са не по-малки, отколкото в многостран-

ните.

На Графики 5, 6 и 7 е показана по-подробно връз-

ката между многостранните и двустранните казуси и 

целите, с които е потърсена помощта на организаци-

ята, както са формулирани в чл. 3 от Решението за 

създаване на Евроджъст: 

1. При разследването и наказателното преследване, засягащо две или повече държави от ЕС, на престъпни действия, 

описани в чл. 4 във връзка с тежки престъпления, целите на Евроджъст са, както следва:

1.1. да стимулира и подобрява координацията между компетентните органи в съответните държави, да координира 

разследванията и процесуалните действия, като взима под внимание всяко искане от компетентен орган на държава от 

ЕС и всяка информация, подадена от орган, който е компетентен според рамковите договори;

1.2. да развива сътрудничеството между компетентните органи на държавите от ЕС и в частност да улеснява изпъл-

нението на исканията за международна правна помощ и на исканията за екстрадиране;

1.3. да подкрепя с всички средства компетентните власти в страните от ЕС с цел повишаване ефективността на раз-

следващите органи.

2. В съответствие с приетите с това Решение правила и при поискване от компетентен орган от държава от ЕС, 

Евроджъст може да подпомогне разследването и повдигането на обвинение в случаи, засягащи държава от ЕС и държава, 

която не е член на ЕС, само при наличието на споразумение за сътрудничество в съответствие с чл.27 ал.3 или когато по 

някой конкретен казус има съществен интерес от осигуряването на подобна подкрепа.

3. Съгласно правилата, приети с това Решение и след искане от компетентен орган от държава от ЕС или от Комисията, 

Евроджъст може да подпомогне разследване, засягащо само тази държава и Общността. 
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Графика 3: Стандартни/комплексни казуси 2007—2008

Графика 4: Казуси с двустранно/многостранно участие 2007—2008
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Графика 5 показва разпределение на казусите от 
2007—2008 г. по цели. Някои казуси са отправяни към 
Евроджъст с повече от една цел. Разпределението на 
казусите по цели следва тенденцията от 2007 г.

Графики 7 и 6 показват връзката между броя на 
казусите с многостранно (Графика 6) и двустран-
но (графика 7) участие и целите, определени от 
Решението за създаване на Евроджъст. При казусите 
с многостранно участие има (пропорционално) пове-

че искания за подпомагане на координацията между 
компетентните органи на държавите от ЕС.

Графика 8 показва колко пъти дадено национално 
представителство е инициирало регистрирането на 
казус, т.е. участието на различните национални 
представители в работата по казусите. България, 
Ирландия, Италия, Кипър, Малта и Австрия отбеляз-
ват ръст от повече от 50 % при регистрирането на 
казуси през 2008 г. 

Графика 5: Класификация на казусите 2007—2008 по цели

Графика 6: Казуси с многостранно участие по цели 2007—2008 
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Графика 7: Казуси с двустранно участие по цели 2007—2008

Графика 8: Отправили искане държави 2007—2008
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Графика 9 показва броя на исканията, подадени към 

съответните държави. През 2008 г. се увеличават 

исканията към почти всички държави, като по този 

показател Латвия, Люксембург, Малта и Словения 

бележат ръст от повече от 50 %.

Графика 10 показва основните видове престъпления 

и различните подвидове (в светлосиньо и бяло).

Престъпните дейности, с които се занимава Евроджъст, 

следват тенденциите от предходните години.  

През 2008 г. Евроджъст регистрира 50 вида престъп-

ления. Даден казус може да е свързан с няколко 

различни вида престъпления, като националният 

представител в колегията може да добави към глав-

ното престъпление и други.  

Като цяло, през 2008 г. се увеличават казусите по 

всички видове престъпления. Сред разглежданите от 

Евроджъст казуси отново най-голям дял имат трафи-

кът на наркотици и престъпленията срещу собстве-

ността и публичните блага, включително измама.  

Координационните срещи, известни още като „срещи 

на трето ниво”, се организират по покана на едно или 

на няколко от националните бюра, които са страни 

по казуса; на тях присъстват националните предста-

вители от съответните държави, техните заместници 

и/или технически сътрудници, и представители на 

компетентните органи от съответните държави.

Броят на координационните срещи отбелязва значи-

телен ръст — от 91 през 2007 г. до 132 през 2008 г., 

като от тях 110 са проведени в Евроджъст, а 22 в 

различни държави от ЕС.

Мнозинството от проведените координационни срещи 

(84) включват между три и четиринайсет страни.  

Казусите, които изискват организирането на коорди-

национни срещи са свързани главно с престъпления 

срещу собствеността и публичните блага (53), тра-

фик на наркотици (40), пране на пари (18), посега-

телства срещу живота, здравето и личната свобода 

(11), трафик на хора (8) и тероризъм (6). Всяка 

координационна среща може да е свързана с няколко 

вида престъпления. 

Графика 9: Държави, към които е отправяно искане 2007—2008
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Графика 10: Основни видове престъпления 2007—2008

Графика 11: Координационни срещи 2005—2008
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На Графика 12 се вижда, че по искане на Франция, 
Италия и Великобритания са организирани 66 коор-
динационни срещи, което е половината от общия 
брой проведени през годината срещи. Една четвърт 
от срещите са организирани по искане на Франция. В 
данните за 2008 г. за първи път е включена Норвегия, 
която организира пет координационни срещи.

Графика 13 показва, че през 2008 година Евроджъст 
отправя искания към трети страни в 141 казуса, в 
сравнение със 117 искания през 2006 г. и 188 през 
2007 г. Трети страни вземат участие в 39 координа-
ционни срещи. 

Графика 14 показва участието на други организации 
на ЕС или международни организации, към които са 
отправяни искания по казуси на Евроджъст и които 
взимат участие в координационните срещи.

Графика 12: Координационни срещи — отправили искане страни 2007—2008

Графика 13: Координационни срещи — страни, към които е отправено искането 2007—2008
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Графика 14: Европейски и международни организации

2005 2006 2007 2008
Координационни	
срещи	през	2007	г.

Координационни	
срещи	през	2008	г.

Европол 6 7 25 30 12 24

ОЛАФ 6 2 4 5 1 3

Европейски	съвет		 0 0 0 1 0 0

ИберРед 1 1 0 0 0 0

ООН 0 0 1 0 1 0

Интерпол 0 0 1 1 0 1

Полицейско	и	митническо	
сътрудничество	на	
Скандинавските	държави

0 0 1 0 0 0

УНМИК 0 0 0 1 0 1

ОБЩО 13 10 32 38 14 29

Искания въз основа на чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 

През 2008 г. са издадени 12 искания за 

разглеждане на казуси въз основа на  

чл. 6, ал. 1.

Осем искания се основават на чл. 6, ал. 1, п. 5. 
В два от казусите италианското бюро изисква от 
италианските власти изпращането на информация. 
Единият казус е за измама и пране на пари и е ини-
цииран от Италия; другият казус е за измама и е 
иницииран от Словения. 

В пет искания италианското бюро препоръчва на 
италианските власти да обмислят възможността за 
координация с компетентните органи от замесените 
държави въз основа на чл. 6, ал. 1, п. 3. Три казу-
са са за измама, единият е за участие в престъпна 
организация за незаконен трафик на имигранти, а 
третият е за тероризъм. Казусите са инициирани от 
Португалия, Франция, Италия и Дания.

В друго искане, въз основа на чл. 6, ал. 1, параграф 
първи, трети и пети, на италианските власти се пре-
поръчва да проведат разследване на определени 
дейности. Казусът е иницииран от Испания. 

Три от исканията са въз основа на чл. 6, ал. 1, п. 2. 
Първият е свързан с незаконен трафик на имигранти, 
като португалското и испанското бюро препоръчват 
на компетентните органи в своите страни да приемат, 
че португалските власти са в по-добра позиция да 
проведат разследването, и да обмислят възможността 
да се обърнат към Евроджъст за подкрепа за евенту-
ално бъдещо сътрудничество. Препоръката е приета. 

Второто искане е свързано с казус за тежка телесна 

повреда. Испанското бюро препоръчва на испан-

ските власти да приемат, че финландските органи 

са в по-добра позиция да извършат разследване и 

впоследствие да предадат разкритията си. Казусът е 

иницииран от Финландия.

Третото искане е свързано с казус за отвличане, 

при което португалското бюро препоръчва на 

португалските власти да приемат, че испански-

те власти са в по-добра позиция да извършат 

разследването. Португалското бюро препоръчва 

на португалските власти да се координират с 

компетентните испански органи и да потърсят 

помощ от Евроджъст за по-нататъшна координа-

ция. Препоръката е приета.  

Последното искане, въз основа на чл. 6, ал. 1, п. 1, 

е свързано с казус за измама, в частност пиратство. 

Италианското бюро препоръча на италианските вла-

сти да предприемат разследване на определени дей-

ности в определен френски казус. 

През 2008 г. няма нито едно искане въз 

основа на чл. 7, ал. 1.

Бихме искали да обърнем внимание на важността на 

правилното прилагане на чл. 6, ал. 1 и на чл. 7, ал. 1 

като възможност за бързо и ефективно предотвра-

тяване и уреждане на конфликт между юрисдикции. 

Длъжни сме да уточним обаче, че при координа-

ционните срещи мерките, описани в чл. 6, ал. 1 и 

чл. 7, ал. 1 не срещат възражения от националните 

власти. 
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Европейска заповед за арест 

В областта на Европейската заповед за арест (ЕЗА) 
Евроджъст си поставя три основни цели:   

• Улесняване изпълнението на ЕЗА (чл. 3 от 
Решението за създаване);

• Консултиране в случай на множество молби за 
ЕЗА (чл. 16 от Рамковото решение на Съвета от 
13 юни 2002 г. за ЕЗА, 2002/584/JHA);

• Получаване на уведомления за просрочване на 
постановяването на окончателно съдебно реше-
ние (чл. 17 от Рамковото решение за ЕЗА).

Следва кратък преглед на работата в тези три обла-
сти.

1. Казуси за улесняване изпълнението на ЕЗА

През 2008 г. в Евроджъст са регистрирани общо 
237 казуса за изпълнение на ЕЗА. Само два от тях 
са свързани с въпроси от общ характер, а всички 
останали са оперативни. От тях 107 са все още отво-
рени.

В някои казуси е необходимо осигуряването на 
координация при изпълнението на ЕЗА в случаи на 

конфликт с национална заповед за арест за същия 

вид престъпление и ограничаване на възможности-

те за неизпълнение на ЕЗА, особено в казусите с 

паралелни разследвания на едно и също престъпно 

деяние.  

2. Казуси въз основа на чл. 16 от РР ЕЗА

През 2008 г. в Евроджъст са регистрирани четири 

казуса с множество молби за ЕЗА. Три от тях са 

регистрирани от Белгия (с искания към Франция, 

Великобритания, Люксембург и Италия) и един от 

Чехия (с искане към Великобритания).

3. Казуси въз основа на чл. 17 от РР ЕЗА

През 2008 г. в Евроджъст постъпват общо 28 уведом-

ления за просрочване постановяването на оконча-

телно съдебно решение за ЕЗА. Графика 17 показва 

разпределението на казусите въз основа на чл. 17 

според страната, уведомила Евроджъст (това може 

да е както държавата, подала искането за ЕЗА, така 

и страната, която следва да го изпълни), както и 

другите въвлечени страни.

Според националните власти основната причина за 

неизпълнение на ЕЗА в сроковете, упоменати в чл. 17 на 

Рамковото решение за ЕЗА, е подаването на искане 

Графика 15: Държави, отправили искане за ЕЗА през 2008г.
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Най-много искания за изпълнение на ЕЗА е отправила Холандия.
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Графика 16: Държави, към които е отправено искане за ЕЗА през 2008г.

Графика 17: Казуси въз основа на чл. 17
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за допълнителна информация към органа, издал ЕЗА, 

и този процес (получаване на искането, събиране на 

нужната информация и нейния превод) допълнител-

но забавя процедурата. 

Сред другите причини за неизпълнение на ЕЗА в сро-

ковете, упоменати в чл. 17 са, както следва:  

• Постъпване на искане към органа, издал ЕЗА, 

да гарантира, че лицето ще бъде върнато да 

излежи присъдата в родината си;

• Забавяне представянето на оригинала на ЕЗА;

• Успешно обжалване на решението за екстра-

диция на издирваното лице (в това число и 

поради липсата на определени реквизити в 

издадената ЕЗА); 

• Отлагане на изпълнението на постановено в 

срок решение за екстрадиция на издирваното 

лице поради здравословното състояние на обви-

няемия или трудности при призоваването му.

Съвместни екипи за разследване

През последните години се наблюдава стабилно уве-

личение в информираността за съвместните екипи 

за разследване и тяхното използване в практиката. 

През 2008 г. националните представители в колегия-

та отправят препоръки за създаването на съвместни 

екипи за разследване в 21 казуса.  

След проучване на възможността Евроджъст да 

получи финансиране от Комисията по програма 

„Превенция и борба с престъпността”, за да участва 

във финансирането на съвместни екипи за разслед-

ване, през 2008 г. организацията (в качеството си на 

рамков партньор) получи грант за съвместно финан-

сиране на съвместни екипи за разследване, за което 

в момента има открита процедура.  

На 15 и 16 декември 2008 г. Евроджъст и Европол 

организираха четвърта среща на националните 

експерти по въпросите на съвместните екипи за 

разследване в централата на Европол; на нея 

присъстваха експерти от държавите от ЕС, ОЛАФ, 

Евроджъст, Европол и представители на секре-

тариата на Комисията и на Съвета. Тази година 

бяха поканени и гости от САЩ. Експерти от раз-

лични държави изнесоха презентации и проведоха 

два семинара по практически въпроси, а именно 

повишаване информираността за възможностите 

на съвместните екипи за разследване и събиране 

на доказателства. Специално място беше отделено 

на ролята на Евроджъст и Европол, като един от 

основните изводи е, че включването на полицията и 

съдебните органи още на етапа на планиране и взе-

мане на решения за сформиране на съвместни екипи 

за разследване е от особена важност. Изводите и 

препоръките от срещата се съдържат в документ на 

Съвета 17512/08 от 19 декември 2008 г.

На срещата Евроджъст и Европол оповестиха напре-

дъка си по изготвянето и публикуването на „Наръчник 

за съвместните екипи за разследване”. Той допълва 

съществуващия документ на Евроджъст и Европол 

„Пътеводител в законодателството, уреждащо въпро-

сите за съвместните екипи за разследване в дър-

жавите от ЕС”. Новият наръчник беше раздаден на 

участниците по време на семинара. Неговата основна 

цел е да обогати познанията на компетентните слу-

жители за нормативните основания и изисквания 

за сформиране на съвместни екипи за разследване 

и да им помогне да се ориентират в кои случаи 

тяхното използване може да се окаже ефективно. 

Наръчникът се стреми да разпръсне съществуващите 

неясноти около съвместните екипи за разследване, 

да окуражи употребата на този сравнително нов 

инструмент, който може да подобри качеството на 

разследванията, и като цяло да подпомогне меж-

дународното сътрудничество в борбата с престъп-

ността. Наръчникът стъпва на базата на споделения 

практически опит, както и на материали от семинари 

и срещи. Като „жив” документ, той ще бъде допъл-

ван регулярно в следствие на практическият опит от 

работа по казусите.  

Основни видове престъпност

Този раздел предлага информация за определени 

престъпни дейности и закононарушения, свързани 

със следните видове престъпност: тероризъм, фал-

шифициране, трафик на наркотици, трафик на хора, 

пране на пари, престъпления срещу собствеността и 

публичните блага, включително измама, посегател-

ства срещу живота, здравето и личната свобода и 

компютърни престъпления. 

Тези престъпления са представени от голям брой 

казуси. Подкрепата за националните власти в борба-

та срещу тях е приоритет на Евроджъст. 
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Тероризъм

Графика 18: Казуси, свързани с тероризъм 2004—2008
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През 2008 г. Евроджъст организира стратегически и 

тактически срещи за развитие и укрепване съдебно-

то сътрудничество на страните от ЕС в борбата срещу 

тероризма. Тези срещи предлагат възможност за 

пряк обмен на информация и добри практики. 

Евроджъст участва (на базата на приноса на отго-

ворните за борбата срещу тероризма национални 

власти от всичките 27 държави в ЕС) в изготвянето 

на Доклада за състоянието и тенденциите в борбата с 

тероризма и изготви първия брой на Преглед на осъ-

дените за терористични престъпления, който събира 

информация за осъдени и обвиняеми за тероризъм 

от публични източници и предлага аналитични и ста-

тистически данни.

През 2008 г. се наблюдава увеличение на сътрудни-

чеството с органите на ЕС, международни организа-

ции и трети страни.

Казуси,	свързани	с	тероризъм	
2008

Общо

Финансиране на терористични дей-
ности

8

Терористични дейности и свързани 
с тях престъпления 

23

Други 8

През 2008 г. Евроджъст регистрира 39 нови опера-

тивни казуса за тероризъм. Въпреки че общият брой 

изглежда непроменен в сравнение с предходната 

година, казусите, свързани с финансиране на теро-

ристични дейности се увеличават. Най-много иска-

ния във връзка с казуси за тероризъм са отправени 

към Испания, Франция и Великобритания, а пет от 

шестте координационни срещи са организирани от 

Италия. 

Най-често помощта на Евроджъст е търсена при раз-

следвания на фундаменталистки групировки и сепа-

ратистки организации. Тази тенденция се потвърж-

дава и от данните за произнесените присъди за теро-

ризъм, изпратени от националните власти съгласно 

Решението на Съвета от 20 септември 2005 г. за 

обмен на информация и сътрудничество в областта 

на терористичните престъпления (2005/671/JHA).

Половината от произнесените присъди са свързани 

с фундаменталистки терористични групи (190 от 

общо 384), а 148 се отнасят за сепаратистки групи. 

Само десет държави от ЕС докладват за осъдителни 

присъди по обвинения в тероризъм: Белгия, Дания, 

Франция, Германия, Ирландия, Италия, Холандия, 

Испания, Швеция и Великобритания. Резултатите от 

съдебните дела през 2008 г. показват, че средната 

присъда в държавите, в които има осъдени за теро-

ризъм, е за по-малко от десет години. Заслужава 

внимание големият брой произнесени присъди в 

Германия, Франция и Италия. Процентът оправда-

телни присъди отбелязва лек спад в сравнение с 

предходната година (от 27 % на 23 %).
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Фалшифициране

Графика 19: Казуси за фалшифициране 2004—2008
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Броят на регистрираните от Евроджъст казуси за 
фалшифициране продължава да нараства (108 нови 
казуса, в сравнение с 94 през 2007 г.). Тенденцията 
проличава особено ясно по отношение на пиратство-
то (където Франция има водеща роля в регистрира-
нето на нови казуси) и подправянето на банкноти и 
платежни средства (в това число и шест казуса за 
подправяне на евро).

Казуси	за	фалшифициране	
2008
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Фалшифициране и пиратство 12

Подправяне на административни 
документи и техния трафик

46

Подправяне на банкноти и платежни 
средства
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Увеличава се и броят на организираните от Евроджъст 
координационни срещи по тези въпроси (от четири 
през предходната година, на 15 през 2008 г.). През 
2008 г. Евроджъст получи достъп до два аналитични 
работни файла на Европол за фалшифициране, в 
резултат на което участва в експертните срещи на 
Европол и потърси помощ от организацията за реша-
ването на някои от по-сложните оперативни казуси. 

Трафик на наркотици

Премахването на граничните проверки по вътрешни-
те граници превръща Съюза в атрактивен пазар за 

незаконни наркотични вещества и улеснява придо-

биването и разпространението на суровини за тях.

Установеният през предходната година географ-

ски модел на разпространение се запазва и през 

2008 г., като най-голям брой искания са отпра-

вени към Испания, Холандия и Италия, следвани 

от Германия, Франция, Великобритания и Белгия. 

Италианското и холандското бюро отбелязват зна-

чителен ръст в регистрирането на казуси (в слу-

чая с Италия е налице почти удвояване на техния 

брой), което е белег за по-тясно сътрудничество 

между националните власти и Евроджъст. В след-

ствие на работата си по няколко сложни казуса, 

Евроджъст отчита активизиране на нигерийски 

престъпни групировки.  

През 2008 г. броят на организираните от Евроджъст 

координационни срещи по казуси за трафик на 

наркотици почти се удвоява (от 24 през 2007 г. 

на 40 през 2008 г.), което е илюстрация за ръста 

на комплексните казуси, изискващи координация 

между националните власти на няколко държави. 

Показателен е броят на координационните срещи, 

организирани от италианското бюро, който отбеляз-

ва петкратно увеличение.  

Евроджъст участва в разработването на новия 

Европейски план за действие в борбата с наркоти-
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Графика 20: Казуси за трафик на наркотици 2004—2008
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ците 2009—2012 г., изготвен от Работната група по 

въпросите за наркотиците към Съвета. Френското 

председателство акцентира върху важната роля на 

Евроджъст за прилагането на новия План за дейст-

вие, особено в частта му за сътрудничеството на 

правоприлагащите органи в ЕС.

Трафик на хора

Незаконният трафик на имигранти е сред основните 

проблеми, посочени в Заключенията за приоритети-

те на ЕС в борбата с организираната престъпност, 

формулирани въз основа на изготвената през 2007 г. 

Оценка на заплахата от организираната престъпност. 

В отговор, през май 2008 г. Евроджъст организира 

стратегическа среща по проблемите на трафика 

на хора и защита на свидетелите. Тя се проведе в 

Портороз, Словения, с подкрепата на Словенското 

председателство. Целта на срещата беше разкриване 

същността на тези престъпни явления и на особените 

механизми, стандарти и добри практики за защитата 

на жертвите на трафик на хора по време на разслед-

ването и процесуалните действия.

Както е показано на графика 21, от 2004 г. насам 

трафикът на хора представлява 5,7 % от казусите 

на Евроджъст, като през 2008 г. общият брой на 

казусите за трафик на хора е 230 или 6,9 % (в по-

голямата си част свързани с трафик на хора с цел 

сексуална експлоатация). Следва да се отбележи, 

че в тези данни не са включени казусите, отнасящи 

се до незаконен трафик на имигранти (20 казуса за 

2008 г.).

С изключение на 2006 г., броят на казусите за трафик 

на хора отбелязва среден годишен ръст от 17 казуса.

Най-много искания за регистриране на казуси за 

трафик на хора постъпват от Румъния, България и 

Чехия, като най-често исканията са отправяни към 

Италия и Испания. През последните две години броят 

на исканията, отправени към Италия остава непроме-

нен (14 казуса), а исканията към Испания се удвоя-

ват от седем през 2007 г. на 14 през 2008 г. 

През 2008 г. България отбелязва значително увели-

чение на казусите за трафик на хора в сравнение с 

предишната година (от един на дванайсет), като най-

голям брой казуси отново регистрира Румъния, макар 

в абсолютна стойност техният брой да не се променя 

от предходната година (17 казуса).  

През 2008 г. се увеличава и броят на проведените 

координационни срещи, свързани с казуси за трафик 

на хора — общо осем.  
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Пране на пари

В периода 2004—2007 г. регистрираните от Евроджъст 

казуси за пране на пари се увеличават годишно 

средно с по 28 казуса. През 2008 г. тази възходяща 

тенденция е прекратена и общият брой на казусите 

за пране на пари възлиза на 103. В периода 2005—

2007 г. казусите за пране на пари са 345, т.е. 8,5 % 

от общия брой казуси на Евроджъст. Регистрираните 

през 2008 г. казуси за пране на пари представляват 

8,6 % от общия брой казуси за годината.

През 2007 г. най-много казуси, свързани с пране на 

пари, регистрират Португалия и Румъния — съот-

ветно десет и осем казуса. През 2008 г. най-много 

казуси са регистрирани от Португалия, следвана от 

Холандия (съответно 17 и 14 казуса). 

През 2008 г. най-много искания по казуси за пране 

на пари са отправяни към Испания и Франция — 

съответно по 22 и по 18 казуса.

Графика 21: Казуси за трафик на хора 2004—2008

Графика 22: Казуси за пране на пари 2004—2008
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През 2008 г. се увеличава и броят на координацион-
ните срещи — 18.

Евроджъст получи достъп до един аналитичен рабо-
тен файл на Европол за пране на пари.

Престъпления срещу собствеността и 

публичните блага, включително измама 

Евроджъст регистрира общо 500 казуса за престъп-
ления срещу собствеността и публичните блага, 
включително измама. В тази графа влизат и казуси-
те, регистрирани по едно или няколко от следните 
престъпления: организиран грабеж, незаконен тра-
фик на предмети на културата, в това число антики и 
произведения на изкуството, измами, рекет и изнуд-
ване, пиратство, подправяне на административни 
документи и техния трафик, подправяне на банкноти 
и платежни средства, корупция, както и остатъчната 
категория „други престъпления срещу собствеността 
и публичните блага, включително измама”. За някои 

от тези престъпления може да намерите допълнител-

ни данни в частта Фалшифициране. В този раздел 

информацията се фокусира върху измамите, които 

представляват най-голямата категория на този вид 

престъпление. 

Както личи от графика 23, от 2004 г. насам казуси-

те за измами, включително данъчни, компютърни и 

финансови, злоупотреба с корпоративно имущество 

и източване на ДДС се увеличават средно с по 40 

годишно. През 2008 г. тези престъпления съста-

вляват 16 % от казусите на Евроджъст (общо 192 

казуса).

Евроджъст организира 15 координационни срещи, 

свързани с казуси за измами.

Евроджъст получи достъп до един аналитичен рабо-

тен файл на Европол по казус за данъчна измама тип 

„въртележка”.

Графика 23: Казуси за измами 2004—2008
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Графика 24: Казуси за престъпления срещу живота, здравето и личната свобода 2004—2008
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Престъпления срещу живота, здравето и личната свобода

През 2008 г. регистрираните от Евроджъст казуси за 

престъпления срещу живота, здравето и личната сво-

бода нарастват с 9 % спрямо предходната (увеличе-

ние от 12 казуса) и общият им брой възлиза на 146.  

В тази графа са включени подкатегориите убийство, 

тежка телесна повреда и отвличане, незаконно 

задържане и вземане на заложници. В сравнение с 

предходната година, казусите за убийство и тежка 

телесна повреда се увеличават съответно със седем 

и с осем, а за отвличане, незаконно задържане и 

вземане на заложници намаляват с три.

Казуси	за	престъпления	срещу	
живота,	здравето	и	личната	

свобода	2008
Общо

Убийство 86

Тежка телесна повреда 47

Отвличане, незаконно задържане и 
вземане на заложници 

13

При анализа на тези данни следва да се обърне 

внимание на връзката на тези тежки престъпления с 

казусите за трафик на наркотици и хора.

През 2008 г. Евроджъст организира 11 координаци-

онни срещи по тези казуси, т.е. два пъти повече от 

2007 г.

Компютърни престъпления

Както е показано на Графика 24, през 2008 г. са 

регистрирани 31 нови казуса за компютърни престъп-

ления, което представлява значително увеличение в 

сравнение с предходната година (11 казуса). През 

2008 г. Европейската комисия прие обща политика 

за борба с компютърните престъпления, която си 

поставя за цел да повиши информираността на дър-

жавите от ЕС.

През октомври 2008 г. Евроджъст проведе стратеги-

ческа среща по въпросите на компютърните прес-

тъпления в Атина, Гърция, с участието на всички 

държави от ЕС, с основни цели да предложи актуал-

ни данни за бързоразвиващите се компютърни прес-

тъпления, да повиши информираността за усилията 

си в тази област и за съществуването, структурата и 

целите на мрежата 24/7 — най-важната международ-

на полицейска мрежа за компютърни престъпления, 

създадена под егидата на Съвета на Европа.  
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Графика 25: Казуси за компютърни престъпления 2004—2008  
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Лице за контакт за закрила на децата

Закрилата на децата беше една от основните теми 
на неформалната среща на Съвета на министрите на 
правосъдието и вътрешните работи в Лисабон през 
октомври 2007 г. На нея министърът на правосъдието 
на Белгия предложи Евроджъст да определи лице за 
контакт по въпросите за закрила на децата и няколко 
седмици по-късно то вече беше факт.

Ролята на лицето за контакт е да координира налич-
ната информация, да събира добри практики и да 
споделя натрупания в оперативната дейност прак-
тически опит в сферата на международните раз-
следвания на казуси, свързани с деца. Основните 
престъпления в тази област са отвличане на деца, 
сексуална експлоатация на деца, трафик на деца и 
детска порнография.  

Лицето за контакт представлява Евроджъст, като 
участва в конференции и семинари с двойната задача 

да повиши информираността за своето съществуване 
и да осигури достъп на Евроджъст до най-добрите 
практики в казусите, свързани с деца. Освен това 
то следи работата на компетентните (европейски и 
международни) организации в областта на закрилата 
на детето, а именно Европол, Интерпол и Службата 
на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), 
като консултира националните представители в 
Евроджъст при работата им върху казуси, свързани 
с деца. Лицето за контакт също така поддържа и 
постоянно обновяваща се база данни за казусите на 
Евроджъст, свързани с деца. 

Участието на Евроджъст в казуси, свързани с деца, се 
увеличава от четири казуса през 2004 г. на 25 казу-
са през 2008 г., като най-често исканията за помощ 
са отправяни от Великобритания, Италия, Румъния 
и Швеция, а най-многобройни искания са отправя-
ни към Италия, Холандия, Франция и Германия. От 
престъпленият най-голям е делът на сексуалната 
експлоатация на деца (25 %), детската порнография 
(24 %) и трафикът на деца (20 %). 

През 2008 г. лицето за контакт разшири сътруд-
ничеството с Европол, Интерпол и Европейската 
комисия и установи тесни връзки с Коалицията 
на ЕС срещу сексуалната експлоатация на деца 
с търговска цел по интернет. Освен това лицето 
за контакт стартира страница в интернет, която 
е достъпна от страницата на Евроджъст. На нея 
са посочени правомощията на лицето за контакт, 
данни за казусите на Евроджъст, свързани с деца, 
и електронен адрес за кореспонденция с право-
прилагащите органи и международни организации  
(childprotection@eurojust.europa.eu).  



30

Оценка на работата по казуси

В процеса си на работа Евроджъст събира инфор-
мация за съществуващи пречки, проблеми, добри 
практики и решения в областта на съдебното 
сътрудничество, която впоследствие разпрос-
транява по време на стратегическите си срещи и 
чрез контактите си с националните власти.  

Стратегическата среща „Приоритети на Оценката 
на заплахата от организираната престъпност и 
трансграничните разследвания”, организирана от 
Евроджъст на 21—22 февруари 2008 г. се оказа 
изключително успешна по отношение споделяне 
трудностите при трансграничните разследвания. 
Докладът за нея беше изпратен на Съвета през 
май 2008 г., като основните изводи в него бяха 
потвърдени и от тримесечния период (септем-
ври-ноември 2008 г.), през който националните 
представители в Евроджъст попълваха формуляр 
за оценка при приключването на всеки казус.

Напълно очаквано, като основна пречка пред 
международното сътрудничество е посочено заба-
вянето при изпълнението на неотложни следстве-
ни действия и при обмена на информация. В 
анализа си на приключените казуси, национал-
ните представители в Евроджъст потвърждават 
този извод, като подчертават, че в голяма част от 
трансграничните казуси процедурите по оказване 
на международна правна помощ отнемат твърде 
дълго време. Причините за тези забавяния са 
различни (в зависимост от правосъдните системи 
в съответните държави, организацията, ресурси-
те и приоритетите) и не подлежат на обобщение.  

Националните власти посочват като пречка 
недостатъчната координация при трансгранич-
ните разследвания. Така например, трудностите 
в координацията на служители от няколко дър-
жави при сложна контролирана доставка подрон-
ват ефективността на борбата с организираната 
престъпност. В потвърждение на гореизложеното 
и съгласно правомощията, заложени в Решението 
за създаване на Евроджъст, оценката на работата 
по казусите сочи координацията като често сре-
щана причина националните власти да се обръ-
щат към Евроджъст. От Евроджъст се търси помощ 
за намиране на връзка между отделни разследва-
ния, организиране на координационни срещи, 
препращане на казуси до някоя от въвлечените 
държави и организирането на координирани 
дейности в няколко държави като извършване 
на арести, контролирани доставки, подслушване 

на телефонни разговори, вземане на ДНК проби, 

вземане на свидетелски показания и едновремен-

но изпълнение на няколко ЕЗА.  

Въпреки наличието на множество европейски 

и международни инструменти за преодоляване 

различията между правосъдните системи и съдеб-

ните практики, на стратегическата среща бяха 

посочени редица примери за несъответствия, 

затрудняващи сътрудничеството (например раз-

личия в законодателството по отношение на кон-

тролираните доставки, сроковете за задържане 

и защитата на свидетелите и техните близки). 

Освен това, не всички правни инструменти за 

правно сътрудничество са напълно ратифици-

рани и влезли в сила (например Конвенцията 

за взаимопомощ по наказателноправни въпроси 

от 2000 г.). Оценката на работата по казусите 

добавя и следните проблеми: необходимостта от 

опростяване на наказателните процедури, както 

и наличието на различни процесуални изисква-

ния за събиране на доказателства. Що се отнася 

до последното, следва да се споменат изводите от 

експертната среща по въпросите на съвместните 

екипи за разследване от 2008 г.: в различните 

държави от ЕС действат различни нормативни 

изисквания за събиране и приемане от съда на 

доказателствения материал, и че би било полезно 

държавите от ЕС да създадат законова възмож-

ност за по-лесно приемане на доказателства, 

събрани по действащите в други страни норма-

тивни изисквания.  

Освен гореизброените противоречия от норма-

тивен характер, пред международната правна 

помощ има и пречки от практическо естество 

(като езиковата бариера при задържането) и 

липсата на активност у част от държавите от ЕС. 

В оценката на работата по казусите като причина 

за забавянията се споменава и недобре изготве-

ните официални искания.

Посочените данни се нуждаят от подробен ана-

лиз, за да се открият специфичните проблеми, 

които водят до забавяния/липса на сътрудни-

чество по наказателноправни въпроси и за да 

се направят предложения за подобряване на 

международното правно сътрудничество. За тази 

цел Евроджъст ще продължи работата си по подо-

бряване на инструментариума си за оценка и по 

разработването на идеи за събиране и разпро-

страняване на информация, свързана с правното 

сътрудничество.  
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Въведение към примерите за различни казуси

В този раздел са представени избрани казуси и при-
мери от участия в сложни национални разследвания, 
които покриват широк диапазон от тежки трансгра-
нични престъпления.

Казус 1 — Финансиране на терористични 

дейности

Забавяне на официално искане за информация

През 2006 г. Евроджъст организира координационна 
среща с цел своевременното изпълнение на няколко 
неотложни искания, свързани с казус за финансира-
не на терористични дейности, регистриран от бел-
гийските съдебни власти, водещ към Италия (парич-
ни трансфери).  

Двамата основни заподозрени (единият арестуван 
през юни 2006 г., а другият избягал в Пакистан) бяха 
обвинени в организиране на незаконен трафик на 
телефонни карти, с печалбата от които се финанси-
рат няколко терористични групи в Пакистан.

Главното препятствие в този казус беше липсата 
на национална антитерористична служба в Италия, 
към която да се отправят исканията за неотложна 
помощ.

На проведената координационна среща беше пред-
ложено исканията да бъдат изпратени до всички 
потенциално компетентни органи, но това решение 
се оказа незадоволително, тъй като предизвика кон-
фликт на териториална юрисдикция и впоследствие 
въпросът стигна до Върховния съд.  

Основната причина за конфликта е, че искания-
та бяха отправени към три Апелативни съдилища 
с молба за извършване на определени следстве-
ни действия в различни административни региони, 
попадащи в различни териториални юрисдикции. 
Едното от съдилищата реши проблема, като изпълни 
само тази част от искането, за които беше компетент-
но, но другите две се обърнаха за тълкувание към 
Върховния съд и това доведе до двугодишно забавя-
не на иначе спешните действия.

Казус 2 — Трафик на наркотици, 

контролирана доставка 

Арестуване на шведска група за трафик на амфета-
мини

Евроджъст участва в казус за трафик на голямо 

количество амфетамини, организиран от шведска 

престъпна група от Холандия за Швеция, засягащ 

и Белгия, Германия и Дания. Евроджъст устано-

ви тясно сътрудничество с офицера за свръзка на 

Скандинавските държави в Хага, който на свой ред 

подпомогна сътрудничеството между полицейските 

органи в Швеция, Холандия и Белгия, а Евроджъст се 

погрижи за сътрудничеството на съдебните власти. 

Целта на операцията беше да се открият доставчиците 

на наркотици, да се организира контролирана достав-

ка, да се залови наркотика и да се задържи цялата 

престъпна мрежа. В централата на Евроджъст беше 

проведена координационна среща с представители от 

Швеция, Дания, Германия, Холандия, Белгия, Европол 

и офицера за свръзка на Скандинавските държави.

На срещата холандските власти, които планираха да 

прекратят операцията, след като при претърсването 

на първия склад не се откри нищо, бяха убедени да 

продължат наблюдението и да извършат обиск и на 

втори склад. На следващия ден беше открито голя-

мо количество амфетамини. Холандската полиция 

използва технически средства за проследяване на 

заподозрените. Престъпниците натовариха стоката в 

камион и през Белгия, Германия и Дания достигнаха 

до Швеция, като през цялото време бяха под поли-

цейско наблюдение.

Бяха събрани неопровержими доказателства и през 

юли в Швеция бяха задържани седем души. През 

октомври в Холандия беше арестуван датски граж-

данин, който впоследствие беше предаден на швед-

ските власти. Седем души са в следствения арест. 

Заловени са почти 200 килограма наркотици.  

Казус 3 — Трафик на наркотици, пране на 

пари

Евроджъст подпомогна обмен на информация и доку-

менти в казус за трафик на наркотици и пране на 

пари, свързан с Мароко

В края на ноември 2007 г. холандските полицейски 

и съдебни органи поискаха помощ от холандското 

бюро за разследване на добре организирана мрежа 

за трафик на наркотици от Мароко за Холандия и 

пране на пари. Конкретното искане беше за изпъл-

нението на няколко неотложни следствени действия, 

като впоследствие беше поискана и подкрепа за 

съдебна координация.  
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Засегнатите страни бяха Холандия, Испания, Мароко 
и впоследствие Швейцария. На две координацион-
ни срещи беше съгласуван план за действие. През 
април 2008 г. на 26 места се извършиха координи-
рани действия — замразяване на банкови сметки с 
милиони евро, конфискуване на недвижими имоти, 
коли и лодки, извършване на арести. Предполага се, 
че за две години печалбата на престъпната мрежа 
надхвърля 36 милиона евро, голяма част от които са 
изпрани. 

Благодарение на добрите преки връзки на колегите 
от съответните национални бюра с властите в съот-
ветните държави и новоустановените контакти в 
Мароко, особено с белгийския магистрат за връзка в 
Мароко, операцията и последвалият обмен на доку-
менти преминаха гладко и безпроблемно. 

Казус 4 — Трафик на оръжие 

Координиране на разследване и разрешаване на 
конфликт на юрисдикция между четири държави от 
ЕС

Френски съдия-следовател потърси помощта на 
Евроджъст във връзка с казус на трафик на оръжие, 
като целта беше обмен на информация и координи-
ране на разследване между четири държави от ЕС.  

През май 2008 г. във Франция е задържан заподо-
зрян с няколко незаконни оръжия. Заподозреният е 
транспортирал оръжията по заповед на друго лице, 
внесло незаконно в Холандия повече от 350 оръжия 
в периода 2006—2008 г.

През юни 2008 г. в Евроджъст се проведе координа-
ционна среща. На нея с подкрепата на националните 
представители от съответните държави беше постиг-
нато съгласие за паралелно и координирано разслед-
ване в Австрия и Испания, където са били продадени 
оръжията. Постигна се и споразумение френският 
прокурор да предаде случая на холандските съдебни 
власти, които са в по-добра позиция да извършат 
разследването.

Казус 5 — Незаконен трафик на имигранти 

В сътрудничество с Европол, Евроджъст участва в 
успешно разкриване на организация за незаконен 
трафик на имигранти

В няколко европейски страни са арестувани шей-
сет и петима души, заподозрени в участие в голяма 
престъпна мрежа за трафик на хора. Операцията е 

ръководена от испанската полиция с подкрепата на 

Европол. В процеса на проведеното в Испания раз-

следване става ясно, че престъпната мрежа е свърза-

на най-малко с десет други държави от ЕС.

По молба на испанските прокурори и съдии Евроджъст 

подпомогна координацията и разследването в четири 

държави от ЕС, и изпълнението на редица мерки за 

международна правна помощ и ЕЗА. През октомври 

2008 г. бяха проведени две координационни срещи. 

На тях се постигна съгласие, че съответните наци-

онални представители ще поискат от националните 

власти да разследват фактите и заподозрените от 

испанската полиция. Трите препоръки от португал-

ското и италианското бюра бяха приети от нацио-

налните власти. 

На последвалите координационни срещи бяха одо-

брени датите за едновременно извършване на арести 

и обиски. Съвместната операция беше ръководена 

от Малага. Представители на Евроджъст бяха коман-

дировани в мобилния щаб на Европол в Испания, от 

който на място се координираха акциите. 

Казус 6 — Незаконен трафик на имигранти  

В координация с Европол, Евроджъст подпомогна 

обмен на информация и координирането на арести 

на членове на престъпна мрежа за трафик на ими-

гранти в цяла Европа

По искане на френски съдия-следовател Евроджъст 

се включи в обмен на информация и координация 

на разследвания между девет държави от ЕС. Мрежа 

събира незаконни имигранти от Афганистан, Китай, 

Турция, Бангладеш и Ирак и ги прехвърля в различни 

европейски страни като Ирландия, Великобритания, 

Норвегия и Швеция. Предполага се, че всеки от неза-

конните имигранти е платил между 10 000 и 12 000 

евро.

В резултат на координацията, осъществена с помощ-

та на Евроджъст, през юни 2008 г. бяха аресту-

вани 75 души, заподозрени в участие в мрежата. 

Разследванията и арестите бяха извършени в Белгия, 

Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Норвегия, 

Холандия, Швеция и Великобритания. В операцията 

участваха повече от 1 300 полицейски служители. 

Съвместната операция започна от Франция, където 

френската служба за борба с незаконната имигра-

ция и наемането на чужденци без разрешително за 

работа (OCRIEST) беше организирала международен 
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координационен център с офицери за връзка от 

няколко държави от ЕС. През цялото време френ-

ският представител в Евроджъст поддържаше пряк 

контакт с Париж и останалите национални бюра. 

Проведоха се три срещи в Европол и три координа-

ционни срещи в Евроджъст. Впоследствие Евроджъст 

пое координацията при изпълнението на ЕЗА.

Казус 7 — Измама/източване на банкови 

карти 

Евроджъст участва в координацията на обмен на 

информация, довел до успешното разкриване на 

мрежа за измами

През август 2008 г. белгийското бюро в Евроджъст 

получи информация за престъпна група, занимаваща 

се с измами, а именно поставянето на четящо устрой-

ство на входа за карти на банкомат и инсталирането 

на камера за записване на ПИН-кода на кредитни и 

дебитни карти.  

Мрежата оперира от Белгия, но има връзки и с 

други държави в и извън ЕС като Ирландия, Италия, 

Германия, Испания, Холандия, Румъния, Мароко, 

Канада и Австралия.  

От Евроджъст беше поискано да подпомогне коор-

динацията на разследванията във всички замесени 

държави. През септември 2008 г. Евроджъст органи-

зира координационна среща за обмен на информа-

ция и ускоряване изпълнението на искания за меж-

дународна правна помощ, на която беше постигнато 

съгласие за обща дата за едновременни действия в 

съответните държави.  

През ноември 2008 г. едновременно бяха прове-

дени три операции в шест държави, в резултат на 

което бяха извършени 34 обиска и 15 ареста, и бяха 

иззети веществени доказателства като софтуер за 

източване на карти, лаптопи и фалшиви документи 

за самоличност.  

Толкова мащабна координация на обмен на инфор-

мация и международно сътрудничество са възможни 

единствено благодарение на участието и подкрепата 

на Евроджъст в сътрудничество с Европол.  

Казус 8 — Източване на ДДС тип 

„въртележка”

Евроджъст оказа помощ на германските власти в 

разследването на случай на източване на ДДС, като 

координира съвместните действия в засегнатите 

държави от ЕС

През 2007 г. в Германия е образувано следствено 
дело срещу 14 членове на престъпна група, запо-
дозряна в източване на ДДС на стойност няколко 
милиона евро. Евроджъст координира съвместните 
действия в засегнатите държави от ЕС, като в осем от 
тях (Кипър, Австрия, Италия, Чехия, Латвия, Литва, 
Испания и Дания) едновременно бяха извършени 
обиски.  

През 2008 г. германските власти продължиха раз-
следването на престъпна група от 19 души на отго-
ворни постове в различни компании, заподозрени в 
подписването на подправени фактури за фиктивна 
продажба на електронно оборудване с цел източване 
на ДДС. Евроджъст изигра важна роля в координи-
рането на съвместните действия в осем държави от 
ЕС. През май 2008 г. бяха извършени едновременни 
действия на базата на заповед за обиск, издадена от 
германски съд. Евроджъст координира едновремен-
ното изпълнение на исканията в различните държави 
в присъствието на следователи от компетентната 
германска данъчна служба. 

Благодарение на успешната операция бяха осигуре-
ни важни доказателства за последващи наказателни 
разследвания в Германия. 

Казус 9 — Компютърни престъпления 

Казус за компютърни престъпления (измама и зло-
употреба с малолетни по интернет) и ролята на 
Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) и неговият Център за 
координация се занимават с издаването на IP адре-
си. През 2008 г. английските власти се обърнаха 
за помощ към Евроджъст във връзка с компютърна 
измама и злоупотреба с малолетни по интернет. 
Преди това Агенцията за тежка организирана прес-
тъпност (SOCA) в Лондон беше помолила базираната 
в Амстердам RIPE да премахне определени IP адреси, 
от които са атакувани английски финансови институ-
ции с цел измама и разпространение на порнограф-
ски изображения на деца.

Евроджъст организира координационна среща с 
представители на SOCA, английската прокурату-
ра, холандската полиция и прокуратура. В края на 
септември английски представители присъстваха на 
среща с RIPE в Амстердам за обсъждане на мерки 
за закриване на нарушаващите закона IP адреси. 
Участието на Евроджъст фокусира вниманието върху 
важността на използването на всички средства за 
лишаване на престъпниците от интернет ресурси.  
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Казус 10 — Компютърни престъпления 

Координация изпълнението на искания за междуна-
родна правна помощ между четири държави от ЕС и 
САЩ с помощта на видеоконферентна връзка  

През 2008 г. в Евроджъст беше организирана коор-
динационна среща във връзка с два френски казуса 
за компютърни престъпления, засягащи и други стра-
ни като Румъния, Италия, Великобритания и САЩ.  

Стотици хора бяха станали жертва на измама на 
онлайн аукцион. В конкретните случаи като платфор-
ма е използвана интернет страницата на частна компа-
ния. Заподозрените приемат самоличността на реално 
съществуващи продавачи, свързват се с купувачите и 
извършват измамата с онлайн система за разплащане. 
Жертвите във Франция плащат за несъществуващи 
стоки от сметките си във Франция, след което парите 
се събират от заподозрените, използвани като „муле-
та” във Франция, Великобритания и Унгария.  

По време на координационната среща, чиято главна 
цел беше улесняване и координиране изпълнението 
на множество искания за правна помощ, американ-
ската делегация общуваше с останалите участници 
чрез видеоконферентната система на Евроджъст със 
симултанен превод на английски и френски. Това 
беше първата видеоконферентна среща с превод в 
реално време в Евроджъст.

Казус 11 — Европейска заповед за арест  

Евроджъст изигра важна роля в изпълнението на ЕЗА 
за убийство

В България е задържан български гражданин по 
обвинение в убийство с ЕЗА, издадена от прокурор 
в Швеция. Заподозреният обжалва заповедта за 
екстрадиция. Българските власти заявяват, че ще 
информират Евроджъст и Швеция веднага, след като 
решението за предаване на задържания влезе в 
сила. Жалбата на заподозрения е оттеглена, но пора-
ди някакво неразбирателство, Евроджъст и Швеция 
са уведомени едва 24 часа преди изтичането на 
десетдневния срок.

Благодарение на доброто сътрудничество между 

шведското, българското, чешкото и германското бюра 

в Евроджъст и офицера за връзка със Скандинавските 

държави в София, Швеция успя да получи всички 

необходими решения от компетентните власти в 

различните страни и да постигне екстрадирането на 

заподозрения преди изтичането на крайния срок, 

което едва ли щеше да е възможно без помощта на 

Евроджъст.

Казус 12 — Европейска заповед за арест

Благодарение намесата на Евроджъст заподозрени в 

убийство са екстрадирани и е избегнат конфликт на 

юрисдикция между Германия и Италия

Германски гражданин е убит в Италия от свои съна-

родници, които незабавно след деянието напускат 

Италия и намират убежище в Германия. Съгласно 

основния правен принцип на териториалността, ита-

лиански прокурор подема свое разследване, за да 

събере доказателства в чужбина, да арестува запо-

дозрените и да ги екстрадира в Италия посредством 

ЕЗА.

При изпълнението на поисканите следствени дейст-

вия (наблюдение и подслушване на телефонни 

разговори) разследването се води по германския 

наказателно-процесуален кодекс, но за да бъдат 

представени доказателствата пред италианския съд, 

те трябва да бъдат събрани съобразно италианския 

наказателно-процесуален кодекс.   

В същото време в Германия е образувано следствие 

в съответствие с принципа на националността в слу-

чаите на убийство. Благодарение на действията на 

германските власти, заподозрените са арестувани.  

За да се избегне съдебен конфликт, Евроджъст кон-

султира страните, в резултат на което германските 

власти приеха, че делото следва да се проведе в 

Италия, италианската ЕЗА беше изпълнена и заподо-

зрените бяха предадени на Италия. 
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Национални представители в Евроджъст на среща с журналисти
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3 	 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Общо развитие

През 2008 г. администрацията продължи да подкрепя 
оперативната дейност на колегията. През месец май 
административният директор напусна Евроджъст и 
постът му беше поет от временно изпълняващ длъж-
ността. Впоследствие стартира и процедура за избор 
на нов титуляр.

През 2008 г. приключи процедурата за подбор на 
още двама анализатори на системата за управление 
на казусите. Назначени са седем технически асис-
тенти за системата и е открита процедура за подбор 
на още седем. През 2008 г. в Евроджъст са команди-
ровани осемнайсет национални експерти.

През март 2008 г. отделите „Бюджет и финанси” и 
„Човешки ресурси” се преместиха във временна сгра-
да в Хага. В края на ноември 2008 г., 70 служители 

от администрацията се нанесоха в току-що довърше-

ната Haagse Veste — временно решение до приключ-

ване на собствената сграда през 2014 г. Сградата е 

оборудвана с нужната техническа инфраструктура 

и обзавеждане. В нея има и помещение за втори 

сървър за подсигуряване на най-важните услуги на 

Евроджъст. 

През 2008 г. Евроджъст избра външен консултант за 

Прегледа на организационната структура през 2009 г. 

Създадената през 2007 г. Комисия по сигурността 

продължи работата си, като периодично провеждаше 

заседания, фокусирайки се върху прилагането на 

Правилника за сигурност на Евроджъст. Комисията 

консултира колегията и административния директор 

по въпроси, свързани със сигурността на информаци-

онните и комуникационните технологии. 

Новата административна сграда Haagse Veste 1
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Управление на бюджета

Оперативният бюджет на Евроджъст за 2008 г. е 

24.8 милиона евро. Организацията разполага и с 

преходен остатък от малко повече от 420 000 евро от 

финансирания по програма AGIS проект за системата 

за управление на казусите и 3.1 милиона преходен 

остатък от бюджета за 2007 г. Евроджъст усвои 97 % 

от сумите по перата на оперативния бюджет и намали 

преходния остатък за 2009 г., като осъществи 85 % 

от разплащанията си. През септември 2008 г. пър-

воначалният бюджет от 20 милиона е увеличен с 4.8 

милиона след искане за допълнително финансиране 

с цел покриване на разходите за втората сграда, 

която Евроджъст заема от края на ноември 2008 г.  

През 2008 г. са осъществени общо 6 500 разплаща-

ния. Евроджъст приключи финансирания по програма 

AGIS проект (E-POC III) през юли 2008 г. и предаде 

заключителния си доклад на Европейската комисия 

през октомври 2008 г. Евроджъст кандидатства за 

финансиране за E-POC IV (с бюджет от 1 999 234 

евро, от които се очаква Комисията да отпусне 70 %) 

и за проект за съвместно финансиране на съвмест-

ни екипи за разследване по програма Наказателно 

правосъдие (с бюджет от 316 473 евро, от които се 

очаква Комисията да отпусне 95 %), които ще се осъ-

ществят в периода 2009—2010 г.

В края на 2008 г. Евроджъст внедри системата 

за управление на активите на ABAC (базирана-

та на текущо начисляване счетоводна система на 

Европейската комисия). Макар че тази система уве-

личава натоварването на служителите, тя изпълнява 

изискванията на Финансовия правилник относно 

управлението на активи.  

Финансовият правилник на Евроджъст е актуализи-

ран в съответствие с новия рамков Финансов правил-

ник и е изпратен за одобрение на Комисията в края 

на 2008 г. Също както предходната година, финансо-

вият отчет на Евроджъст е заверен от Европейската 

сметна палата. 

Управление на персонала

През 2008 г. отделът за човешки ресурси се фокуси-

ра върху четири важни въпроса: въвеждане на клю-

чови правила за подбор на служителите, изготвяне 

— за първи път — на годишна оценка на работата на 
служителите, изпълнение на Плана за изграждане и 
приемане на цялостен план за обучение на служи-
телите. 

В изпълнение на препоръката на Службата за вътре-
шен одит на Европейската комисия за намаляване 
броя на временно назначените лица в Евроджъст, 
бяха обявени 58 вакантни работни места, получиха 
се 2 564 молби, изпратиха се 441 покани за интервю, 
проведоха се интервюта с 351 кандидата и се назна-
чиха 55 служители. В края на 2008 г. общият брой на 
служителите на Евроджъст е 172.  

През 2008 г. отделът за човешки ресурси беше пре-
структуриран с цел осигуряване на по-добро обслуж-
ване и редуциране необходимостта от временни 
назначения.

Ново оборудване

През 2008 г. в държавите от ЕС е създадена обезо-
пасена система за електронна кореспонденция, улес-
няваща обмена на информация между националните 
представители и съответните национални власти. 

Системата за управление на казуси е доразвита бла-
годарение на проекта E-POC III, съфинансиран от 
Европейската комисия по програма AGIS. Евроджъст 
финансира следващия етап от проекта и инвестира 
значителни човешки усилия в процеса. Резултатът от 
подобренията в системата за управление на казусите 
ще се усети през 2009 г.

Подобрена е и апаратурата за видеоконферентна 
връзка. Евроджъст може да служи като „мост” между 
различните технически системи в държавите от ЕС. 
Тази възможност е интегрирана в заседателното обо-
рудване на Евроджъст, което позволява симултанен 
превод при видеоконферентна връзка. 

Пълният и лесен достъп до Шенгенската информаци-
онна система е от изключително значение за рабо-
тата по казусите, улесняване на сътрудничеството и 
координационните дейности на Евроджъст. В перио-
да 12.2007—12.2008 г. към нея са отправени общо 
229 запитвания от националните представители в 
Евроджъст. Наред с другите положителни резулта-



39

ти от достъпа до системата, някои бюра изтъкват и 

възможността за проверка на събраните оперативни 

данни в нея и кръстосана проверка със системите на 

националните власти, което води до „попадения” на 

национално ниво. В няколко казуса, например, пода-

дената от тези бюра информация улеснява национал-

ните власти при издирването и задържането на лица, 

за които има издадена ЕЗА. Освен това Шенгенската 

информационна система осигурява подробности за 

казуси, при които срещу едно и също лице има 

издадени множество ЕЗА. Тази информация е изклю-

чително полезна при вземането на решение от съда 

коя ЕЗА следва да се изпълни. Системата е от полза 

и за извършването на „бързо търсене”, тъй като не 

се налага отправянето на официално запитване до 

други национални представители в колегията. 

Публичен достъп до документи

Чл. 2, ал. 1 от Решението за прилагане нормите за 
публичен достъп към документите на Евроджъст, 
прието от колегията на 13 юли 2004 г., гарантира, че 
„всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или 
юридическо лице, което пребивава в държава от ЕС 
или е регистрирано в държава от ЕС, има право на 
достъп до документите на Евроджъст”.

През 2008 г. към Евроджъст не са отправяни искания 
за достъп до документи, а само едно искане за адми-
нистративна информация, съдържаща лични данни, 
при което Евроджъст приложи едновременно правото 
за достъп до документи и правилата си за защита 
на личните данни. В опит да намери точния баланс 
между различните интереси в случая, Евроджъст 
осигури на ищеца частичен достъп до поисканата 
информация.
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Административното ръководство на Евроджъст (отляво надясно): Диана Алонсо Блас, отдел за защита на 

данните; Павел Голоб, и.д. директор на отдел Охрана, управление на материалната база, общо обслужване и 

организация на събития; Андреа Тот, и.д. директор на отдел Бюджет и финанси; Жак Фос, и.д. административен 

директор; Катрин Дебоасие, директор на отдел Правно обслужване; Джон Броутън, директор на отдел 

Управление на информацията; Фатима Мартинс, секретар на Европейската съдебна мрежа; Карла Гарсия Бело, 

секретар на колегията; Йоанес Туи, отдел Връзки с обществеността; Ике Вранкен Петерс, и.д. директор на 

отдел Човешки ресурси
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4 	 В Ъ Н Ш Н И 	 В Р Ъ З К И

Европейски парламент, Съвет и Комисия

Евроджъст поддържа близки работни отноше-

ния с европейските институции. В централата на 

Евроджъст са проведени две срещи с председател-

ството на ЕС („Тройката”), секретариата на Съвета 

и Европейската комисия. На тях е обсъдена под-

готовката на изпълнението на новото Решение за 

Евроджъст. Секретариатът на Съвета и Европейската 

комисия са поканени да участват в обсъждане на 

колегията на Евроджъст на очакваните резултати от 

Решението за укрепване на Евроджъст. 

Евроджъст редовно участва като наблюдател в 

Мултидисциплинарната група по въпросите на органи-

зираната престъпност, Работната група за електронно 

правосъдие към Съвета (E-Justice), и Хоризонталната 

работна група по въпросите на наркотиците. На 

ad hoc принцип Евроджъст участва и в срещите 

на Комисията по чл. 36 (CATS), Работната група 

за сътрудничество по наказателноправните въпроси 

(COPEN), в заседанията на Съвместната работната 

комисия на експертите от COPEN и ЕЗА, Работната 

комисия по митническо сътрудничество (CCWP), и 

Работната група по въпросите на тероризма.

Партньори от ЕС

Европейската съдебна мрежа

За Европейската съдебна мрежа 2008 г. е белязана 

от две изключително важни събития. Съветът прие 

Решение 2008/976/JHA от 16 декември 2008 г. за 

укрепване структурата на Европейската съдебна 

мрежа и взаимната допълняемост с Евроджъст.

Евроджъст участва в честванията на десетгодишни-

ната от създаването на Европейската съдебна мрежа, 

където беше приета Декларацията от Мадейра. Една 

от основните цели на Мрежата е укрепването на 

връзките с Евроджъст и други организации. 

На 27 октомври 2008 г. се проведе среща на коорди-

наторите на Европейската съдебна мрежа и колегия-

та на Евроджъст. Целите на срещата бяха поставяне 

на начало на неформално обсъждане на съвместното 

бъдеще на Мрежата и Евроджъст в светлината на 

предстоящото Решение на Съвета за укрепване на 

Евроджъст и Европейската съдебна мрежа, изграж-

дането на Национална координационна система на 

Евроджъст в държавите от ЕС и общите задачи на 

двете организации. 

Европол

Значителен напредък се отбелязва и в оперативното 

и стратегическото сътрудничество с Европол. 

Изградена е обезопасена връзка за обмен на секрет-

на информация. В следствие на подписания на 29 

септември 2008 г. Меморандум за разбирателство 

на базата на равнопоставеността между Евроджъст 

и Европол е въведена в експлоатация обезопасена 

комуникационна връзка, чрез която за изминалата 

година Евроджъст получи 140 съобщения от Европол. 

Ползата от обезопасената връзка ще се увеличи, ако 

се премахнат сега действащите ограничения за дос-

тъп от националните бюра в Евроджъст и от бюрото 

за връзка на Европол. 

Евроджъст и Европол продължават със съвместната 

си работа по различни проекти за съвместни екипи 

за разследване (вж. Съвместни екипи за разследва-

не, Глава 2, за повече подробности за Наръчника).  

Евроджъст получи достъп до още шест аналитични 

работни файла на Европол, с което броят им достиг-

на общо 12. Напредъкът е окуражителен, но с оглед 

повишаване ефективността на сътрудничеството би 

било добре Евроджъст да получи достъп до всички 

масиви на Европол. С цел улесняване на практи-

ческото сътрудничеството, Евроджъст и Европол 

изработиха постоянно допълващ се документ „Често 

задавани въпроси за аналитичните работни файло-

ве”. Документът изяснява обхвата на достъпа и пара-

метрите на обмен на информация, и акцентира върху 

приноса на Евроджъст. 

Евроджъст продължава да развива сътрудничеството 

си с Европол и по работата върху казуси. През 2008 г. 

Евроджъст се обръща към Европол в 30 казуса, довели 

до немалко успешни съвместно координирани опера-

ции в държавите от ЕС, свързани най-вече с неутрали-
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зиране на мрежи за незаконен трафик на имигранти. 

Добър пример е операция „Трюфо”, при която предста-

вители на Евроджъст и Европол на място координират 

полицейските и съдебни действия (вж. Въведение в 

примерите за различни казуси, Глава 2).  

През 2008 г. Евроджъст участва в изготвянето на 

Оценка на заплахата от организираната престъпност 

на Европол с нов раздел за аспектите на междуна-

родната правна помощ в борбата с организираната 

престъпност. През февруари Евроджъст организира и 

стратегическа среща за приоритетите от доклада за 

Оценката на заплахата от организираната престъп-

ност и трансграничните разследвания. (вж. Глава 2). 

Евроджъст консултира Европол по правната страна 

на въпроси за трансгранично наблюдение. Евроджъст 

участва и в изготвената от Европол Оценка на запла-

хата от руската организирана престъпност.

В същото време през 2008 г. имаше и пропуснати 

възможности. Подготовката на новото Решение за 

Европол и на промените в Решението за Евроджъст 

даваха възможност за включване на нови текстове 

за нормативните и структурни взаимоотношения 

между двете организации. За съжаление, обаче, не 

беше постигнато политическо съгласие и не беше 

записано, че Евроджъст и Европол са привилегиро-

вани партньори по отношение на сътрудничеството. 

Поради тази причина, след препоръка на Съвета от 

юни 2008 г., е създадена работна група с предста-

вители на Евроджъст и Европол за допълнение на 

Споразумението за сътрудничество от 2004 г. с оглед 

подобряване на обмена на информация, особено 

по отношение на аналитичните работни файлове 

на Европол. Двете организации заедно подготвиха 

проекта и обяснителните бележки, на които да стъпи 

работната група. Надяваме се споразумението да 

бъде подписано в началото на 2009 г.

Европейската служба за борба с измамите 

На 24 септември 2008 г. Евроджъст подписа прак-

тическо споразумение за сътрудничество с ОЛАФ, с 

което постигна изпълнението на една от най-важните 

си цели.  

Практическото споразумение урежда въпросите на 

оперативното сътрудничество между Евроджъст и 

ОЛАФ в борбата с измамите, корупцията и прес-

тъпленията, увреждащи финансовите интереси на 

Общността. То изгражда рамката за по-тясно и заси-

лено сътрудничество и гарантира обмена на обща 

информация и лични данни. 

Господин Брюнер и господин Лопеш да Мота при подписването на споразумението за сътрудничество между 

Евроджъст и ОЛАФ
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Надяваме се споразумението да стимулира по-ефек-
тивно сътрудничество при оперативните казуси от 
общ интерес. Трябва да се възползваме от всяка въз-
можност за преодоляване на пречките пред сътруд-
ничеството както на национално, така и на институ-
ционално ниво. 

През 2008 г. Евроджъст проведе четири срещи с 
колегите си от ОЛАФ и отбелязва стабилен напредък 
в намирането на практически начини за подобряване 
на сътрудничеството.  

Проведоха се четири посещения за обмяна на опит, 
които позволиха по-добро запознаване с целите 
и задачите на двете организации и с областите за 
бъдещо сътрудничество. ОЛАФ участва в пет казуса 
и присъства на четири координационни срещи — три 
от тях проведени в централата на Евроджъст и една 
в държава от ЕС.

В съответствие с установената традиция, президен-
тът на Евроджъст и генералният директор на ОЛАФ 
проведоха две срещи, на които беше обсъден напре-
дъкът в съвместните дейности.

Евроджъст и ОЛАФ организираха конференция за 
международните измерения на измамата и коруп-
цията в Хага на 3—4 март. Участваха следователи, 
съдии и високопоставени служители от компетент-
ните национални власти от всички държави от ЕС, 
както и магистрати за връзка от САЩ и Норвегия.

Магистрати за връзка

Евроджъст продължава да окуражава контактите на 
оперативно ниво с магистратите за връзка.  

Евроджъст организира няколко координационни 
срещи с магистрати за връзка с оглед постигането 
на по-добри резултати в казуси, засягащи няколко 
държави. Опитът на Евроджъст показва, че команди-
рованите от държава от ЕС в трети страни магистрати 
за връзка могат да бъдат изключително полезни за 
оперативната дейност. 

Мрежи

Европейска съдебна мрежа за обучение

На 7 февруари 2008 г. е подписан меморандум за 
разбирателство с Европейската съдебна мрежа за 

обучение. Целта му е да подобри сътрудничеството 

между двете организации, като даде възможност 

държавите от ЕС да командироват в Евроджъст прак-

тикуващи съдии и следователи или стажанти, за да 

се запознаят със задачите, функциите и дейностите 

на организацията. Предвижда се възможност за 

реализиране и на други форми на сътрудничество, 

свързани с обучение на магистрати.

Мрежа срещу геноцида

Всяка година председателството на ЕС организира 

среща на лицата за контакт за геноцид, престъпле-

ния срещу човечеството и военни престъпления — 

т.нар. Мрежа срещу геноцида, създадена по Решение 

на Съвета от 13 юни 2002 г.

На тези срещи, които от 2004 г. се провеждат в цен-

тралата на Евроджъст, присъстват представители на 

държавите от ЕС, Международния наказателен съд, 

Международния наказателен трибунал за бивша 

Югославия, Международния наказателен трибунал за 

Руанда, Евроджъст, Европейската комисия, секрета-

риата на Съвета и Интерпол.

На 17—18 март 2008 г. Евроджъст беше домакин на 

петата годишна среща на Мрежата срещу геноцида. 

По време на срещата беше обсъдено мястото на 

секретариата на Мрежата в контекста на подготвяни-

те промени в Решението за Евроджъст.

Международни организации и органи

Евроджъстис  

По традиция Евроджъст беше поканен на конферен-

цията на Евроджъстис, която се проведе в Единбург 

в периода 29.09.—1.10.2008 г. На нея се предложи 

идеята да се създаде форум на главните прокурори 

и директорите на следствените служби от държавите 

от ЕС, като Евроджъст получи благодарност за готов-

ността си да се включи в организирането на подобна 

среща. В заключителния документ се подчертава, че 

Евроджъстис има потенциал да предложи по-широка 

основа за определяне на приоритетите и тенденции-

те в полето на наказателното правосъдие в ЕС.  

ИберРед

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(ИберРед), мрежата от лица за контакт за съдебно 

сътрудничество в страните от Централна и Южна 
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Америка, е важен партньор на Евроджъст в борбата 

с трансграничната престъпност. 

През юни 2007 г. Евроджъст и представители на 

ИберРед постигнаха договореност за изготвянето на 

Меморандум за разбирателство. Преговорите бяха 

проведени през 2008 г. и в момента са на финален 

етап. Меморандумът ще е важна стъпка в изгражда-

нето на по-тесни връзки с държавите от Централна 

и Южна Америка, като проектът предвижда и улес-

няване на прекия контакт, обмяна на опит, обмен 

на информация с неоперативен характер и участие 

в стратегически срещи. През 2008 г. колегията на 

Евроджъст регистрира шест казуса, засягащи държа-

ви от Централна и Южна Америка.

Международна асоциация на прокурорите  

Евроджъст е институционален член на Международната 

асоциация на прокурорите, в която участват предста-

вители на повече от 130 държави от целия свят.  

В контекста на проведената в Хага Осма регионална 

конференция на Международната асоциация на про-

курорите, посветена на въпросите на престъпления-

та, свързани с омраза, на 13 март 2008 г. група от 50 

прокурори, съдии и експерти посети Евроджъст, за 

да се запознае с координацията на разследвания и 

процесуални следствени действия в ЕС.  

Евроджъст участва и в Тринайсетата годишна кон-

ференция на асоциацията „Новите технологии в 

престъпленията и разследването: предизвикателства 

и възможности” и на общото събрание, проведени в 

Сингапур в периода 27—31 август. Евроджъст пред-

седателства семинара за конфликт на юрисдикции 

при компютърни престъпления и се възползва от 

възможността да заздрави контактите си с прокурори 

от различни страни. 

Настоящият председател на Международната асо-

циация на прокурорите, Франсоа Фалети, е бил 

национален представител на Франция в колегията на 

Евроджъст в периода 1.9.2004—31.7.2008 г.

Трети страни

Сътрудничеството на Евроджъст със съседните дър-

жави и с партньори от целия свят е от изключително 

значение за борбата с организираната престъпност. 

Укрепването на връзките с държави извън ЕС е един 

от приоритети на Евроджъст за 2008 г.  

Лица за контакт 

През 2008 г. Евроджъст има 31 лица за контакт в стра-

ни извън ЕС и благодарение на тях работи по казуси, 

засягащи страни извън ЕС. Евроджъст има лица за 

контакт в следните държави: Албания, Аржентина, 

Босна и Херцеговина, Канада, Хърватско, Египет, 

БЮРМ, Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, 

Молдова, Монголия, Черна Гора, Норвегия, Русия, 

Сърбия, Сингапур, Швейцария, Тайланд, Турция, 

Украйна и САЩ.  

Договори за сътрудничество

Норвегия

Договорът за сътрудничество с Кралство Норвегия е 

подписан на 28 април 2005 г.

Норвегия е изпратила прокурор за връзка в 

Евроджъст, който участва в работата на организа-

цията и в казуси, засягащи Норвегия. През 2008 г. 

норвежкият прокурор за връзка регистрира 30 казу-

са, от които 29 са оперативни. Норвежкият прокурор 

за връзка организира пет координационни срещи 

и присъства на седем. Към Норвегия са отправяни 

искания в 24 казуса.

Исландия

Договорът с Република Исландия е подписан на 2 

декември 2005 г. През 2008 г. Евроджъст работи по 

два казуса, свързани с Исландия. Тъй като Исландия 

не е командировала прокурор за връзка в Евроджъст, 

сътрудничеството се осъществява с лица за връзка.

САЩ

След подписването на договора между Евроджъст и 

САЩ през ноември 2006 г., сътрудничеството отбе-

лязва видим напредък. Договорът влезе в сила през 

януари 2007 г. и САЩ изпратиха прокурор за връзка 

в Евроджъст. Това назначение е от ключово значение 

за интензивното сътрудничество между Евроджъст и 

американските власти. През 2008 г. САЩ участват в 

работата по 27 казуса и присъстват на 11 координа-

ционни срещи. Американският прокурор за връзка не 

регистрира нито един казус. 

С оглед укрепване на сътрудничеството между аме-

риканските власти и Евроджъст, както и на нацио-
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налните власти от държавите от ЕС с американските, 

през ноември 2008 г. Евроджъст, съвместно със САЩ 

и Комисията, организира семинар за прилагането на 

споразуменията за международна правна помощ и 

екстрадиция между САЩ и ЕС. Присъстваха високо-

поставени служители от американските власти, пред-

ставители на националните органи на държавите от 

ЕС и на съдебните власти от страните от ЕС. Целите 

на семинара бяха повишаване на информираността 

за особеностите на правораздавателните системи на 

САЩ и държавите от ЕС, и преодоляване пречките 

пред ефективното сътрудничество. 

Хърватско

След преговори през 2007 г., на 9 ноември 2007 г. 

Съветът на министрите на правосъдието и вътреш-

ните работи одобри споразумение с Хърватско. 

Договорът, който все още не е влязъл в сила, пред-

вижда възможността Хърватско да изпрати прокурор 

за връзка в Евроджъст. През 2008 г. колегията на 

Евроджъст се занимава с четири казуса, засягащи 

Хърватско. 

Споразумението ще влезе в сила, след като двете 

страни се уведомят писмено, че всички вътрешни 

процедури са приключени. 

Швейцария

През 2006 г. Швейцария се съгласи да започне 

преговори с Евроджъст за споразумение за сътруд-

ничество, които се проведоха в периода 2007—

2008 г. Подписаното на 27 ноември 2008 г. спора-

зумение предвижда възможността Швейцария да 

изпрати прокурор за връзка в Евроджъст. До този 

момент сътрудничеството с Швейцария продължава 

да се осъществява с лица за връзка. През 2008 г. 

Швейцария участва в 26 казуса и присъства на 10 

координационни срещи.  

Споразумението ще влезе в сила, след като двете 

страни се уведомят писмено, че всички вътрешни 

процедури са приключени.

Бивша Югославска Република Македония

Като кандидатстваща за членство в ЕС държава, БЮРМ 

е сред приоритетите на Евроджъст през 2008 г. След 

като страната прие съответното законодателство за 

защита на данните, започнаха преговори, които бяха 

финализирани през април 2008 г. Подписаното на 

28 ноември 2008 г. споразумение за сътрудничество 

предвижда възможността за изпращането на прокурор 

за връзка в Евроджъст.

Споразумението ще влезе в сила, след като двете 

страни се уведомят писмено, че всички вътрешни 

процедури са приключени.

Русия

През 2008 г. са подновени преговорите с Русия, 

замразени след два кръга през 2006 г. На среща 

на двете делегации през юли 2008 г. са обсъдени 

проблемите, произтичащи от различията в правора-

здавателните системи. Някои важни въпроси оста-

наха без разрешение, включително проблема със 

защитата на данни. Необходими са нови преговори 

за тяхното разрешаване.  

Украйна

Започналите преговори не могат да продължат 

поради нерешения въпрос за защита на данните. 

Тържествено подписване на споразумение за сътрудничество с Швейцария (вляво) и БЮРМ (вдясно)
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Преговорите ще продължат веднага, след като бъде 

отбелязан нужния напредък. 

Други страни

През 2008 г. Евроджъст продължи да развива връз-

ките си с други страни, особено с държавите от 

Западните Балкани, като участва в проекти и иници-

ативи на ЕС. Евроджъст е домакин на няколко проуч-

вателни посещения от делегации на страни от целия 

свят. С цел започването на преговори за споразуме-

ние за сътрудничество, Евроджъст прие делегации 

от Молдова, Черна гора, Израел, Лихтенщайн и Кабо 
Верде. За 2009 г. са планирани проучвателни посе-
щения на делегации от Сърбия, Босна и Херцеговина 
и Азербайджан. През 2008 г. Евроджъст беше дома-
кин на делегации от Корея и Украйна, пристигнали 
за по-продължително проучване на Евроджъст и 
неговата роля. През ноември 2008 г. Евроджъст беше 
домакин на тактическа среща на средиземноморските 
партньори на ЕС (Алжир, Египет, Израел, Йордания, 
Ливан, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис) с цел 
подобряване на правното сътрудничество и оку-
ражаването им да командироват лица за контакт в 
Евроджъст.

Отбелязване на десетата годишнина от създаването на Европейската съдебна мрежа, Мадейра, Португалия



47

5 	 Р Е Ш Е Н И Е 	 З А 	 У К Р Е П В А Н Е 	 Н А 	 Е В Р О Д Ж Ъ С Т

На 16 декември 2008 г. Съветът на министрите прие 

Решение за укрепване на Евроджъст, с което допълни 

Решението за създаване на Евроджъст 2002/187/JHA 

с оглед засилване борбата с тежката престъпност.  

Съветът показа ясна подкрепа за Евроджъст, като 

го включи в ролята на наблюдател в обсъжданията, 

приключили за по-малко от година — предложението 

за Решение за укрепване беше внесено от 14 държа-

ви от ЕС в началото на Словенското председателство 

през януари 2008 г. То, на свой ред, е резултат от 

подробен анализ, започнал през септември 2006 г. 

на Виенския семинар и продължил през 2007 г. с 

Доклада на Комисията за бъдещето на Евроджъст и 

Европейската съдебна мрежа, и Лисабонския семи-

нар.  

Държавите от ЕС трябва да хармонизират законода-

телството си с новото Решение в срок от две години 

от публикуването му в Официален вестник на ЕС. 

С оглед стимулирането на навременното прилагане 

на Решението за укрепване във всички държави от 

ЕС и координирането му на национално ниво, през 

последното тримесечие на 2008 г. Евроджъст, заедно 

с председателството на ЕС, секретариата на Съвета 

и Европейската комисия започна подготовка на План 

за прилагане.

Решението за укрепване на Евроджъст очертава пет 

основни области за укрепване на ролята и капаците-

та на организацията.  

1.  Развитие на оперативните способности на 

Евроджъст

Укрепва се позицията на националния представител 

— неговият мандат става четиригодишен и вече може 

да се подновява.  

С оглед гарантирането на непрекъснато и ефек-

тивно сътрудничество за постигане на целите на 

Евроджъст, работното място на националния пред-

ставител ще бъде в централата на Евроджъст, като 

той ще бъде подпомаган от един заместник и един 

технически сътрудник.  

Ще се изгради система за координация за получава-

не и обработка на молби за правно сътрудничество 

по всяко време.  

2. Укрепване правомощията на Евроджъст

Задачите на Евроджъст ще се увеличат. Националните 

представители, действащи от името на Евроджъст, 

получават правомощието да изискват от национал-

ните власти предприемането на определени проце-

суални и/или други мерки, необходими за целите на 

разследването и повдигане на обвинение.  

Колегията на Евроджъст получава правото да издава 

писмени необвързващи препоръки за решаването на 

казуси на конфликт на юрисдикция и в случаи на 

отказ или затруднения при изпълнението на искания 

за правна помощ, включително по отношение на 

инструменти на принципа на взаимното признаване. 
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С оглед създаване на обща основа на правомощията 
на националните представители се въвеждат нови 
правила за правомощията, които им се делегират в 
качеството им на държавен орган. 

На националните представители трябва да се гаран-
тира най-малко правото да получават, предават, 
обменят, проследяват и осигуряват допълнителна 
информация във връзка с изпълнението на молби за 
международна правна помощ.  

Те трябва да бъдат упълномощени да упражняват 
следните права със съгласието на компетентните 
национални органи: да отправят и изпълняват молби 
за правна помощ; да разпореждат в съответната 
държава извършването на следствени действия, одо-
брени на координационните срещи на Евроджъст; да 
издават разрешения за и да контролират извърш-
ването на контролирани доставки в съответната 
държава. В извънредни случаи, когато свързването 
с компетентния национален орган е невъзможно, 
националният представител получава правото да 
разпореди и координира извършването на контроли-
рана доставка и изпълнението на молби за междуна-
родна правна помощ.  

В случаите, при които делегирането на правомощия 
със съгласието на компетентните национални органи 
и в извънредни ситуации противоречи на конститу-
ционни разпоредби или на основополагащи норми 
на правораздавателната система на съответната 
държава, националният представител трябва да има 
правото най-малкото да отправя препоръки към ком-
петентния национален орган.  

3. Улесняване обмена на информация

Държавите от ЕС се задължават да информират 
Евроджъст за казуси, в които са засегнати три или 
повече държави от ЕС, за които са отправени иска-
ния за правна помощ до повече от една държава от 
ЕС, и при които е в сила някоя от следните хипотези: 
(1) има факти, сочещи намесата на престъпна орга-
низация, (2) казусът може да има сериозни между-
народни измерения, или (3) когато престъплението 
е: трафик на хора, сексуална експлоатация на деца 
и детска порнография, трафик на наркотици, трафик 
на оръжие, корупция, измама в ущърб на финансови-
те интереси на ЕС и подправяне на евро.  

Националните представители са упълномощени да 
получават информация от съответните национал-

ни власти за създаването на съвместни екипи за 

разследване, казуси за конфликт на юрисдикция, 

контролирани доставки, и хронични трудности или 

откази за изпълнение на молби за правна помощ.

4.  Укрепване сътрудничеството с националните вла-

сти и лицата за контакт на Европейската съдебна 

мрежа

С оглед укрепване националната основа на 

Евроджъст, новото Решение предвижда създаване-

то на Национална координационна система, за да 

гарантира координацията в работата на национални-

те кореспонденти за Евроджъст, националните корес-

понденти по въпросите на тероризма, националните 

кореспонденти на Европейската съдебна мрежа и до 

три други лица за контакт на Европейската съдеб-

на мрежа и лицата за контакт на други европейски 

мрежи.   

Сред другите цели на Националната координаци-

онна система са: да гарантира, че в системата за 

управление на казусите постъпва информация по 

ефективен и сигурен ред; да участва в решаването 

дали даден казус е в компетенциите на Евроджъст 

или на Европейската съдебна мрежа; да поддържа 

тесни връзки с националните звена на Европол, да 

подпомага националния представител в идентифици-

рането на компетентните органи за изпълнението на 

искания за международна правна помощ.  

5.  Развитие на отношенията с привилегировани 

партньори и трети страни

Решението за укрепване осигурява нормативна рамка 

за укрепване на отношенията между Евроджъст 

и неговите партньори като Европейската съдеб-

на мрежа, Европол, ОЛАФ, ФРонтекс, СитСен и 

Интерпол. То предвижда и вливането на секретари-

атите на Мрежата за съвместни екипи за разслед-

ване и Мрежата срещу геноцида в структурите на 

Евроджъст.  

Нов момент е възможността Евроджъст да команди-

рова магистрати за връзка в трети страни след под-

писване на споразумение за сътрудничество с тези 

държави.  

И накрая, Евроджъст получава правомощие да коор-

динира изпълнението на искания за правна помощ 

от и за трети страни със съгласието на засегнатите 

държави от ЕС. 
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6 	 	Д Е Й С Т В И Я 	 П О 	 З А К Л Ю Ч Е Н И Я Т А 	 Н А	
С Ъ В Е Т А

На 18 април 2008 г. Съветът на министрите на пра-
восъдието и вътрешните работи прие Заключения 
по Шестия годишен доклад на Евроджъст (Документ 
8062 от 4 април 2008 г.). В документа Съветът отпра-
вя препоръки и задава указания към Евроджъст, 
страните от ЕС и други организации. 

От годишния си доклад за 2006 г. Евроджъст въведе 
практиката да публикува информация за действията 
си по заключенията на Съвета и по-точно за изпъл-
нението на указанията и препоръките, отправени 
към Евроджъст.

Тема Указания	и	препоръки,	
отправени	към	Евроджъст

Изпълнение

Брой казуси/оценка на 
натоварването 

Да се фокусира върху казуси за 
тежки трансгранични престъпления, 
изискващи координация.

Да вземе участие в обсъждане-
то на увеличаване капацитета на 
Евроджъст за координиране дей-
ността на компетентните власти на 
държавите от ЕС.

Евроджъст беше поканен да участва в обсъждането 
на новото Решение за укрепване. По време на пре-
говорите, работната група COPEN посети Евроджъст. 
Решението за укрепване предвижда подобряване 
обмена на информация и укрепване на сътрудни-
чеството с националните власти и лицата за контакт 
на Европейската съдебна мрежа, като по този начин 
се постига увеличаване капацитета на Евроджъст да 
се фокусира върху и да координира казуси за тежки 
престъпления, засягащи повече държави.

Да продължи с изготвянето на оцен-
ка на качеството на казусите.  

Продължава разграничаването на казусите на стан-
дартни/комплексни, като са използвани и други 
статистически данни за илюстриране естеството и 
сложността на работата по казусите (вж. Глава 2). В 
работния план за 2009 г. е предвидено изработване 
на нов Наръчник за работа по казуси, в който вероят-
но ще бъдат включени указания дейностите по казу-
сите, които по принцип в момента не се записват, да 
се регистрират като временни работни файлове.  

Използване правомо-
щията на Евроджъст 
по чл. 6 и 7

Да запази активния си подход при 
координирането на разследванията 
и процесуалните дейности с оглед 
подпомагане националните власти 
да постигнат възможно най-добрите 
резултати. 

През 2008 г. се наблюдава увеличение на исканията 
въз основа на чл. 6, ал. 1. Въпреки това Евроджъст 
се възползва от тези си правомощия само в няколко 
казуса.  

Решението за укрепване предвижда подобрение в 
обмена на информация и укрепване правомощията 
на националните представители и на колегията, като 
по този начин се увеличават възможностите за проя-
вяване на по-голяма активност при координиране на 
разследванията и процесуалните дейности.

Увеличеният достъп на Евроджъст до аналитичните 
работни файлове на Европол и по-тясното сътрудни-
чество между двете организации е добра основа за 
по-ефективно подпомагане на националните власти. 
Експерти на Евроджъст участваха в оперативни срещи 
и обмен на информация. Анализатори от Европол 
участваха в работата на координационни срещи. При 
няколко операции по сложни казуси беше постигнато 
съгласие за координирани действия. И двете органи-
зации приемат съдебната подкрепа за аналитичните 
работни файлове на Европол като ключов фактор за 
постигане целите на Евроджъст и Европол. 



50

Тема Указания	и	препоръки,	
отправени	към	Евроджъст

Изпълнение

Да подобри аналитичните си способ-
ности за обработка на информация с 
оглед поемането на по-активна роля 
в стимулиране на сътрудничеството 
и координацията на разследванията 
и процесуалните действия между 
националните правоприлагащи орга-
ни или други компетентни власти в 
държавите от ЕС.

Системата за управление на казуси дава възможности 
за анализ казус по казус и по зададени параметри. За 
да се подобри въвеждането на данни в нея е въведена 
нова версия на системата, а целта на новия проект 
E-POC III+ е да повиши използваемостта на софтуера, 
като се увеличат възможностите му за по-качестве-
на обработка на повече данни. Назначени са нови 
сътрудници за управление на казусите и е проведено 
обучение на ползвателите на системата за подобрява-
не качеството на данните.

По-тясното сътрудничество с Европол подпомага раз-
витието на аналитичните възможности, които допъл-
ват анализите на Европол, като в същото време гаран-
тират възможността Евроджъст да изпълни ролята си 
за активно стимулиране на международното сътрудни-
чество и координация.

Нови ИТ възможности Да се използват пълноценно ИТ 
възможностите от типа на видеокон-
ферентните системи и устройствата 
за обезопасена връзка с Европол и 
държавите от ЕС за обмен на инфор-
мация и сътрудничество. 

След успешния пилотен проект със Словакия, между 
националните бюра в Евроджъст и властите в държа-
вите от ЕС е изградена обезопасена връзка за размя-
на на информация по електронен път. Към ноември 
2008 г. връзката е пусната в експлоатация в 22 дър-
жави. Системата за електронна кореспонденция дава 
възможност за предаване на документи по сигурен, 
навременен и ефективен начин. 

Евроджъст се сдоби с нужната апаратура за видеокон-
ферентна връзка, достъпна за цялата организация. 
Апаратурата за видеоконферентна връзка може да се 
използва заедно с оборудването за симултанен пре-
вод. 

Оценка и анализ на 
дейността, свързана с 
работата по казуси

Да се използва пълноценно потенци-
ала за анализ на дейностите, свър-
зани с работата по казуси.

Да разпространява натрупания опит 
за добрите практики и възможни 
решения на проблемите сред нацио-
налните органи.

Сътрудничеството между Евроджъст и Европол относ-
но обмена на аналитична информация се увеличава 
не само на стратегическо, но и на оперативно ниво. 
Запознанството с начина на работа на всяка организа-
ция води до по-добро разбиране на различния фокус 
и допълващия се потенциал на аналитичните доклади 
на Евроджъст и Европол. Стратегическите и оператив-
ни анализи на Евроджъст са фокусирани върху про-
блемите и инструментите на правното сътрудничество 
и на задълбочено изследване на данните. В момента 
Евроджъст разработва инструментариума си за оценка 
и идеите си за разпространение на информацията и 
добрите практики от работата си по казуси и свърза-
ните с тях дейности.

Освен на координационните и тактически срещи, 
организирани от Евроджъст, информация за добри-
те практики се разпространява и на стратегически 
семинари и чрез документи от типа на Наръчника за 
съвместните екипи за разследване. В сътрудничество 
с Европол, Евроджъст организира и съвместна страте-
гическа среща за приоритетите от Оценката на запла-
хата от организираната престъпност и разследването 
на трансгранични престъпления. В заключителния 
доклад от срещата са описани често срещани пробле-
ми и пречки пред международното правно сътрудни-
чество. Изводите от доклада са изпратени на Съвета 
през май 2008 г.
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Тема Указания	и	препоръки,	
отправени	към	Евроджъст

Изпълнение

Да участва с анализи в изготвянето 
на Оценката на заплахата от органи-
зираната престъпност на Европол.

Евроджъст участва в Оценката на заплахата от орга-
низираната престъпност на Еропол с раздел, посветен 
на въпросите на международната правна помощ, бази-
ран на изводите от стратегическите срещи, посветени 
на Оценката.  

Евроджъст участва и в изготвянето на Оценката на 
заплахата от руската организирана престъпност и 
TE-SAT на Европол с качествени и количествени ана-
лизи на работата си по казуси. 

Мрежата от лица за 
контакт по въпроси-
те на компютърни-
те престъпления и 
Мрежата на национал-
ните кореспонденти за 
издирвани лица

Да се координира с други между-
народни организации и органи в 
съответната област с цел избягване 
дублиране на функции.

На стратегическата среща по въпросите на компю-
търните престъпления, организирана от Евроджъст 
в Атина, представители на държавите от ЕС, вклю-
чително националните кореспонденти за връзка по 
въпросите на компютърните престъпления, САЩ, 
Европейската комисия, UNODC, Съвета на Европа, 
Европол и Cybex обсъдиха проблемите на компютър-
ната престъпност и се запознаха с организацията и 
целите на мрежата 24/7, създадена под егидата на 
Съвета на Европа, и с работата на Евроджъст по казу-
си за компютърни престъпления.

През 2008 г. Евроджъст определи лице за контакт 
за закрила на децата с оглед установяване на тясно 
сътрудничество с другите компетентни организации 
и органи в областта на закрилата на детето. Лицето 
за контакт установи сътрудничество с Европол, 
Интерпол, UNODC, Комисията и Коалицията на ЕС 
срещу търговската сексуална експлоатация на деца по 
интернет. 

Трети страни Да продължи да развива отношения-
та и да постигне споразумения за 
сътрудничество с трети страни, в 
които споразумения да се гарантира 
и защита на информацията.

През ноември 2008 г. са подписани споразумения за 
сътрудничество с Швейцария и БЮРМ.

През ноември 2008 г. е проведен семинар за под-
готовката за влизане в сила на споразуменията за 
екстрадиция и международна правна помощ между ЕС 
и САЩ, организиран от САЩ, Европейската комисия и 
Евроджъст.

Продължават преговорите с Русия, като последният 
кръг е проведен през юли 2008 г.  

Преговорите с Украйна са замразени поради недоста-
тъчно законодателство за защита на информацията.

Евроджъст беше домакин на проучващи посещения на 
делегации от Украйна и Корея.

През 2008 г. Лихтенщайн, Черна гора, Кабо Верде, 
Сърбия и Израел са заявили желание да започнат 
преговори за споразумение за сътрудничество.  

Евроджъст беше домакин на проучвателни посе-
щения с цел начало на преговори на делегации от 
Лихтенщайн, Черна гора, Кабо Верде и Молдова. Тези 
страни са в приоритетния списък за преговори за 
2009 г.  
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Тема Указания	и	препоръки,	
отправени	към	Евроджъст

Изпълнение

С оглед развитие на съществуващите отношения се 
интензифицираха контактите с Босна и Херцеговина.

Организирана е тактическа среща със средиземно-
морските партньори с цел подобряване на правното 
сътрудничество и окуражаване на средиземноморски-
те страни да изпратят лица за връзка в Евроджъст.

Евроджъст-ОЛАФ Да се постигне работно споразуме-
ние с ОЛАФ.

През септември 2008 г. е подписано споразумение за 
сътрудничество между Евроджъст и ОЛАФ.

Обмен на информация 
между Евроджъст и 
Европол

Да се увеличи обменът на инфор-
мация.

Въпреки увеличения достъп до аналитичните работ-
ни файлове на Европол и подобреното сътрудни-
чество между двете организации като цяло, след 
Изявлението на Съвета от юни 2008 г. Френското 
председателство създаде работна група с предста-
вители на Евроджъст и Европол за подобряване на 
сътрудничеството между Евроджъст и Европол, осо-
бено в контекста на достъпа до аналитични работни 
файлове, чрез допълване на съществуващото спора-
зумение между двете организации. Двете организации 
работиха заедно и представиха проект и обяснителни 
бележки на работната група.

Що се отнася до достъпа на Евроджъст до аналитич-
ните работни файлове на Европол, изготвен е проект 
на общ наръчник на базата на съществуващата норма-
тивна рамка и практическия опит.  

Освен това, експерти на Евроджъст посочиха добри 
практики за вътрешна организация на Евроджъст, 
определяне на лица за контакт и обработка на данни-
те от масивите на Европол.

Въз основа на споразумението между Евроджъст и 
Европол е изградена обезопасена комуникационна 
връзка за пренос на оперативна, стратегическа и тех-
ническа информация.

Евроджъст-
Европейската съдебна 
мрежа

Да се доразвият връзки на нацио-
нално ниво с оглед по-добрата коор-
динация на съответните дейности. 

Новото Решение за Евроджъст предвижда създаването 
на Национална координационна система за укрепване 
връзките между Евроджъст и Европейската съдебна 
мрежа с цел подобряване координацията на дейност-
ите на принципа на взаимната допълняемост, за да се 
избегне дублиране на функции.

Европейска заповед 
за арест

В годишния доклад да се включи 
информация, получена от държавите 
от ЕС, за просрочване срока за пос-
тановяване на окончателно съдебно 
решение, както и анализ на тази 
информация.

Събрани са данни за казуси, свързани с изпълнението 
на ЕЗА и за просрочване постановяване на окончател-
но съдебно решение, докладвани на Евроджъст.
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7 	 	С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И 	 Ц Е Л И 	 И 	 П О С Т И Ж Е Н И Я	
П Р Е З 	 2 0 0 8 	 Г .

Определените от колегията стратегически цели за 

2008 и 2009 година са както следва:

1. По въпросите, свързани с тероризъм:

• Да повиши ефективността на работата по казуси 

за тероризъм и да окуражи компетентните вла-

сти в държавите от ЕС да подават на Евроджъст 

всичката налична информация за дейности, 

свързани с тероризъм, съгласно решението на 

Съвета.

• Да повиши капацитета на Евроджъст за обра-

ботка и анализ на предоставените му данни за 

терористични дейности. 

• Да поощри участието на Евроджъст в разра-

ботването на политики, свързани с борбата с 

тероризма.

2. Да подобри работата по казуси, като:

• Създаде стандартизирани процедури за рабо-

та.

• Разработи система за измерване на работата.

• Внедри обезопасена мобилна комуникация.

• Изгради стабилна и обезопасена ИКТ среда за 

работата.  

• Доизгради обезопасени връзки с националните 

власти във всички държави от ЕС.

3. Да увеличи броя на комплексните казуси, реги-

стрирани в Евроджъст от държавите от ЕС.

4. Да убеди държавите от ЕС да осигурят нужна-

та подкрепа на националните си представители в 

Евроджъст, така че последните да са в състояние 

да се справят с работата по казусите и с другите се 

задължения на национални представители.

5. Да структурира и продължи да развива сътрудни-

чеството с Европейската съдебна мрежа, Европол и 

ОЛАФ.

6. Да подпише най-малко три споразумения за 

сътрудничество със страни извън ЕС и международни 

организации, и да заздрави сътрудничеството между 

държавите от ЕС и трети страни.

Постигнатото от Евроджъст в тези области е описано 

в предишните глави на доклада.  

Усъвършенстването на системата за управление на 

казуси, създаването на обезопасена връзка за елек-

тронна кореспонденция в държавите от ЕС и внедря-

ването на апаратура за видеоконферентна връзка са 

важна предпоставка за изпълнението на поставените 

цели. 

Новото Решение на Съвета за укрепване на Евроджъст 

ще повиши ефективността на организацията, като 

същевременно положи здрава основа за постигане на 

поставените цели. 

Решението за укрепване предвижда подобряване 

обмена на информация, увеличаване правомощия-

та на националните представители и на колегията, 

укрепване сътрудничеството с националните власти 

и лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа, 

както и с трети страни и други органи и мрежи на ЕС, 

в частност Европейската съдебна мрежа, Европол и 

ОЛАФ.   

Цялостното прилагане на Решението за създаване 

на Евроджъст от 2002 г. и прилагането на новото 

Решение за укрепване на Евроджъст ще позволи на 

организацията да играе по-ефективна роля в под-

помагането на националните власти в борбата им с 

тежката трансгранична престъпност и да постигне 

поставените цели за 2008—2009 г.  

Дългосрочните цели ще бъдат разписани в плановете 

за периода 2010—2014 година, като се фокусират 

най-вече върху прилагането на новото Решение за 

укрепване на Евроджъст. 
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Кметът на Хага Йозиас ван Аартсен на посещение в 

Евроджъст

Министърът на правосъдието на Белгия Йо Вандурзен на 

посещение в Евроджъст

Посещение на главните прокурори на балтийските държави 

в Евроджъст (отляво надясно): Г. Бундзис, Янис Майзитис, 

главен прокурор на Латвия, Норман Аас, главен прокурор 

на Естония, Р. Сеп, Л. Чекелене и Алгимантас Валантинас, 

главен прокурор на Литва
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 	 1	 	
Мисия,	задачи	и	структура	на	Евроджъст	 	
(съгласно	Решение	на	Съвета	2002/187/JHA)

Мисия и задачи

Евроджъст е орган за съдебно сътрудничество, въз-

никнал с цел осигуряване на висока степен на сигур-

ност в зона на свобода и законност. Организацията 

е създадена с решение на Европейския съвет в 

Тампере (15—16 октомври 1999 г.), за да се подо-

бри борбата срещу тежките престъпления, като се 

улесни оптималното координиране на действията на 

следствените органи и прокуратурата на територията 

на няколко държави от ЕС при пълно спазване на 

основните права и свободи. 

На 14 декември 2000 г. Съветът на Европейския 

съюз официално създава временно звено за съдебно 

сътрудничество Про-Евроджъст. Прокурори от всич-

ки държави в ЕС обменят идеи за подобряване на 

борбата срещу тежката престъпност чрез улесняване 

координирането на действията на следствието и про-

куратурата в рамките на ЕС.

Про-Евроджъст започва работа на 1 март 2001 г. 

Самата институция Евроджъст е създадена с решение 

от 28 февруари 2002 г. като орган на ЕС с качест-

во на юридическо лице (вж. Решение на Съвета от 

28 февруари 2002 г. за създаване на Евроджъст с 

оглед подсилване борбата срещу тежката престъп-

ност 2002/187/JHA). Евроджъст е първият постоянен 

орган за съдебно сътрудничество в европейската 

правна сфера и се финансира от общия бюджет на 

ЕС. 

Евроджъст се контролира от независим колективен 

надзорен орган, който следи да се спазват заложе-

ните в Решението за Евроджъст правила за защита 

на личните данни. Той разглежда и жалбите, пода-

дени от отделни лица във връзка с достъпа до лични 

данни.

Евроджъст стимулира и подпомага координирането 

на разследвания и процесуални действия между ком-

петентните власти на държавите от ЕС, подобрява 

сътрудничеството между компетентните национални 

власти като улеснява изпълнението на искания за 

международна правна помощ и на искания за екстра-

диране. Евроджъст подкрепя по всякакъв възможен 

начин компетентните власти на държавите от ЕС с 

оглед повишаване ефективността на следствените 
органи и прокуратурата в борбата с трансграничната 
престъпност. 

По искане на държава от ЕС, Евроджъст може да 
подпомогне разследването и процесуалните дейст-
вия, засягащи въпросната държава или пък дър-
жава, която не е член на ЕС, само при наличие на 
споразумение за сътрудничество или при наличието 
на съществен интерес от осигуряването на подобна 
подкрепа.

Компетенциите на Евроджъст по отношение на прес-
тъпленията се препокриват с компетенциите на 
Европол и обхващат тероризъм, трафик на нар-
котици, трафик на хора, фалшифициране, пране 
на пари, компютърни престъпления, престъпления 
срещу собствеността и публичните блага, включи-
телно измама, корупция, престъпления засягащи 
финансовите интереси на Общността, престъпления 
срещу околната среда и участие в престъпни органи-
зации. По отношение на други видове престъпления, 
Евроджъст може да подпомага следствието и обвине-
нието по искане на държава от ЕС. 

Евроджъст има правото да поиска от компетентните 
власти на държавите от ЕС:

—  да разследват или преследват по съдебен ред 
определени дейности;

— да координират действията си;

— да приемат, че дадена държава е в по-добра 
позиция да осъществи съдебно преследване;

— да съставят съвместен екип за разследване; 

— да предоставят на Евроджъст необходимата за 
изпълнението на неговите задачи информация.

Освен това Евроджъст:

— се грижи компетентните власти да обменят 
информация за разследвания и наказателни 
преследвания, за които е информиран;

— подпомага компетентните власти при коорди-
нацията на следствените и процесуални дей-
ности;
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— оказва помощ за подобряване на сътрудничест-

вото между компетентните национални власти, 

по-специално на базата на направените от 

Евроджъст анализи;

— осъществява сътрудничество и консултации 

с Европейската съдебна мрежа и използва и 

допълва нейната база данни; 

— има правото, в съответствие със своите цели, 

да се опита да подобри сътрудничеството и 

координацията между компетентните органи, 

и да препраща искания за правна помощ в 

следните случаи: (а) когато те са отправени 

от компетентните власти на държава от ЕС; (б) 

когато са свързани с разследване или наказа-

телно преследване по определен казус; и (в) 

е необходима намесата на Евроджъст с оглед 

координиране на действията;

— може да оказва помощ на Европол, особено с 

мнения въз основа на изготвените от Европол 

анализи; 

— може да осигури логистична подкрепа, напри-

мер за писмен или устен превод и организиране 

на координационни срещи.

За да изпълни задачите си, Евроджъст поддържа 

привилегировани отношения с Европейската съдеб-

на мрежа, Европол, ОЛАФ и магистратите за връзка. 

Евроджъст има правото и чрез Съвета на ЕС да сключ-

ва споразумения за сътрудничество с държави извън 

ЕС и международни организации и органи с цел обмен 

на информация и командироване на служители.

Структура

Колегията на Евроджъст се състои от по един пред-

ставител на всяка държава от ЕС, избран в съответ-

ствие с нейната правораздавателна система, който 

може да бъде прокурор, съдия или полицейски слу-

жител със съответната компетентност.

Националният представител е подчинен на дейст-

ващото законодателство на своята държава, което 

определя статута му, продължителността на мандата 
и естеството и обхвата на правомощията му.

Няколко държави са излъчили и заместници и сътруд-
ници, които да заместват и подпомагат националните 
представители. Редица национални представители 
разчитат на помощта и на командировани нацио-
нални експерти, които са част от администрацията 
на Евроджъст, но работят в тясна връзка със своите 
национални бюра.

Националните представители съставят колегията на 
Евроджъст, която отговаря за организацията и дей-
ността на Евроджъст. Евроджъст може да изпълнява 
задачите си чрез един или няколко национални пред-
ставители, или като колегия. Работата на колегията 
се подкрепя от администрацията. Административният 
директор отговаря за ежедневното администриране 
на Евроджъст и за управлението на персонала.

Евроджъст разполага с тринайсет екипа и две кон-
султиращи групи — по въпросите на компютърните 
и на футболните престъпления, — които спестяват 
време, умения и ресурси, ускоряват вземането на 
решения и помагат на националните представители 
да намерят своето място в постоянно променящата се 
организация. Тази структура позволява на членовете 
на колегията да работят съвместно на малки групи по 
конкретни теми и проблеми. 

Благодарение на богатия опит и експертизата на 
националните представители в съответните екипи, 
те се използват и за подготовка на материали за 
определяне на бъдещата политика и за разрешаване 
на практически въпроси. Екипите докладват на коле-
гията, която взема окончателни решения.

Екипите са съставени от национални представители, 
техни помощници и командировани национални екс-
перти, и се подпомагат от администрацията.

Определянето на лице за контакт за закрила на 
децата е одобрено от колегията през януари 2008 г. 
(вж. Глава 2).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 	 2

Национални	бюра

Белгия

Мишел Конинкс (Michèle Coninsx), прокурор, вицепрезидент на колегията и национален 
представител на Белгия. Постъпва в Про-Евроджъст през март 2001 г.

България

Марияна Илиева Лилова (Mariana Ilieva Lilova), прокурор, национален представител на 
България. Постъпва в Евроджъст през март 2007 г.

Чехия

Павел Земан (Pavel Zeman), прокурор, национален представител на Чехия. Постъпва в 
Евроджъст през май 2004 г.

Анна Рихтерова (Anna Richterová), прокурор, заместник на националния представител 
на Чехия. Постъпва в Евроджъст през октомври 2008 г.

Алис Хавликова (Alice Havliková), прокурор, национален експерт, командирован от 
Чехия. Постъпва в Евроджъст през октомври 2008 г.

„Колегията на Евроджъст се състои от по един пред-
ставител на всяка държава от ЕС, избран в съответ-
ствие с нейната правораздавателна система, който 
може да бъде прокурор, съдия или полицейски слу-
жител със съответната компетентност.”

Посочените по-долу длъжности са съгласно чл.2 ал.1 на 
Решението за създаване на Евроджъст. Допълнителна 
информация за националните представители, техните 
заместници и сътрудници може да се намери на адрес 
www.eurojust.europa.eu
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Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Ярослава Новотна (Jaroslava Novotná), прокурор, заместник на националния представи-
тел на Чехия в периода март 2007—септември 2008 г. 

Катерине Вайсова (Katerine Weissová), прокурор, национален експерт, командирован от 
Чехия в периода юни 2008—септември 2008 г. 

Яна Зезулова (Jana Zezulová), прокурор, национален експерт, командирован от Чехия в 
периода януари 2008—май 2008 г. 

Дания

Ленарт Хем Линдблом (Lennart Hem Lindblom), прокурор, национален представител на 
Дания. Постъпва в Евроджъст през септември 2006 г.

Германия

Михаел Гроц (Michael Grotz), прокурор, национален представител на Германия. Постъпва 
в Евроджъст през октомври 2007 г.

Бенедикт Велфенс (Benedikt Welfens), прокурор, заместник на националния представи-
тел на Германия. Постъпва в Евроджъст през октомври 2006 г.
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Йорг Шрьодер (Jörg Schröder), прокурор, сътрудник на националния представител на 
Германия. Постъпва в Евроджъст през януари 2008 г.

Вероника Келер (Veronika Keller), прокурор, национален експерт, командирован от 
Германия. Постъпва в Евроджъст през февруари 2008 г.  

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Сузане Щоц (Susanne Stotz), съдия, сътрудник на националния представител на Германия 
в периода януари 2005—януари 2008 г. 

Естония

Райво Сеп (Raivo Sepp), прокурор, вицепрезидент на колегията и национален представи-
тел на Естония. Постъпва в Евроджъст през май 2004 г.

Лаура Вайк (Laura Vaik), прокурор, национален експерт, командирован от Естония. 
Постъпва в Евроджъст през март 2008 г.  

Ирландия

Джарлат Спелман (Jarlath Spellman), прокурор, национален представител на Ирландия. 
Постъпва в Евроджъст през юни 2005 г.
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Гърция

Ламбос Пацавелас (Lampros Patsavellas), прокурор, национален представител на 
Гърция. Постъпва в Евроджъст през юни 2005 г.

Евстатиос Цирбас (Efstathios Tsirmpas), данъчен служител, национален експерт, коман-
дирован от Гърция. Постъпва в Евроджъст през ноември 2008 г.  

Испания

Хуан Антонио Гарсия Хабалой (Juan Antonio García Jabaloy), прокурор, национален 
представител на Испания. Постъпва в Евроджъст през октомври 2006 г.

Мария Тереса Галвес Диес (María Teresa Gálvez Díez), прокурор, заместник на нацио-
налния представител на Испания от октомври 2008 г.; преди това (до юни 2008 г.) е нацио-
нален експерт, командирован от Испания. Постъпва в Евроджъст през ноември 2003 г. 

Сантяго Гарсия-Ноблехас (Santiago García-Noblejas), полицейски служител, национа-
лен експерт, командирован от Испания. Постъпва в Евроджъст през май 2008 г.

Франция

Жерар Любенс (Gérard Loubens), прокурор, национален представител на Франция. 
Постъпва в Евроджъст през август 2008 г.

Мари-Жозе Обе-Лот (Marie-José Aube-Lotte), прокурор, заместник на националния 
представител на Франция. Постъпва в Евроджъст през септември 2006 г.
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Ален Греле (Alain Grellet), прокурор, заместник на националния представител на 
Франция. Постъпва в Евроджъст през септември 2007 г.

Ан Делайе (Anne Delahaie), адвокат, сътрудник на националния представител на Франция. 
Постъпва в Про-Евроджъст през юни 2001 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Франсоа Фалети (François Falletti), прокурор, национален представител на Франция до 
юли 2008 г. Постъпва в Евроджъст през септември 2004 г.

Мари-Пиер Фалети (Marie-Pierre Falletti), адвокат, сътрудник на националния предста-
вител на Франция в периода септември 2004—юли 2008 г. 

Италия

Кармен Манфреда (Carmen Manfredda), прокурор, заместник на националния предста-
вител на Италия. Постъпва в Евроджъст през април 2004 г.

Филипо Спиеция (Filippo Spiezia), прокурор, заместник на националния представител на 
Италия. Постъпва в Евроджъст през декември 2007 г.

Кристиано Риполи (Cristiano Ripoli), полицейски служител, национален експерт, коман-
дирован от Италия. Постъпва в Евроджъст през ноември 2007 г.  
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Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Чезаре Мартелино (Cesare Martellino) прокурор, национален представител на Италия до 
юни 2008 г. Постъпва в Евроджъст през юни 2002 г.

Кипър

Катерина Лоизу (Katerina Loizou), прокурор, национален представител на Кипър. 
Постъпва в Евроджъст през септември 2004 г.

Латвия

Гунарс Бундзис (Gunãrs Bundzis), прокурор, национален представител на Латвия. 
Постъпва в Евроджъст през април 2004 г.

Дагмара Фокина (Dagmara Fokina), прокурор, сътрудник на националния представител 
на Латвия. Постъпва в Евроджъст през април 2004 г. 

Литва

Лайма Чекелене (Laima Čekelienė), прокурор, национален представител на Литва. 
Постъпва в Евроджъст през март 2008 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Томас Круша (Tomas Krušna), прокурор, национален представител на Литва до март 
2008 г. Постъпва в Евроджъст през юли 2006 г.
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Люксембург

Карлос Зейен (Carlos Zeyen), прокурор, национален представител на Люксембург. 
Постъпва в Евроджъст през септември 2006 г.

Унгария

Илона Левай (Ilona Lévai), прокурор, национален представител на Унгария. Постъпва в 
Евроджъст през май 2004 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Балаж Гарамвьогли (Balázs Garamvölgyi), прокурор, национален експерт, командиро-
ван от Унгария в периода юли—декември 2008 г.  

Малта

Донатела Френдо Димеч (Donatella Frendo Dimech), прокурор, национален представи-
тел на Малта. Постъпва в Евроджъст през юни 2004 г.

Холандия

Аренд Васт (Arend Vast), прокурор, национален представител на Холандия. Постъпва в 
Евроджъст през октомври 2007 г.
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Йолин Каутерт (Jolien Kuitert), прокурор, заместник на националния представител на 
Холандия от октомври 2008 г. и преди това в периода юни 2002-юни 2008 г.

Теа Вармердам (Thea Warmerdam), помощник-юрист, сътрудник на националния пред-
ставител на Холандия. Постъпва в Евроджъст през април 2008 г.

Вилете Смеенк (Willette Smeenk) прокурор, сътрудник на националния представител на 
Холандия. Постъпва в Евроджъст през октомври 2008 г.

Австрия

Урсула Колер (Ursula Koller), съдия, национален представител на Австрия. Постъпва в 
Евроджъст през декември 2005 г.

Улрике Катрайн (Ulrike Kathrein), прокурор, заместник на националния представител на 
Австрия. Постъпва в Евроджъст през декември 2008 г.

Лиза Хорватиц (Lisa Horvatits), адвокат, сътрудник на националния представител на 
Австрия. Постъпва в Евроджъст през март 2008 г.

Полша

Мариус Сковронски (Mariusz Skowroński), прокурор, национален представител на 
Полша. Постъпва в Евроджъст през декември 2005 г.
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Португалия

Жозе Луиш Лопеш да Мота (José Luís Lopes da Mota), прокурор, национален предста-
вител на Португалия. Постъпва в Евроджъст през март 2001 г.  

Антонио Луиш Сантос Алвеш (António Luís Santos Alves), прокурор, заместник на 
нацио налния представител на Португалия. Постъпва в Евроджъст през април 2004 г.

Жозе Едуардо Морейра Алвеш де Оливейра Гера (José Eduardo Moreira Alves de 
Oliveira Guerra), прокурор, национален експерт, командирован от Португалия. Постъпва в 
Евроджъст през октомври 2007 г.

Румъния

Елена Дину (Elena Dinu), прокурор, национален представител на Румъния от януари 
2007 г. Постъпва в Евроджъст като магистрат за връзка през септември 2006 г.

Словения

Малчи Габриелчич (Malči Gabrijelčič), прокурор, национален представител на Словения. 
Постъпва в Евроджъст през юли 2005 г.

Грегор Жика Сево (Gregor Žika Ševo), съдия, национален експерт, командирован от 
Словения. Постъпва в Евроджъст през 2008 г.
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Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Яка Брежигар (Jaka Brezigar), съдия, национален експерт, командирован от Словения в 
периода януари-юли 2008 г.

Словакия

Ладислав Хамран (Ladislav Hamran), прокурор, национален представител на Словакия. 
Постъпва в Евроджъст през септември 2007 г.

Ладислав Майерник (Ladislav Majerník), прокурор, национален експерт, командирован 
от Словакия. Постъпва в Евроджъст през октомври 2008 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Яна Коперницка (Jana Kopernická), прокурор, национален експерт, командирован от 
Словакия в периода юни—септември 2008 г. 

Финландия

Ритва Сахавирта (Ritva Sahavirta), прокурор, национален представител на Финландия. 
Постъпва в Евроджъст през август 2008 г.

Маарит Лоймукоски (Maarit Loimukoski), прокурор, национален представител на 
Финландия в периода август 2004—юли 2008 г., а от август 2008 г. е заместник на нацио-
налния представител.  
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Кай Бьорквист (Kaj Björkqvist), полицейски служител, сътрудник на националния пред-
ставител на Финландия. Постъпва в Евроджъст през декември 2008 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Тайна Нейра (Taina Neira), полицейски служител, заместник на националния представи-
тел на Финландия до юли 2008 г. Постъпва в Евроджъст през декември 2007 г.

Швеция

Ола Лаурел (Ola Laurell) прокурор, национален представител на Швеция. Постъпва в 
Евроджъст през септември 2007 г.

Анете фон Сидов (Annette von Sydow), прокурор, заместник на националния представи-
тел на Швеция. Постъпва в Евроджъст през септември 2005 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Леиф Гьортс, прокурор, национален експерт, командирован от Швеция в периода януари 
2008-декември 2008 г.

Великобритания

Алед Уилямс (Aled Williams), прокурор, национален представител на Великобритания. 
Постъпва в Евроджъст през юли 2006 г.
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Фил Хикс (Phil Hicks), прокурор, сътрудник на националния представител на 
Великобритания. Постъпва в Евроджъст през юни 2006 г.

Винсънт Лъни (Vincent Lunny), прокурор, сътрудник на националния представител на 
Великобритания. Постъпва в Евроджъст през август 2008 г.

Джанин Ууд (Janine Wood), прокурор, национален експерт, командирован от 
Великобритания. Постъпва в Евроджъст през ноември 2008 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Лин Бари (Lynne Barrie), прокурор, сътрудник на националния представител на 
Великобритания в периода октомври 2007-август 2008 г.  

Административен	директор

Жак Фос (Jacques Vos), административен директор от май 2008 г.

Напуснали Евроджъст през 2008 г.

Ернст Мерц (Ernst Merz), административен директор, напуснал Евроджъст през май 2008 г.  
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Представители	на	трети	страни	в	Евроджъст

Прокурори	за	връзка

Норвегия

Ким Съндет (Kim Sundet), прокурор за връзка на Норвегия. Постъпва в Евроджъст през 
януари 2007 г.

САЩ

Мери Ли Уорън (Mary Lee Warren), прокурор за връзка на САЩ. Постъпва в Евроджъст 
през август 2007 г.



70

Семинар за споразуменията между ЕС и САЩ, 

Зутермеер, Холандия

Стратегическа среща по въпросите на 

компютърните престъпления, Атина, Гърция

Семинар по маркетинг, Йорк, Великобритания

Стратегическа среща по въпросите на трафика 

на хора и защитата на свидетели, Портороз, 

Словения
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