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Това е третият доклад за оценка на съвместните екипи за разследване (СЕР), който се публикува от 
мрежата на съвместните екипи за разследване от 2014 г. Докладът съдържа две глави. 

В глава 1 е представен неизчерпателен преглед на констатациите от 99 формуляра за оценка, 
попълнени от специалистите от СЕР в периода между ноември 2017 г. и ноември 2019 г. 

В глава 2 се обръща специално внимание на опита на Евроюст по отношение на СЕР с трети държави. 

Резюмето съдържа преглед на основните практически констатации на този доклад по отношение на 
извлечените поуки и установените най-добри практики. 

 

Констатации от оценката на съвместните екипи за разследване 
(1) Създаване на съвместен екип за разследване 

Установени специфични предизвикателства: 

 липса на текущи разследвания в засегнатите държави; 

 установяване на съответните партньори в рамките на СЕР, когато случаят е свързан с повече от 
две държави; 

 осъществимост и готовност за участие в СЕР; 

 нежелание за присъединяване към многостранен СЕР, включващ държави, чийто 
разследвания нямат пряка връзка; 

 различаващи се оперативни приоритети/различни равнища на разследванията в участващите 
държави; 

 установяване на подходящи партньори в рамките на СЕР, когато на национално равнище се 
провеждат няколко наказателни производства, без възможност за обединяване; 

 незабавно създаване на СЕР в случаите, когато решението за създаване на СЕР е взето близо 
до момента, в който се очаква да бъдат извършени съответните действия. 

 
Най-добра практика: 

 познаване на инструмент на СЕР — предишен опит на държави или национални органи, които 
ще участват в СЕР; 

 постигане на съгласие за опростена процедура при промени в състава на СЕР; 

 улесняване на ролята на националните експерти (координатори) на СЕР в процеса на 
създаване на екипа; 

 използване на общ работен език за обсъждане на проекта на споразумението за СЕР; 

 приемане на споразумение за СЕР на английски език в национални производства (не се 
изисква превод); 

 разискване по време на създаването на СЕР за това как ще се извършва оперативният анализ 
и от кого (Европол или националните органи); 
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 ранно изясняване на правните и практическите въпроси в етапа преди създаването на СЕР; 
участие на Евроюст в предоставянето на помощ и консултации. 
 

(2) Работен етап 

Установени специфични предизвикателства: 

 езикови въпроси, по-специално липса на време и преводачи в случаи с големи количества 
материал за превод или по-редки езици; 

 координиране на отговор на искания за правна взаимопомощ/европейска заповед за 
разследване (ЕЗР), получени от участник в СЕР, с искане за споделяне на доказателства, 
събрани в рамките на СЕР; 

 различни задължителни срокове за разследвания на участници в СЕР, които могат да попречат 
на операциите; 

 отказ за изпълнение на европейските заповеди за арест поради условията в затворите; 

 различия в правните изисквания по отношение на изслушвания на жертви и свидетели.  

 

Най-добра практика: 

 ролята на служителите за връзка от една държава от СЕР, командировани в друга държава от 
СЕР: ежедневна комуникация и по-задълбочено разбиране на специфичните особености на 
правната система, както и на културните и социалните условия; 

 използване на общи/споделени методи и инструменти за разследване от правоприлагащите 
органи в участващите държави; 

 видимост на екипната работа на арестуваните заподозрени лица; 

 участие на конкретни експерти (национален координатор по въпросите на трафика на хора, 
Интерпол, неправителствени организации (НПО)), които имат полза от изхода на делото; 

 изпълнение на съвместната стратегия по отношение на подкрепата/защитата на жертвите на 
трафик (мултидисциплинарен подход, включващ НПО, министерства на правосъдието); 

 добавена стойност на съвместното наблюдение и анализ в реално време на залавяния при 
случаи на трафик на наркотици в гранична зона; 

 постоянно участие в обсъждания за изясняване на правните системи и изискванията в 
различните държави; 

 възможност за използване на един и същ устен/писмен преводач по време на дейностите на 
СЕР (превод на подслушвания, устен превод по време на заседанията), за да се даде 
възможност за по-добър преглед на случая и да се допринесе за ефективността на 
сътрудничеството; 

 надлежно протоколиране на обмена на информация и доказателства (използване на дневника 
на СЕР). 
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(3) Фаза на наказателно преследване 

Най-добра практика: 

 приемственост на сътрудничеството по време на фазата на наказателно преследване — 
позоваване в писмата за искане на приключени СЕР; 

 Приемственост в сътрудничеството в рамките на СЕР за справяне с 
практически/правни/оперативни въпроси по време на фазата на наказателно преследване. 

 
Опит на Евроюст по отношение на СЕР с трети държави 
 Съвместните екипи за разследване (СЕР) все по-често се разглеждат като ценно средство за 

съдебно сътрудничество с трети държави. Към края на 2019 г. 20 държави — членки на ЕС, вече 
са натрупали опит от СЕР с участието на трети държави. Работата на Евроюст по съдебни случаи 
показва, че досега са създадени общо 74 СЕР с участието на една или повече трети държави. 

 Повечето СЕР с участието на трети държави бяха създадени въз основа на член 20 от Втория 
допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа от 1959 г. Член 19 от 
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност също беше 
използвана като правно основание за създаване на СЕР. 

 Глобалната мрежа на Евроюст допринесе значително за установяването на контакти на ранен 
етап и за засиленото успешно създаване на СЕР с трети държави. По-специално, основна роля 
изиграха прокурорите за връзка, командировани в Евроюст. Освен това няколко звена за 
контакт на Евроюст участваха в успешното създаване на СЕР. 

 Евроюст предостави оперативна помощ през целия жизнен цикъл на СЕР с участието на трети 
държави. Координационните заседания в Евроюст предоставят ценна платформа за 
обсъждане на целесъобразността от създаване на СЕР за всеки отделен случай, за изготвяне 
на споразумение за СЕР и за вземане на решение относно бъдещите действия. Нараства броят 
на СЕР с участието на трети държави, които получават финансиране от Евроюст, предназначено 
за съвместни екипи. Националните органи биха могли да обмислят създаването на 
координационен център в Евроюст в подкрепа на дни за съвместни действия, включително 
когато случаят засяга една или повече трети държави. 

 Доброто, редовно и ефикасно общуване, в идеалния случай на общ работен език, е най- 
важният аспект на успешното сътрудничество в рамките на СЕР, независимо дали третата 
държава е също член на СЕР. Конкретните въпроси, които бяха разгледани в СЕР с участието на 
трети държави, бяха конкретни клаузи в споразумението за СЕР, отразяващи национални 
правни изисквания, различни стандарти и правила за събиране на доказателства, както и 
въпроси, свързани с компетентността, и правните възможности за прехвърляне на 
производства на ранен етап. 

 Причините за отказ от създаване на СЕР често бяха същите, както при участието в СЕР само на 
държави — членки на ЕС, например когато е твърде рано да се вземе решение или когато 
държавите се намират на различен или напреднал етап от разследването/наказателното 
преследване. Някои специфични фактори, препятстващи евентуалното участие на трета 
държава, бяха различните правила, уреждащи оповестяването, липсата на обща правна 
основа за създаване на СЕР и предпочитанието за сътрудничество чрез правна взаимопомощ. 
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