
Евроюст — агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното 

правосъдие представлява единен център със седалище 
в Хага, Нидерландия, в който националните съдебни 
органи работят в тясно сътрудничество в борбата с 
тежката организирана трансгранична престъпност. 
Ролята на Евроюст е да  подпомага превръщането на 
Европа в по-безопасно място, като координира работата 
на националните органи от държавите — членки на 
ЕС, както и от трети държави, при провеждането на 
разследвания и действия по наказателно преследване на 
транснационални престъпления. 

Всяка държава — членка на ЕС, която участва, 
командирова национален член в Евроюст. Националните 
членове сформират колегията на Евроюст, която отговаря 
за оперативната работа на Агенцията. Колегията, на свой 
ред, е подпомагана от администрацията на Евроюст, 
която включва, наред с други, експерти по анализ на 
случаите, правни съветници и експерти по защита на 
данните. Изградената за целта сграда на Агенцията 

предоставя сигурни помещения 
за провеждане на заседания с 
възможност за извършване на 
устни преводи на всички езици 
на ЕС, както и заседателна зала, 
която е специално предназначена 
за координационните центрове, 
откъдето в реално време могат да бъдат наблюдавани и 
координирани дните за съвместни действия. 

Евроюст е изградила съгласувана международна 
мрежа, която предоставя на прокурорите в целия 
Европейския съюз достъп до повече от 50 юрисдикции 
в целия свят. Агенцията е подписала споразумения за 
сътрудничество с редица трети държави, някои от които 
са командировали прокурори за връзка в Евроюст, за 
да работят по случаи с техните колеги в колегията. 
Евроюст също така работи в тясно сътрудничество с 
други агенции и партньори на ЕС, които подпомагат 
различните етапи от веригата на наказателното 
правосъдие, включително правоприлагащите органи и 
службите за борба с измамите. 

Кои сме ние

Евроюст предлага специално предназначена оперативна 
подкрепа през различните етапи на трансграничното 
разследване на престъпления, като осигурява:

 ` своевременно реагиране;

 ` дежурен координационен център, който е на раз-
положение денонощно седем дни в седмицата;

 ` връзки с ключови колеги; както и 

 ` помощ при изготвянето на искания за съдебно 
сътрудничество, включително официални 
писмени преводи.

Освен това Евроюст може да създаде условия за слож-
ни форми на механизми за подпомагане и координа-
ция, които могат да бъдат комбинирани според необхо-
димостта от подкрепа при мащабни операции. Например 
Агенцията може:

Какви са нашите дейности   
 ` да координира паралелни разследвания;

 ` да организира координационни заседания, в 
които участват съответните съдебни и правопри-
лагащи органи;

 ` да създава и/или финансира съвместни екипи 
за разследване (СЕР), в които съдебните и пра-
воприлагащите органи да работят съвместно по 
разследвания на транснационални престъпления, 
въз основа на правно споразумение между две 
или повече държави; и

 ` да планира дни за съвместни действия, провеждани 
в Евроюст, които се управляват в реално време 
посредством кординационните центрове и по време 
на които националните органи могат да задържат 
извършители на престъпления, да разбиват 
организирани престъпни групи и да конфискуват 
активи.

Съвместно с държавите членки и широката мрежа от международни партньори, Евроюст 
има ключова роля за превръщането на Европа в по-безопасно място и за гарантирането на 

правосъдие за нейните граждани.

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество 
в областта на наказателното правосъдие
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Плановете за създаване на съдебен орган, който да засили 
сътрудничеството между националните органи в областта 
на борбата срещу тежката организирана трансгранична 
престъпност бяха обсъдени за първи път от европейските 
държавни и правителствени ръководители на 
заседанието на Европейския съвет в Тампере, Финландия 
през 1999 г. Временен орган за съдебно сътрудничество, 
наречен про-Евроюст започна дейност в Брюксел през 
март 2011 г. Терористичните нападения на 11 септември 
2001 г. в Съединените щати ясно показаха необходимостта 
от засилване на международното сътрудничество. 
Тези събития ускориха развитието на Евроюст, която 
беше официално създадена с Решение на Съвета от 28 
февруари 2002 г. като звено за съдебно сътрудничество на 
Европейския съюз. Евроюст се премести в Хага през 2003 г.

Евроюст, както и естеството и обхвата на работата ѝ, 
претърпяха значително развитие след нейното създаване. 
Решението на Съвета да повиши капацитета на Агенцията 
през 2008 г. засили оперативните способности на Евроюст 
и улесни сътрудничеството между националните органи 
и Евроюст, както и с други партньори и трети държави. В 
Договора от Лисабон, влязъл в сила през 2009 г., специално 
се упоменава Евроюст и се определя нейната мисия „да 
подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството 
между националните органи за разследване и съдебно 

Евроюст през годините
преследване по отношение на тежката престъпност, 
засягаща две или повече държави членки“.

През 2017 г. Евроюст се премести в своята нова, специално 
изградена сграда в центъра на Международната зона 
в Хага. Сградата е проектирана, за да функционира в 
подкрепа на мисията на Агенцията да доразвие и да 
засили съдебното сътрудничество. Сградата включва 
специализирано работно помещение със съоръжения, 
предназначени за обменяне на информация и за 
определяне на стратегии по време на широкомащабни 
многостранни съвместни действия. На по-ниските етажи в 
сградата се помещават редица помещения за провеждане 
на заседания при закрити врати, изградени за целите 
на поверителните обсъждания между членовете на 
националните бюра и външни специалисти. Помещенията 
предлагат сигурни, съвременни информационни системи, 
както и съоръжения за симултанен превод.

На 12 декември 2019 г. влезе в сила регламентът за 
Евроюст, който даде началото на нов етап от разви-
тието на Евроюст, тъй като Евроюст вече е Агенцията 
на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие. С новата правна уредба 
на Агенцията бяха въведени изменени управленска 
структура, политика в областта на външните отноше-
ния, както и режим на защита на данните.

По часовниковата стрелка от върха: Заседанието на Европейския съвет в Тампере, Финландия, през 1999 г.(© EU Council), сградата на Евроюст в Хага (© Corné Bastiaansen), 
конферентна зала и работно помещение



Със споразумение за създаване на „про-Евроюст“ е създадено 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие за Европейския 

съюз

Евроюст премества своето седалище в 
Хага — международен град на мира и 
справедливостта

12.2002 г. — Създаден е Секретариатът на 
Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) като 
самостоятелно звено в рамките на Евроюст

Създаден е секретариатът на  
Мрежата на СЕР като самостоятелно звено в 

рамките на Евроюст

12.2008 г. — Прието е Решение на Съвета за 
укрепване на Евроюст

01.2011 г. — Като отделно звено в рамките на 
Евроюст е създаден секретариатът на Мрежата 
по въпросите на геноцида

06.2002 г. — Европейска заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите членки 

са приети с рамково решение на Съвета

01.2009 г. — Евроюст започва да предоставя 
финансова и логистична подкрепа на съвместните 
екипи за разследване

Евроюст и Европейската съдебна мрежа 
(ЕСМ) събират ежеседмична актуална 

информация относно въздействието на 
извънредното положение във връзка с 

COVID-19 върху съдебното сътрудничество 

05.2020 г. — В Евроюст е сформирана Фокус 
групата в областта на контрабандата на 
мигранти, която свързва специализирани 
прокурори от държави — членки на ЕС

12.2019 г. — Новият регламент за Евроюст 
влиза в сила, като Евроюст вече е Агенцията 

на Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие

06.2017 г. — Евроюст се премества в 
своята нова, специално изградена  
сграда в Хага

06.2011 г. — Създаден е дежурен координационен 
център (ДКЦ) в рамките на Евроюст, който 

дава възможност на съдиите, прокурорите и 
правоприлагащите органи да търсят съдействие 

денонощно седем дни в седмицата

09.2019 г. — Евроюст провежда своя стотен 
координационен център след въвеждането на този 
уникален инструмент през 2011 г.

04/2014 - Приета е Директивата 
относно Европейската заповед за 

разследване по наказателноправни 
въпроси

12.2007 г. — Евроюст започва производство по 
своя хиляден случай 

02.2002 г. — Евроюст е създаден с Решение на Съвета с 
оглед засилване на борбата срещу тежката трансгранична 

престъпност
06.2002 г. — Правилата за създаване на съвместни екипи 
за разследване са определени в рамково решение на ЕС
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Времева линия на случай в Евроюст

Собствена инициатива
Основава се на информацията, получена от:

 9 Други агенции на ЕС (например Европол, FRONTEX)
 9 Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
 9 Европейската прокуратура
 9 Национални органи (отговорни например за 

обмена на информация относно тероризма, 
уведомления по член 21 от регламента за Евроюст 
и др.)

Национален орган
Искане за съдействие от компетентните 
органи в държавите членки за техните 
разследвания/наказателни преследвания 

Европейска прокуратура (EPPO) (след като 
започне да функционира)
По искане на Европейската прокуратура в 
рамките на нейната компетентност

ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СЛУЧАЙ
Работата по случай може да бъде инициирана в  
Евроюст от ...
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Организационната структура на Евроюст включва 
колегията, изпълнителния съвет и администрацията. 

Колегията е отговорна за работата на Агенцията и 
се състои от национален член от всяка участваща 
държава — членка на ЕС. Когато колегията работи 
по неоперативни въпроси, представителят на 
Европейската комисия също е член. Председателят 
и двама заместник-председатели на Евроюст, всеки 
от които се избира с мандат от четири години, за не 
повече от два мандата, наблюдават колегията.

Националните членове ръководят своите национални 
бюра, с подкрепата на заместниците и помощниците, 
делегирани от тяхната държава. Бюрата са основните 
звена за контакт за прокурорите и разследващите съдии, 
когато се нуждаят от помощ за конкретно разследване.

Изпълнителният съвет подпомага колегията 
при изпълнение на управленските ѝ функции. 
Той се състои от председател и двама заместник-
председатели, представител на Европейската комисия 
и двама други членове на колегията, определяни на 
ротационен принцип на всеки две години.

Как е създадена Евроюст
В рамките на администрацията административният 
директор е законният представител на Евроюст и неин 
управител за административни цели. Административният 
директор отговаря за наблюдението на ежедневното 
управление, управлението на персонала и за оказването 
на административно съдействие за улесняване на 
оперативната работа на Евроюст. 

Роля на домакин

Евроюст е домакин на четири мрежи: секретариата 
на Европейската съдебна мрежа, секретариата 
на Мрежата на ЕС по въпросите на геноцида, 
секретариата на Мрежата на СЕР и Европейската 
съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността. 
Мрежите се състоят от национални звена за 
контакт или национални експерти, които улесняват 
съдебното сътрудничество, обмена на информация и 
работата на специалистите в държавите членки. 

Евроюст работи с националните органи в борбата с 
редица тежки и сложни трансгранични престъпления, 
включващи две или повече държави. Агенцията  
ръководи ответните действия по съдебен ред спрямо 
нарастващите заплахи в Европа, като дава възможност 
на държавите членки да изпреварят престъпниците с 
една крачка и се фокусира предимно върху организи-
раните престъпни групи. Случаите, отнесени до Евро-
юст често включват повече от един вид престъпления. 

Видовете приоритетни престъпления включват: 

 ` Тероризъм
 ` Киберпрестъпност
 ` Трафик на хора
 ` Трафик на наркотици 
 ` Престъпления против финансовите интереси на 

ЕС (престъпления, свързани със защита на финан-
совите интереси на Съюза) 

 ` Контрабанда на мигранти
 ` Екологични престъпления
 ` Изпиране на пари
 ` Мошеничество и измами

Приоритетни престъпления



Анализирана информация
 9 Сравняване на данни 
 9 Идентифициране на връзки с други разследвания
 9 Тясно сътрудничество с Европол

Обсъждат се инструментите за съдебно сътрудничество
 9 Европейска заповед за арест (ЕЗА)
 9 Европейска заповед за разследване (ЕЗР)
 9 Искане за взаимна правна помощ
 9 Решение за обезпечаване /заповед за конфискация

Решаване на въпроси, свързани със сътрудничеството
 9 Спорове за компетентност
 9 Паралелни производства
 9 Прехвърляне на производства
 9 Допустимост на доказателства
 9 Сътрудничество с трети държави

СЪВМЕСТЕН ЕКИП ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ (СЕР)
Евроюст предоставя правна, практическа и финансова подкрепа

КООРДИНАЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ

Заседания с националните органи 
(съдебните органи и правоприла-
гащите органи) за подготовката на 
бъдещите действия

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Ден за координирани действия 
при сложни трансгранични 
случаи, подкрепени от Евроюст

БЪРЗ ОТГОВОР

Спешните действия се обсъждат и 
съгласуват от участващите страни

Отговор на искането може да бъде 
предоставен бързо

КООРДИНИРАНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ДЕЙСТ-
ВИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Участващите страни обсъждат случая и 
планират набор от координирани действия

Необходими са всеобхватни действия

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПО СЛУЧАЙ НА ЕВРОЮСТ
Националните органи осъществяват напредък по 
своите разследвания/наказателни преследвания 

Последващите искания могат да бъдат 
предавани на Евроюст (например 
подкрепа по време на съдебната фаза)
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Случите, отнесени до Евроюст включват две или повече държави — членки на ЕС, или държава членка и държава 
извън ЕС. Понякога случаите включват престъпления, извършени в една държава членка, но имат отражение 
извън нейните граници. Евроюст предлага на държавите членки своя огромен опит и експертиза по отношение 
на съдебното сътрудничество, включително и редица инструменти за справяне с проблеми като спорове за 
компетентност, екстрадиция, допустимостта на доказателства, както и обезпечаването и възстановяването на активи. 
Тъй като Евроюст включва органи от всички държави членки и различни трети държави, тя може бързо да отговаря 
на исканията, като понякога подпомага разрешаването на даден случай в рамките на часове. 

Когато национален член реши да внесе за регистрация в Евроюст даден случай, колегията заседава, за да определи 
кои национални членове в Евроюст следва да бъдат включени. Националният член (или неговите заместници и 
помощници) продължава да упражнява контрол върху случая, докато Евроюст може да предоставя съвети и помощ 
по отношение на координирането и прилагането на европейските съдебни инструменти. 

След започването на производство по даден случай в Евроюст, може да бъде организирано последващо заседание 
с цел обмен на информация между държавите, които участват, обсъждане на съответните правни въпроси и 
провеждане на консултации със съответните национални органи по отношение на следващите стъпки (вж. Времева 
линия на даден случай в Евроюст, за да видите какво развитие могат да имат случаите). 

Отнасяне на случай до Евроюст
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Евроюст подпомага множество разследвания Всеки случай е 
различен и налага прилагането на индивидуален подход. Често 
прокурорите трябва да действат незабавно, за да установят 
местоположението на и да заловят заподозрените лица. В такъв 
случаи националните органи могат да разчитат на единните 
дежурни центрове на Евроюст, например чрез улесняване на 
бързото изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА), 
решение за обезпечаване или събиране на доказателства, 
като използват Европейска заповед за разследване (ЕЗР). В 
други случаи разследването се конструира бавно и методично, 
което отнема месеци и дори години внимателно планиране, 
координиране и обсъждане, като Евроюст има координационна 
роля. Четирите основни средства за оказване на подкрепа от 
страна на Евроюст са съвместните екипи за разследване, 
инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, 
координационните заседания и кординационните центрове.

Съвместни екипи за разследване (СЕР)

СЕР са най-съвременният инструмент, който се из-
ползва по отношение на международното сътруд-
ничеството по наказателноправни въпроси. Те са 
екипи, в които съдии, прокурори и служители на 
правоприлагащите органи работят съвместно по 

разследвания на транснационални престъпления, въз основа 
на правно споразумение между две или повече държави в про-
дължение на определен период.  Евроюст подпомага държавите 
по отношение на създаването и функционирането на СЕР от 
2009 г. насам. Агенцията е домакин на заседанията с члено-
вете на СЕР, като често предоставя услуги по писмени и устни 
преводи. От също толкова голямо значение е това, че Евроюст 
може да предостави финансова и логистична подкрепа на СЕР с 
цел облекчаване на тежестта върху националните бюджети при 
справянето с транснационални случаи.

Основни инструменти за провеждане на разследване 

Какво е Европейска заповед за арест?

Европейската заповед за арест, валидна във 
всички държави — членки на ЕС, се използва за 
задържане и предаване на лица, заподозрени в 
извършването на престъпление, или осъдени 
лица в издаващата държава за подлагане на 
наказателно преследване или за изтърпяване 
на наказанието. Евроюст играе основна роля за 
подобряване на изпълнението на ЕЗА, вклю-
чително за преодоляване на юридическите и 
практическите пречки. Евроюст може да улесни 
предаването и своевременното изпълнение на 
ЕЗА, да координира и консултира конкуриращи 
се ЕЗА, да оказва помощ по въпроси, свързани с 
предаването, да пояснява различията в нацио-
налното законодателство във връзка с ЕЗА, 
както и да подпомага националните органи в 
справянето с много други въпроси. 

Какво е Европейска заповед за разслед-
ване?

Европейската заповед за разследване уста-
новява ясен процес по отношение на съ-
трудничеството между съдебните органи в 
различните държави членки във връзка със 
събирането и съхраняването на доказател-
ства, напр. извършването на претърсвания, 
изслушвания, получаването на банкова и 
финансова информация, прихващането на 
съобщения и временното прехвърляне на 
задържани лица. Евроюст може да оказва 
помощ по въпроси, свързани с чети.

Евроюст подкрепя СЕР като:

 ` оценява доколко е подходящо създаването 
на СЕР по случая; 

 ` подпомага изготвянето на споразумение за СЕР;
 ` предоставя правна и практическа подкрепа 

през целия жизнен цикъл на СЕР, включител-
но подкрепа по отношение на съвместните 
операции (кординационни центрове);

 ` координира стратегиите за разследване и 
наказателно преследване; и

 ` предоставя финансова и логистична подкрепа 
по отношение на пътувания, устни преводи, 
предаване на доказателства, отдаване за вре-
менно ползване на оборудване.

Помощ за използването на 
инструментите за съдебно сътрудничество 
на ЕС

Инструменти като Европейската заповед за 
арест (ЕЗА) и Европейската заповед за разслед-
ване (ЕЗР) значително улесняват сътрудничест-
вото при трансгранични случаи. Въпреки това, 

за да увеличат максимално потенциала на тези инструмен-
ти, националните органи трябва да могат бързо да осъщест-
вят контакт помежду си и да комуникират с яснота на раз-
личните езици и в различните юрисдикции. Като изпълнява 
координационната си функция, Евроюст дава възможност 
на държавите, които участват да използват тези инструмен-
ти по най-добрия начин. 
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       За съжаление броят на трансграничните престъпления нараства, поради което се налага  
Евроюст все повече и повече да оказва помощ по отношение на големите и сложни случаи. Тази ситуация води 
до увеличаване на броя на международните действия на съдебната власт, които трябва да координираме в 
реално време. Чрез създаването на кординационен център в Евроюст можем да оказваме незабавна помощ 
и да гарантираме, че действията се предприемат едновременно, като са от полза за съдебната власт и 
за полицията във всички участващи държави, докато резултатите от отделните действия на държави 

членки и трети държави биха били по-малко впечатляващи.

– Председател на Евроюст Ladislav Hamran –

Координационни центрове

Евроюст предлага уникален инструмент — 
кординационен център — за подпомагане 
на широкомащабни оперативни действия в 
областта на трансграничната престъпност. 
Основен фактор за успеха при тези действия 

е способността действията да бъдат изпълнявани 
едновременно, като например задържания, 
претърсвания, изземване на доказателства, провеждане на 
разпити на (потенциални) заподозрени лица и свидетели, 
както и обезпечаване на активи. Тези дни за действия 
често се състоят едновременно в няколко държави 
членки, като по този начин се отнема възможността на 
престъпниците да предупредят своите мрежи. 

В рамките на деня за действия участниците в 
кординационния център имат достъп до специализирани, 
сигурни канали за комуникация. Въз основа на получената 
информация от участващите органи, кординационният 
център редовно предоставя информация относно 
оперативните действия, които се провеждат на място. 

Тази информация дава възможност на участващите 
органи веднага да адаптират своите стратегии, за да 
реагират на развиващите се ситуации. Например може 
да се изисква допълнителна ЕЗР с цел претърсване на 
адрес, който е разкрит по време на самото оперативно 
действие. Участниците трябва да бъдат подготвени за 
непредвидени ситуации и да реагират бързо.

През септември 2019 г. Евроюст проведе своя стотен кор-
динационен център. Този важен етап, както и резултатите, 
постигнати през годините, посредством кординационните 
центрове показват полезността на този инструмент и 
неговата все по-голяма роля в съдебното сътрудничество. 

Работейки в екип с националните органи, националните 
бюра на Евроюст, както и ангажираният за целта персонал 
от експерти в областта на анализа и съветници, подпо-
магат създаването на правилните условия за координи-
рането на сложни и бързоразвиващи се трансгранични 
оперативни действия.

Координационни заседания

Координационните заседания са оперативен инстру-
мент, който често се използва в Евроюст за 
събирането на съдебните и правоприлага-
щите органи от държави членки, и в някои 
случаи — от трети държави. Участниците 
обменят информация и решават правни 

въпроси като спорове за компетентност и прехвърля-
не на производства. Те могат също така да съгласуват 
по-нататъшните действия в разследването, да планират 
дните за действия и да обсъждат възможностите на СЕР.

Евроюст има координационна роля при провеждането на 
тези заседания. Агенцията разполага със специализиран 
екип от служители за съдебно сътрудничество, които 
могат да предоставят правни съвети, анализ и оператив-
на помощ. 

Евроюст също така предоставя възстановяване на 
разноските за съоръженията, както и на пътните раз-
носки и на разноските за настаняване на посещава-
щите участници. Услугите по предоставяне на устни 
преводи са на разположение по време на цялото ко-
ординационно заседание, дори когато то се провежда 
чрез видеоконферентна връзка. 

© Евроюст
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Първият кординационен център на Евроюст, който се 
проведе през февруари 2011 г. беше насочен към спира-
нето на контрабандата на мигранти от престъпна мрежа, 
действаща в шест държави. На Евроюст беше възложено 
да улесни исканията за взаимна правна помощ до участва-
щите държави членки и да координира разследванията и 
действията по наказателно преследване, както и едно-
временните действия срещу организираната престъпна 
група в други пет държави. След като Евроюст подпомогна 
усилената подготовка, включително организирането на 
координационни заседания с цел съгласуване на стратегия 
за едновременни действия в седем града, беше създаден 
координационният център. Тридесет и пет заподозрени 
лица, занимаващи се с контрабанда на хора бяха задържа-

Кординационни центрове в действие
ни и 38 имигранти бяха засечени.

През септември 2019 г. в Евроюст се състоя стотният 
кординационен център във връзка с приключването на 
технически сложно разследване на oрганизирана прес-
тъпна група, замесена в мащабна измама в областта на 
платените телевизии и широкомащабни нарушения на 
авторските права в областта на аудио-визуалните произ-
ведения. Денят за действия включваше шест държави. 
Двадесет и две заподозрени лица бяха идентифицирани 
и беше спряно функционирането на повече от 200 сър-
въра. След успешния резултат от координационния 
център беше проведена пресконференция в Евроюст. 

 Снимки © Евроюст; Съвет на Европейския съюз
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EncroChat (2020 г.)  Посредством съвместен екип за разследване, френските и нидерландските правоприлагащи и съдебни ор-
гани, Европол и Евроюст успяха да разбият EncroChat, криптирана телефонна мрежа, широко използвана от престъпните мрежи. 
Разследването, водено в продължение на месеци даде възможност да бъдат прихванати, споделени и анализирани милиони съ-
общения, разменяни между престъпниците при планирането на тежки престъпления. Информацията вече се използва в няколко 
текущи разследвания и ще бъде допълнително анализирана като източник на уникално по рода си разкриване на безпреце-
дентни като обем нови доказателства с цел справяне с организираните престъпни мрежи в дълбочина. Евроюст улесни в голяма 
степен съдебното сътрудничество посредством създаването на СЕР и усиленото използване на европейските инструменти за 
съдебно сътрудничество, като например Европейските заповеди за разследване, повече от сто, от които бяха издадени в няколко 
държави. През цялото време, в което се провеждаше разследването, членовете на СЕР организираха пет координационни заседа-
ния в Евроюст, за да съберат всички участващи страни в сигурна среда, да определят паралелните или свързаните разследвания, 
да решат коя е най-подходящата рамка за сътрудничеството, както и да разрешат потенциалните конфликти на юрисдикция.

Примерни случаи

„Операция Полино“ (2018 г.) „Операция Полино“ 
беше най-голямата координирана акция срещу мафията 
Ндрангета досега в Европа. Разследването продължи 
четири години. Националните органи обединиха 
всичките си знания за разработването на съвместна 
стратегия за справяне със сложните престъпни дейности. 
Синхронизираните действия на стотици полицейски 
служители, наблюдавани в реално време от кординационен 
център в Евроюст, доведоха до залавянето на 4000 кг 
кокаин и значителни количества други наркотици, 
конфискацията на 2 милиона евро и 84 задържания.

Бързо задържане на високопоставено лице 
на „Ислямска държава“(2019 г.) Координацията 
от страна на Евроюст на бързата намеса на 
унгарските и белгийските органи доведе до 
задържането на чуждестранен боец терорист, 
заподозрян за активно участие в убийството на 
20 души в Сирия. Обменът на ключови документи, 
както и писменият превод и споделянето на 
информация, денонощно седем дни в седмицата, 
между Унгария и Белгия, доведе до неговото 
задържане по подозрение за извършването на 
терористични престъпления. 

Координирано задържане на заподозрени членове на мрежа за контрабанда на мигранти (2020 г.)  В 
резултат на трансгранично разследване, с подкрепата на Евроюст и Европол, белгийските и френските органи задържаха 
26 заподозрени лица, членове на основната група за контрабанда на мигранти, която е транспортирала предимно 
бежанци от Азия. По повод откриването на 39 мъртви виетнамски граждани в хладилен камион в Есекс в Обединеното 
кралство през октомври 2019 г., между Белгия, Ирландия, Франция, Обединеното кралство, Евроюст и Европол беше 
създаден съвместен екип за разследване. Оттогава съдебните и полицейските органи работят в тясно сътрудничество 
в рамките на СЕР, за да определят границите на предполагаемата дейност на организираната престъпна група, както 
и да установят каква е възможността за намиране на взаимовръзки по отношение на текущите регионални и местни 
разследвания на контрабандата на мигранти. Евроюст подкрепи СЕР, шест координационни заседания, проведени 
конкретно във връзка със случая и организиране на кординационен център в деня за действия, което даде възможност 
за координиране на оперативните действия в реално време.
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Предоставяне на достъп до юрисдикции в целия свят
Престъпниците пресичат както вътрешните, така и външ-
ните граници на ЕС. Освен това нуждата от оперативна 
подкрепа за справянето с тежки трансгранични престъ-
пления се увеличава непрекъснато, като натовареността 
от трети държави се увеличава с над 20 % всяка година. 
Тясното сътрудничество с трети държави е от решаващо 
значение за справяне с предизвикателствата на по-слож-
ните престъпления, чийто брой нараства поради глобали-
зацията и дигитализацията, по-специално в областта на 
незаконната миграция, трафика и борбата с тероризма. 

Като посредник при трансграничното съдебно сътруд-
ничество, Евроюст има ключова роля за насърчаването 
на ефективни и трайни работни взаимоотношения меж-
ду националните органи в държави членки и в трети 
държави. Споразуменията за сътрудничество на Агенци-
ята и мрежата от повече от 50 звена за контакт предос-
тавят достъп до наказателни юрисдикции в целия свят. 

Споразуменията за сътрудничество са най-съвременна-
та форма на сътрудничество с трети държави. Те дават 
възможност за систематично обменяне на оперативна 
информация, включително на лични данни, което е от съ-
ществено значение за това националните органи да могат 
успешно да провеждат действия по наказателно преслед-

ване на престъпниците, когато участват трети държави. 
Евроюст е подписала 12 споразумения за сътрудничество 
с трети държави, осем от които са командировали проку-
рори за връзка в Евроюст. Прокурорите за връзка работят 
рамо до рамо със своите колеги от държави членки, като 
имат пълен достъп до оперативните инструменти на Аген-
цията. Регламентът за Евроюст, който влезе в сила през 
декември 2019 г. трансформира политиката на Евроюст в 
областта на външните отношения. Понастоящем Агенция-
та работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия 
във връзка с разработването на четиригодишните страте-
гии за разширяването на международния ѝ обхват.

Агенцията продължава да поддържа близки контакти с 
основните участници в институционалната структура на 
Европейския съюз, включително Комисията, съответните 
работни групи на Съвета, Секретариата на комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в 
Европейския парламент, както и с Европейската служба 
за външна дейност. Евроюст също така си сътрудничи с 
други агенции на ЕС, които подкрепят различните етапи 
от веригата на наказателното правосъдие, като Европол, 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Евро-
пейската прокуратура (EPPO), Европейската мрежа за 
съдебно обучение (EJTN) и Frontex. 

Звена за контакт
Мрежата на Евроюст от звена за 

контакт по съдебни въпроси включва 
повече от 50 трети държави

Прокурори 
за връзка, 

намиращи се в Евроюст
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Предоставяне на достъп до юрисдикции в целия свят
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