
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ГЛАВА 24 “ПРАВОСЪДИЕ И 

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ” 
 
България се позовава на Позицията си за преговори по глава 

24 “Правосъдие и вътрешни работи” (CONF-BG 9/01) и 
предоставя допълнителна информация, структурирана на 

базата на въпросник на Европейската комисия 
 

 
Шенгенска информационна система и свързаните с нея въпроси 
 
ЕС е поискал по време на преговорите с т.нар. "Люксембургски страни" да 
се представи Шенгенски план за действие. Моля да обясните как и кога 
България ще подготви такъв документ. 
 

Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края 
на 2001 г. Планът ще бъде изготвен с участието на държавните институции, 
които ще имат задължения по Шенгенското acquis. 
 
Моля да обясните до къде е стигнала България в създаването на 
Шенгенска информационна система и бюро на SIRENE (план, 
финансиране, срок) и как и кога ще бъдат съгласувани полицейските 
информационни системи с принципите на Шенгенската информационна 
система. 
 

Мерките за създаване и функциониране на бюрото SIRENE ще бъдат 
разработени в Плана за действие за приемане на Шенгенското acquis до края 
на 2001 г.  

Информационната система на българската полиция вече има категории 
за събиране на информация, които са сходни с тези на SIS.  

 
Към настоящия момент са изградени информационни системи, които 

осигуряват регистрацията и контрола на миграционните процеси, подобно на 
ШИС. Тези системи са взаимосвързани и включват граничен контрол, 
съгласуване и издаване на визи, регистрация и документи за пребиваване на 
чужденци, български документи за самоличност и поддържане на регистри на 
издирвани лица /вкл. от Интерпол/, мерки за административна принуда, 
невалидни документи за самоличност, издирвани МПС /вкл. от Интерпол/ и др. 
(Приложение 1) Разработена е нова версия на система за регистриране на 
информация за издирвани лица, вкл. снимков материал, пръстови отпечатъци, 
словесен портрет и др., която е на етап финален тест и предстои внедряването 
й на мястото на съществуващата. 

 
Съвместно с Испания и Франция България изпълнява туининг проект по 

програма ФАР 1999 “Управление на системите за криминална информация 
съобразно европейските стандарти”. Основната цел на проекта е цялостно 
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дефиниране на информационната система в съответствие с шенгенските 
стандарти и последващо разработване на подсистемата за крадени МПС. Към 
момента е разработена Методологията за създаване на тази система и 
предстои създаване на останалите задължителни според шенгенските 
изисквания бази данни. С реализирането на проекта ще се гарантира пълна 
правна и техническа съвместимост със SIS.  

 
Република България ще предприеме необходимите мерки за 

осъвременяване на своите информационни системи, така че те да бъдат 
съвместими със SIS 2, когато нейните параметри бъдат установени и 
българската страна получи информация за тях.    
 
Визова политика 
 
Моля да представите график за приравняване на визовата политика на 
България с acquis на ЕС, включително политиката към двете 
изключения /безвизов режим с Р Македония и СР Югославия и 
издаването на транзитни визи за турски граждани/ и отмяната на 
безвизовия режим с другите 15 страни, споменати в позицията 
 

Република България ще въведе визов режим за гражданите на 
Македония и за СР Югославия в момента на своето присъединяване към ЕС.  

 
Вътрешната стабилност на Македония е от голямо значение не само за 

Република България, но и за Югоизточна Европа и Европа като цяло. В тази 
връзка Република България поставя особен акцент на по-нататъшното 
развитие на двустранните политически, икономически и културни връзки между 
двете страни.  Необходимо е да се има предвид, че на 9.04.2001г. Македония 
подписа с Европейския съюз Споразумение за стабилизация и асоцииране.  

 
С цел противодействие на нелегалната миграция и контрол на 

миграционните потоци Република България и Македония  водят активни 
преговори за сключване на спогодба за реадмисия, която ще обхване, както 
незаконно пребиваващи лица-граждани на Македония, така и транзитно 
преминалите през нейна територия. По съдържанието на спогодбата двете 
страни нямат принципни различия.  

 
Въвеждане на визи за гражданите на СР Югославия би предизвикало 

мерки на реципрочна основа, което ще засегне чувствително стокообмена 
между Република България и държавите-членки на ЕС. В началото на 2001г. 
Република България сключи Спогодба за реадмисия със СР Югославия, което 
ще позволи бързото връщане на незаконно пребиваващи лица, граждани на СР 
Югославия или транзитно преминали през нея. 

 
През 2001г. Р България ще продължи процеса на хармонизиране на своя 

“позитивен” визов списък с “позитивния” списък на Регламент № 539 на 
Съвета на ЕС от 15 март 2001г. определящ третите страни, гражданите 
на които се нуждаят от визи при пресичане на външните граници и на тези, 
чиито граждани са освободени от това изискване.  
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Към датата на присъединяване към ЕС, България ще приведе в пълно 
съответствие  своя визов режим с “позитивния” списък на Европейския съюз. 

  
Съгласно Закона за чужденците в Република България, само 

дипломатическите и консулските представителства на Република България са 
оправомощени да издават визи. В момента 84 дипломатически и консулски 
представителства на Република България издават визи.   

 
Единственото изключение от това правило, основаващо се на Визовата 

спогодба между правителството на Република България и правителството на 
Република Турция е че разрешения за транзитно преминаване  могат да бъдат 
издавани на границата на граждани на Република Турция.  

 
Необходимостта от издаване на разрешения за транзитно преминаване 

на турски граждани на българската граница е продиктувана от големия 
транзитен поток от турски граждани, пътуващи от Република Турция към 
държавите-членки на ЕС и обратно.  

 
Съгласно чл.10 от Закона за чужденците в Република България и чл.25 

ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи от 
дипломатическите и консулските представителства на Република България, за 
получаване на транзитна виза е необходимо чужденецът да притежава виза за 
държавата – крайна цел на пътуването, а когато пътуването не е със самолет 
или за държавата – крайна цел на пътуването, не е необходима виза, 
чужденецът трябва да притежава виза за първата държава по маршрута, за 
която е необходима. На тази основа необходимо условие за издаването на 
границата на разрешения за транзитно преминаване е молителят, гражданин 
на Република Турция, да притежава виза или разрешение за постоянно 
пребиваване за някоя от държавите-членки на ЕС.  

 
Моля представете подробна информация /план, разчет, финансиране/ 
за намерението на Република България относно разделянето на 
пътникопотока на пристанищата и летищата според шенгенските 
изисквания, включително издаването на летищни транзитни визи. 
 

В Плана за действие за приложение на Шенген ще бъдат детайлизирани 
разчетите и финансирането с оглед разделянето на пътникопотока на 
пристанищата и летищата според шенгенските изисквания. 

 
Разделянето на пътникопотока  на летище София е въведено на 

практика през 2000 г. след приключване на реконструкцията на терминал 
“Пристигащи”. 

 
Чл. 9, ал. 3, т.1 от Закона за чужденците в Република България 

предвижда дипломатическите и консулските представителства на Република 
България да издават визи за летищен трансфер. Съгласно Наредбата за 
условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България  “визи за летищен трансфер се 
издават след създаване на необходимите материални условия на летищата, с 
които се осигурява хуманно отношение към пътуващите чужди граждани”. В 
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момента е в ход проверка за установяване на готовността на международните 
летища на Република България за приемане на пътници, притежаващи 
летищни транзитни визи.  

 
Въпреки че официално не се издават визи за летищен трансфер, Р 

България на практика прилага режима за издаване на визи за летищен 
трансфер за граждани на трети страни, които съгласно изискванията на 
Шенгенското acquis трябва да притежават виза за тяхната крайна дестинация и 
които не се извеждат от залите за летищен трансфер във времето между 
пристигането и заминаването им с първия полет до тяхната крайна дестинация.  

 
Колко представителства в чужбина издават визи? 
 
Към настоящия момент визи се издават от 84 дипломатически и 

консулски представителства на Р България в чужбина. 
 
Моля посочете какви са инструкциите за транскрибиране на имената и 
фамилиите в новите паспорти от кирилица на латиница. Списъкът 
различен ли е от този, използван при старите документи за 
самоличност и предоставен ли е на страните-членки на ЕС? 
 
 Съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за българските документи за 
самоличност имената и месторождението на българските граждани в 
българските документи за самоличност се изписват на български и английска 
транслитерация по правила, утвърдени с акт на Министерския съвет. В 
Приложение №4 /виж по-долу/ към Правилника за издаване на българските 
документи за самоличност е указана транслитерацията на българската азбука в 
английската азбука с отразяване на стандарта ISO-9.  
 
 В старите задгранични паспорти на българските граждани техните имена 
и месторождение се изписваха само на латиница по френската транскрипция. 
Предвид на различията в изписване на тези данни на латиница в старите 
задгранични паспорти и документи за самоличност от новия образец и с оглед 
възможните затруднения при удостоверяване на самоличността на българските 
граждани, живеещи в чужбина, разпоредбата на чл. 4 от Правилника за 
издаване на българските документи за самоличност дава възможност по искане 
на гражданите тези данни да бъдат изписани на латиница както в предишните 
документи за самоличност или в други официални документи, но само с букви 
от Приложение №4 към Правилника. 
 
 Българската страна е предоставила на посолствата на страните-членки на ЕС в 
България информация относно транслитерацията на българската азбука в английската 
съобразно горецитираното приложение към Правилника за издаване на българските 
документи за самоличност.  
 
Приложение №4 към Правилника за издаване на българските документи за 
самоличност.  
/Изм. – ДВ, бр. 14 от 200 г./ 
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Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука с 
отразяване на стандарт ISO – 9. 
 
Българска 
азбука  

Транслитерация в 
латиница по  ISO 9 

Транслитерация в 
английската азбука 

À 
Á 
Â 
Ã 
Ä 
Å 
Æ 
Ç 
È 
É 
Ê 
Ë 
Ì 
Í 
Î 
Ï 
Ð 
Ñ 
Ò 
Ó 
Ô 
Õ 
Ö 
× 
Ø 
Ù 
Ú 
Ü 
Þ 
ß 
 

A 
B 
V 
G 
D 
E 
ђ 
Z 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
R 
S 
T 
U 
F 
H 
C 
È 
љ 
S 
” 
’ 
U 
B 

A 
B 
V 
G 
D 
E 
ZH 
Z 
I 
Y 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
R 
S 
T 
U 
F 
H 
TS 
CH 
SH 
SHT 
A 
Y 
YU 
YA 

 
 
Граничен контрол 

 
Моля да предоставите подробна информация за точния брой на 
граничните служители, включително ВНВС, както и подробен график 
за замяната на военнослужещи в НСГП с професионални полицейски 
служители по граничен контрол. 
 

Общият брой на състава на НСГП към 31.03.2001 г. е 8 168, от които 4 468 
професионални полицейски служители – офицери и сержанти, 3 013  
военнослужещи на наборна военна служба (ВНВС) и 687 технически персонал. 
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Във връзка с по-нататъшното реализиране на Програмата за поетапно 
трансформиране на състава на военнослужещи на наборна военна служба 
(ВНВС) в НСГП в професионални гранични служители е изготвено предложение 
до министъра на вътрешните работи и проект на постановление на 
Министерския съвет, като се предвижда на НСГП да бъдат отпуснати 
допълнително 2100 щатни бройки (100 офицерски и 2000 сержантски), считано 
от 01.07.2001 г. По-нататъшното намаляване на ВНВС се предвижда да 
започне от 01.01.2002 г. при следния график:  
 

увеличаване щатната численост на 
НСГП 

Период Намаляване 
числения състав 

на ВНВС 
 

Офицери сержанти 

01.01.2002 г. 600 25 500 
01.04.2002 г. 600 25 500 
01.07.2002 г. 1200 25 500 
01.10.2002 г. 219 25 500 
01.01.2003 г. 394 - - 
 
 
Първият регионален център за обучение беше открит през м. 
октомври 2000г. Моля да предоставите подробна информация за 
обучението към днешна дата (брой, график), крайни срокове, до които 
служителите на гранична полиция ще бъдат обучени, брой на 
служителите в учебния център и съдържанието на учебната програма. 
 
 От м. ноември 2000 г. в Центъра за обучение на гранични служители 
започна подготовката на новоназначени сержанти, като учебната програма 
включва 4 (четири) модула:  
I модул на обучение – “Начална полицейска подготовка” 
II модул на обучение – “Специализирана полицейска подготовка”, който 
включва обучение по местоназначение и практически стаж 
III модул на обучение – обучение на водачи на служебни кучета и младши 
експерт – криминалисти 
IV модул на обучение – чуждоезикова подготовка.  
 
 В учебните програми за начална полицейска подготовка се включват: 
Право на ЕС, Наказателно право, Наказателен процес, Полицейско право, 
Психология, Гранично полицейска подготовка, Полицейски спорт и Стрелкова 
подготовка. Успоредно с това  е включено и повишаване на чуждоезиковата 
подготовка на личния състав.  
 

Обособени са три области, които изискват непрекъснато обучение: - 
Обучение на операторите за всеки тип ново оборудване; Обучение на системни 
анализатори; Управленско обучение. 

 
 В рамките на туининг проект по програма ФАР 1999, който се изпълнява 
съвместно с Германия, до края на 2001 г. ще бъдат изработени нови планове 
за обучение и квалификация, в резултат на което на всички гранични 
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служители ще бъдат предоставени теоретически и практически познания по 
стандартите и правилата на ЕС за граничен режим. 
 
 Към 31.03.2001 г. в Центъра са обучени общо 809 гранично-полицейски 
служители, от които: 

- 698 сержанти в курсове за начална полицейска подготовка – 
продължителност на курса - 16 седмици; 
- 51 офицери и сержанти в курсове за начална чуждоезикова 
подготовка – продължителност на курса  - 5 месеца; 
- 14 офицери и сержанти в курс по визи и визов режим; 
- 18 офицери и сержанти в курс по проблемите на бежанците и 

убежището; 
- 28 сержанти в курс за младши експерти – продължителност на 

курса - 11 седмици. 
 

Към 31.03.2001 г. в Центъра работят 44 преподаватели, от които 36 
офицери и 8 граждански лица. 

 
Моля опишете  подробно основните насоки на стратегията за защита 
на външната граница (морска, сухопътна и летищна), включително 
обновяване на оборудването и инфраструктурата. 
 

 Съществено внимание в новата Концепция за развитието на НСГП за 
периода 2001-2004 г. се отделя на стратегията за защита на външните граници 
на Р България. Това налага укрепването на българската черноморска и 
българо-турската граница. 

В тази връзка особено значение за службата имат реализирането на 
проектите по Програма ФАР 2000 г., а именно: 

- Модернизиране на оборудването на българо-турската граница; 
- Укрепване на контрола на българската черноморска граница. 

 
Българо-турска граница 

 
Изпълнено: Усилени са структурите на НСГП с мобилни системи за 

контрол и наблюдение “СНОГ”-1бр. и “МУСОН”-6 бр., носими наземни радио-
локационни станции (РЛС) -9 бр., бинокли за нощно виждане “Лайка”-24 бр. и 
“БЛИК”-17 бр., прибори за нощно виждане (ПНВ) -57Е-28 бр. и нощен стрелкови 
прибор универсален (НСПУ)-28бр. 

 
Протича: Основен и текущ ремонт на електросигнализационните системи 

по границата. Изграждането на периметрова сигнално-охранителна система 
“Лъч”. 

 
Предстои: 

 Модернизиране на автомобилите за патрулна дейност с цел отговаряне на 
изискванията на ЕС за контрол на външни граници. До края на м.април 2001 
ще бъдат доставени 48 автомобила с висока проходимост “Ланд Ровер” по 
Проект BG 99 на Програмата ФАР. Повече от половината ще бъдат 
разпределени на българо-турската и черноморската граница с цел 
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повишаване мобилността на граничните патрули за охрана на “зелена” и 
“синя” граница. 
 Внедряване на нови технически и електронни средства за контрол на 
сухоземната външна граница пак по този проект, а именно 25 бр. очила за 
нощно виждане и една термовизионна система. 
 Изграждане на съвременна система за комуникация с възможности за 
интегриране в системата на ЕС и окомплектоване на граничните наряди с 
надеждни мобилни и носими средства за радиовръзка. 

 
Черноморска граница 

 
За укрепване на черноморската граница предстои реализирането на два 

основни инфраструктури проекта, а именно: 
1. Възстановяване на самостоятелно пристанищно съоръжение за База 

гранично-полицейски кораби (БГПК)-Бургас. 
2. Създаване на нов модерен оперативен център за морския регион, 

ръководещ и контролиращ всички сили и средства, имащи отношение към 
охраната на черноморската граница (кораби, РЛС контролиращи надводната 
обстановка и сили за брегови контрол). 

 
Изпълнено: За усилване на контрола е предоставена допълнително 

мобилна система за контрол и наблюдение “МУСОН”-1 бр. 
Подменени са всички РЛС за контрол на надводната обстановка със 

съвременни такива (10 бр.). 
На летищата Гранична полиция осъществява само охрана на стерилната 

зона. 
 
Протича: Доизграждане на системата за контрол на надводната 

обстановка. В строеж са ПТВН-Дуранкулак и Созопол. 
 
Предстои: Закупуване на един 210 т. кораб – втора употреба от ФРГ, 

след приключване на процедурата по договаряне на техническите аспекти на 
доставянето на кораба до пристанището на Р България. 

Закупуване на два нови 30-60 т. кораба по Проект BG 2000′ по 
Програмата ФАР. 

Закупуване на плаваща база за ремонт и дислокация на гранично-
полицейски кораби ( ГПК). 

Изграждането на пост за техническо и визуално наблюдение (ПТВН)-
Бургас. 

 
Летище София 

 
Разработен е проект за цялостна реконструкция, развитие и разширение 

на летище София. След изпълнението на проекта, за който вече е одобрено 
Споразумение за финансиране от Народното събрание, летище София ще 
отговаря напълно на изискванията за външни граници на ЕС. 
 
Моля опишете действителните настоящи и очаквани измерения на 
сътрудничество със страни - членки на ЕС и по-конкретно с Гърция 
(общи дейности?) и другите съседни страни. 
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До момента, в областта на борбата с международната организирана 

престъпност са подписани и се изпълняват 21 междуведомствени и 
междуправителствени споразумения за сътрудничество с европейски страни – 
2 тристранни и 19 двустранни, от които 6 със страни-членки на ЕС (Гърция, 
Австрия, ФР Германия, Белгия, Испания, Италия), 5 със страни-кандидатки 
(Унгария, Чешка република, Полша, Словакия и Румъния). Всяко споразумение 
съдържа част, касаеща сътрудничество в областта на граничния контрол. 

 
  За ефективното пресичане на международните канали, преминаващи 
през територията на страната се осъществява оперативно взаимодействие 
между НСГП и гранично полицейските служби на Германия, Румъния, Гърция, 
Австрия, Турция, САЩ, Франция и др. МВР осъществява двустранно 
сътрудничество с редица страни-членки на ЕС – Франция, Германия, Австрия, 
Гърция, с които е подписала спогодби за борба с организираната престъпност. 
Аналогични контакти се осъществяват и с други страни извън региона, като 
Полша и Унгария. 
 
Сътрудничество с Република Гърция по граничните въпроси 
 

Сътрудничеството се осъществява на основание на Спогодба между 
Правителствата на Р България и Р Гърция за предотвратяване и уреждане на 
гранични инциденти и нарушения.  

1. Ежегодно на разменни начала се провеждат заседания на 
Централната смесена българо-гръцка гранична комисия /ЦСБГГК/, на които се 
разглеждат  гранични инциденти и нарушения, както и въпроси по охраната и 
контрола на държавната граница;  

2. Редовно се провеждат заседанията на смесените секторни гранични 
комисии (българо-гръцката граница е разделена на 4 сектора); активно работят 
граничните пълномощници. 

3. Подписан е Протокол за сътрудничество и обмяна на информация в 
областта на оперативно-издирвателната дейност между представители на 
Регионалната полицейска дирекция – гр.Серес и РГС - Петрич. 

4. Изпълнява се Програма за сътрудничество, подписана от 
представители на органите за охрана и контрол на границата на двете страни.  

5. Поддържа се  постоянна и ефективна връзка със съответните органи / 
зав. консулска служба, военно аташе, полицейско аташе/ от Посолството на Р 
Гърция в София. 

В процес на преговори е уточняване текста на Споразумение с Р Гърция 
за изграждането на съвместни пунктове – центрове. 
 
Необходимо е изясняване на дейностите на Междуведомствения съвет 
за ГКПП относно борбата с нелегалната миграция и незаконното 
наемане на работа във връзка с подобряване на средствата за 
контрол. 
 

Междуведомственият съвет координира на национално ниво дейността 
на ведомствата, участващи в изпълнението на задължителния граничен 
контрол (граничен паспортен, митнически, медико-санитарен, 
ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен контрол и 
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карантина и контрол на транспортните средства). Основната цел е подобряване 
на ефективността на контрола и намаляване времето за граничен преход. 

 
Междуведомственият съвет има следните основни задачи: 
 координира разработването на Програма за развитието на граничния 
контрол на Република България; 
 възлага разработването на проекти на нормативни актове в областта 
на граничния контрол; 
 при съставянето на проекта на Закон за държавния бюджет на 
Република България Междуведомственият съвет разработва 
финансови разчети за необходимите средства за изграждане на нови 
гранични контролно-пропускателни пунктове или за разширяване, 
реконструкция и модернизация на съществуващите; 
 координира на национално равнище взаимодействието между 
службите, осъществяващи задължителен граничен контрол; 
 решава други въпроси, свързани със задължителния граничен 
контрол. 

 
Съгласно ПМС № 70/1998 г., Решенията на Междуведомствения съвет са 

задължителни за специализираните служби на министерствата и ведомствата, 
осъществяващи задължителен граничен контрол. 
 
Какъв допълнителен контрол се осъществява по отношение на 
гражданите от високо рискови страни? 
  

Органите на Гранична полиция осъществяват задължителен граничен 
паспортно-визов контрол на всички лица, влизащи, излизащи или преминаващи 
транзитно през страната. В системата за граничен контрол се регистрират 
преминаванията на всички лица и превозни средства. 

 
От края на 2000 г. на аерогара София е въведен предварителен контрол 

на пристигащите граждани от “рискови страни”, като проверката на валидността 
на документите за самоличност се извършва на борда на самолета. По 
отношение на гражданите от “рискови държави”, т.е. страните от негативния 
визов списък на Шенген, се провежда и допълнителен контрол, касаещ 
валидността на визата, финансови средства, надлежна покана-декларация и 
др.  

 
Техниката, разположена на ГКПП, за осъществяване на граничен 

паспортно-визов контрол може да бъде групирана в следните видове: техника 
за регистрация и контрол на преминаващите пътници и транспортни средства / 
АИС “Граничен контрол”/, специализирана техника за вторичен контрол на 
документи / докубокс, докутест, УВ лампи и увеличителни прибори/, техника за 
проверка на затворени помещения за укрити лица /газанализатори/, техника за 
идентификация на лица /Автоматизираната система за дактилоскопна 
идентификация – АFIS/ и техника за проверка на ръчния багаж на летищата за 
оръжия, взривни вещества и други общоопасни средства /металотърсачи и 
рентгенова апаратура/. 
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Постоянно и при четирисменен режим на работа се използва и техниката 
за проверка на ръчния багаж на летищата за оръжия, взривни вещества и други 
общоопасни средства, доколкото по този начин се постигат условията за 
сигурност в гражданското въздухоплаване. 

 
Техниката за проверка на затворени помещения за укрити лица се 

използва за проверка на товарни моторни превозни средства от служители, 
обучени да боравят с нея и при преминаване на такива през ГКПП. 
 
Моля да предоставите подробна информация за новия Проектозакон за 
граничния контрол: график, видове разпоредби, сътрудничество между 
националните органи и оперативни методи. 
 

До края на 2002 г. ще бъде изготвен Проект на Закон за граничната 
охрана със съдействието по линия на Националната програма “ФАР”. 
Предвижда се с този закон да бъдат уредени обществените отношения, 
свързани с контрола и охраната на държавната граница на Република 
България, както и специфичната дейност, която осъществява службата, по 
отношение противодействието на трансграничната престъпност, контрабандата 
и трафика на хора и нелегалната миграция през държавната граница на Р 
България. 

 
Предвижда се законопроектът ясно да дефинира отговорностите и 

приоритетите в дейността на службата, насочени към противодействие на 
контрабандата на хора, трафика на хора с цел сексуална експлоатация, 
нелегалната миграция през държавната граница във всичките й проявни форми 
и трансграничната престъпност. Паралелно с тази дейност ще се регламентира 
и контролът на МПС, стоки, товари и общоопасни средства като елемент на 
общата превантивна дейност на граничния контрол. 

 
Проектът ще регламентира основните дейности на Национална служба 

“Гранична охрана”, структурата и управлението й, както и специфичните 
правомощия на нейните органи. Предвижда се в отделни раздели на закона да 
бъдат диференцирани формите за вътрешноведомствено и междуведомствено 
взаимодействие, както и правомощията на органите на държавната власт и 
местно самоуправление. Законопроектът ще даде възможност за реализиране 
на съвременни форми на международно сътрудничество в областта на 
граничното управление с държавни институции, неправителствени  
организации и юридически лица. Водещо при регламентирането на 
операционните методи ще бъде възприемането на основните принципи на 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и по-точно 
въвеждането на презграничното наблюдение и презграничното преследване. 

В Проектозакона ще бъдат дефинирани специфични термини и понятия, 
свързани с граничното управление и граничния контрол. По този начин ще 
бъдат създадени необходимите условия за прилагане на разпоредбите на 
шенгенското acquis.  

 
Работен вариант на законопроекта е предмет на следващите дискусии с 

експерти от Федералната гранична охрана на Германия. На базата на бъдещия 
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Закон за граничната охрана ще бъдат подготвени и нормативни актове от второ 
и трето ниво. 

 
Може ли България да представи информация за актуалното състояние 
на подготовката за прилагане на Шенгенската информационна 
система на ГКПП? Има ли създадени информационни фондове в 
съответствие с шенгенските изисквания? 
 

Министерство на вътрешните работи разполага с централизирани 
информационни фондове. Те са реализирани като информационни системи, 
които са интегрирани помежду си и включват: регистър на населението, 
регистър на постоянно или продължително пребиваващите в страната 
чужденци и бежанци, регистър на издадените документи  за самоличност 
(паспорти,  лични карти,  свидетелства  за управление на МПС, документи за 
пребиваване на постоянно и продължително пребиваващите в страната 
чужденци и бежанци), регистър на превозните средства, крадени превозни 
средства (български и обявени за издирване от Интерпол), откраднати или 
липсващи документи за самоличност, невалидни чуждестранни документи, 
мерки за забрана за влизане или излизане в страната, административни 
санкции за нарушения на паспортния и визов режим, издирвани лица 
(включително и обявени за издирване от Интерпол), издадени визи и отказани 
молби за визи, регистър на лицата с криминалистическа и съдебна 
регистрация, информация за пътуванията на български граждани и МПС зад 
граница и за преминаванията на чужди граждани и МПС през България. 
Регистърът на населението включва и дигитализирани фотографии на лицата и 
техните подписи, достъпни по компютърен път. 

 
В рамките на Министерството на вътрешните работи е изградена 

автоматизирана информационна система (АИС) на граничния контрол. АИС 
“Граничен контрол” съдържа данни за издирвани лица, МПС и вещи, лица със 
забрана за влизане или излизане от страната и други категории, аналогични на 
съхраняваните в Шенгенската информационна система. Автоматизирани 
работни места за директен достъп до информационните фондове са изградени 
на всички ГКПП. Информацията за издадените и отказани български визи 
постъпва от Визовия център на МВнР до всички ГКПП и се използва за 
проверка на валидността на визите на преминаващите лица. 

 
По-нататъшното развитие на информационната система на МВР се 

подпомага от туининг проект по програма ФАР (съвместно с Испания и 
Франция), чиято цел е постигането на управление на системите за криминална 
информация съобразно европейските стандарти. В рамките на този проект до 
2002 г. ще бъде изградена нова информационна система за крадени 
автомобили, съответстваща на изискванията на Шенгенската информационна 
система (ШИС). В допълнение на това  ще бъдат създадени необходимите 
правни и практически условия за интеграция в ШИС. 

 
Свързани ли са вече всички ГКПП с автоматичната дактилоскопична 
система /AFIS/? 
 

Да. Всички ГКПП имат компютърна връзка със системата AFIS. 
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Убежище 

 
Моля опишете подробно настоящата процедура за подаване на молби 
за убежище: ускорена процедура и стандартната процедура 
(компетентните органи, времеви ограничения, отношения, 
експулсиране) 
 

Общата процедура е триинстанционна и е регламентирана в разпоредбите 
на чл.чл. 44, 45, 46, 48, 51-56, 66, 67, 68 и 69 от  Закона за бежанците 
(Приложение 2). 

 
Агенцията за бежанците е административният орган, който взема решения 

като първа инстанция по всички постъпили молби за статут на бежанец. Този 
процес се реализира само от квалифицирани длъжностни лица, установяващи 
фактите и обстоятелствата по всеки индивидуален случай на базата на 
взаимодействие с дипломатическите и консулските представителства на 
Република България, Националната служба “Гранична полиция” (НСГП) - 
регионалните гранични сектори и граничните контролно-пропускателни 
пунктове, паспортно-визовите служби на  столичната и регионалните дирекции 
на вътрешните работи 

 
Процедурата за подаване на заявление за статут на бежанец и откриване на 

производството подробно е регламентирана в чл.44 от Закон за бежанците, 
като още в ал.1 се изброяват изрично оправомощените органи, пред които 
може да се направи това, а именно: 
• Агенцията за бежанците и нейните териториални поделения, т.е. 

транзитните, регистрационните или приемателните центрове; 
• компетентните органи на граничната полиция и на паспортно-визовите 

служби в териториалните поделения на МВР; 
• дипломатическите и консулските представителства на Република България. 
 

Законът за бежанците регламентира два вида процедури за предоставяне 
на бежански статут – ускорено производство и производство по общия ред. В 
Закона са определени специализираните интервюиращи органи, които 
провеждат ускореното производство (чл. 49 ЗБ) в съответствие с изискванията 
на Лондонските резолюции от 1992 г. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗБ, компетентни 
органи, пред които чужденец може да заяви желание за предоставяне на статут 
на бежанец са органите на Гранична полиция, когато лицето заявява 
желанието си в граничната зона. Те имат правомощия да провеждат 
първоначалните интервюта с кандидатите за статут на бежанец, заявили 
своето желание на границата, на граничните пунктове или в непосредствена 
близост до тях.  

 
Èíòåðâþèðàùèòå ïî чл. 44, àë. 1, èìàùè ïðàâî äà âçåìàò ðåøåíèå, ñå 

îïðåäåëÿò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, ñúãëàñóâàíà ñ 
ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà çà áåæàíöèòå. Òå òðÿáâà äà ñà êâàëèôèöèðàíè ïî 
âúïðîñèòå íà áåæàíöèòå è äà èìàò äîñòúï äî èíôîðìàöèÿ, ðàâíîñòîåí ñ îðãàíèòå íà 
Àãåíöèÿòà çà áåæàíöèòå. Първата група от 17 интервюисти от Гранична 
полиция са преминали специализиран курс на обучение във ВИПОНД, като 
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същите са посочени в заповед на министъра на вътрешните работи, 
съгласувана с председателя на Агенцията за бежанците. 

 
Ускореното производство се прилага само за явно неоснователните 

молби. В чл. 13, ал. 2 от ЗБ изчерпателно са регламентирани основанията, за 
преценка на една молба като явно неоснователна и извън разписаните в закона 
основания други не могат да се въвеждат чрез разширително тълкуване. 
Съгласно Резолюцията на ЕС относно явно неоснователните молби за 
убежище, една молба за убежище може да се смята за явно неоснователна, 
когато не отговаря на материалноправните критерии по Конвенцията от 1951г. и 
Протокола от 1967г. поради някоя от следните причини: 

Твърдението на кандидата, че се опасява от преследване в страната 
си, е явно несъстоятелно или искането се основава на умишлено въвеждане 
в заблуждение или съставлява злоупотреба с производството за 
предоставяне на убежище.  

 
Когато молбите не са явно неоснователни, се разглеждат по общия ред 

(в този смисъл е и решение № 30/1983 г. на Изпълнителния комитет на 
ВКБООН относно проблемът с явно неоснователните молби или молби, 
подадени с цел да се  злоупотреби с производството за предоставяне на статут 
на бежанец или убежище).  

 
Изключващо легално основание за прилагане на ускореното 

производство е регламентирано в чл. 49, ал. 6 от ЗБ. Óñêîðåíîòî ïðîèçâîäñòâî íå 
ñå ïðèëàãà ïî îòíîøåíèå íà ìàëîëåòíè èëè íåïúëíîëåòíè ëèöà, êîèòî íå ñà ïðèäðóæåíè îò 
òåõíèòå ðîäèòåëè. 

 
В чл. 49 от ЗБ са регламентирани изчерпателно правомощията на 

гранично-полицейските органи в ускореното производство. Когато 
интервюиращият орган установи наличие на основания за отказ по чл. 13, ал. 1, 
т. 6 - 9 или по чл. 14, точки 1 - 6, които правят недопустимо искането за 
предоставяне на статут на бежанец, както и когато установи наличието на 
някои от основанията за отказ поради явна неоснователност по чл. 13, ал. 2, в 
срок до 72 часа той взема мотивирано решение за прекратяване на 
производството, съответно за отказ за предоставяне на статут на бежанец.  В 
решението той задължително се произнася относно сигурността на държавата, 
в която лицето трябва да бъде върнато.  

 
 Решението на интервюиращия орган, с което се отказва статут на 
бежанец, подлежи на обжалване пред Председателя на Агенцията за 
бежанците, в срок до 24 часа от връчването му или в първия работен ден. 
Председателят или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по 
жалбата в срок до 7 дни с окончателно решение. Решението на председателя 
на Агенцията за бежанците или на упълномощеното от него длъжностно лице 
за потвърждаване отказа за предоставяне на статут на бежанец по чл. 49, ал. 1 
се привежда незабавно в изпълнение. 
 

Когато председателят на Агенцията за бежанците отмени отказа за 
предоставяне на статут на бежанец, органите на Гранична полиция са длъжни 
да издадат временен документ, който дава право на бежанеца в срок до 24 
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часа да се придвижи безплатно с автобусен или железопътен транспорт до 
Агенцията за бежанците или до най-близкия регистрационен център. 

 
Â ñëó÷àèòå, êîãàòî êàíäèäàòúò çà ñòàòóò íà áåæàíåö ïîäàâà çàÿâëåíèå íà 

ãðàíèöàòà ïðè âëèçàíå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è ñëåä 
îáðàçóâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî ñå óñòàíîâè, ÷å èñêàíåòî ìó å ÿâíî íåîñíîâàòåëíî ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë. 13, àë. 2, ìîæå äà áúäå âçåòî ðåøåíèå çà íåäîïóñêàíå â ñòðàíàòà äî 
ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî (чл. 49, ал. 2 от ЗБ). Тези правомощия по своя 
характер не са правомощия на решаващ орган и следва да се разглеждат като 
начален етап на една административна по своя характер процедура, като не 
противоречат на цитираните по-горе международни актове. 

 
Ðåøåíèåòî çà íåäîïóñêàíå ñå âçåìà îò ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè âúç 

îñíîâà íà ìîòèâèðàíî ïðåäëîæåíèå îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà çà áåæàíöèòå ñëåä 
óâåäîìÿâàíå îò èíòåðâþèðàùèÿ îðãàí. Ðåøåíèåòî íà ìèíèñòúðà íå ïîäëåæè íà 
îáæàëâàíå.  

 
Ïî âðåìå íà óñêîðåíîòî ïðîèçâîäñòâî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñòàòóò íà áåæàíåö 

ëèöàòà ñå íàñòàíÿâàò â òðàíçèòíè èëè ðåãèñòðàöèîííè öåíòðîâå, êúäåòî èì ñå 
îñèãóðÿâà ïîäñëîí, õðàíà è ïðè íåîáõîäèìîñò ìåäèöèíñêà ïîìîù (чл. 50 от ЗБ). НСГП 
сключи Споразумение с ВКБООН, по силата на което ще бъде оборудван 
временен пункт за настаняване на лица заявили желание за статут на бежанец 
в района на границата с Р Турция. 
 

Съгласно чл. 44 ал.2 производство по общия ред се открива със 
заявяването на кандидата пред един от органите посочени в чл. 44, ал. 1, като 
заявлението може да бъде направено в писмена, устна или друга форма на 
разбираем от чужденеца език, при необходимост – и в присъствието на 
преводач. Всички заявления задължително се регистрират (виж чл.6, ал.2 и 
чл.44, ал.7). 

 
Когато се прецени, че заявлението направено пред компетентните органи 

дава основания за откриване на производство по общия ред, протоколът от 
интервюто и другите документи се изпращат незабавно в Агенцията за 
бежанците или в най-близкия регистрационен център и се оказва съдействие на 
лицето да се придвижи безплатно до агенцията или центъра, където 
продължава процедурата до вземане на съответното решението от 
председателя на агенцията (виж чл.45, чл.46, чл.51–56, чл.58 от Закона за 
бежанците). 

 
Отрицателно решение по чл.56, ал.1, т.2 и чл.58, ал.2 може да се обжалва в 

7-дневен срок пред Върховния административен съд, като подадената жалба 
има суспензивен ефект върху решението на председателя до произнасянето на 
съда (виж чл.66). Съгласно чл.22 от Закона за Върховния административен съд, 
3-членен състав на съда разглежда жалбата в открито заседание, в 
присъствието на жалбоподателя, негов адвокат, преводач, оправомощен 
представител на Агенцията за бежанците и представител на Върховната 
административна прокуратура и взема решение, с което може: 
• да отмени решението на председателя на Агенцията за бежанците и да 

постанови решение по същество, например, че предоставя статут на 
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бежанец (чл.68, ал.2 от Закон за бежанците във връзка с чл.42, ал.2 от 
Закона за административното производство); 

• да отмени решението поради допуснати процесуални нарушения или грешки 
и да го върне със задължителни указания за пререшаване от председателя 
на Агенцията за бежанците (виж чл.68, ал.3 от Закона за бежанците във 
връзка с чл.42, ал.1 от Закона за административното производство) 

• да отхвърли жалбата като несъстоятелна и потвърди решението на 
председателя на Агенцията за бежанците. 

 
Съгласно чл.33, ал.1 и чл.34 от Закона за Върховния административен съд 

във връзка с чл.69 от Закон за бежанците, решението на 3-членния състав 
може да бъде обжалвано пред 5-членен състав на Върховния административен 
съд. Тази жалба няма суспензивен ефект върху решението на 3-членния 
състав. В практиката адвокатите на бежанците едновременно с тази жалба 
внасят и молба за спиране изпълнението на това решение до постановяването 
на решението на 5-членния състав, която обикновено се уважава. С решението 
си 5-членният състав може: 
• да отмени решението на 3-членния състав поради допуснати процесуални 

нарушения или грешки и да го върне за пререшаване; 
• да отхвърли жалбата и потвърди решението на 3-членния състав. 
 

В Закона за бежанците са фиксирани срокове относно решенията по 
молбите за статут на бежанец, като максималният срок е 3 месеца. При 
постановяване на отказ за предоставяне на статут следват процедури по 
обжалване на решението на председателя Агенцията за бежанците пред 
Върховния административен съд (ВАС). Решенията на петчленния състав не 
подлежат на обжалване. 
 
Какви са правните последици, ако не бъдат спазени сроковете на 
ускорената процедура /съответно 72 часа и обжалването в рамките на 
24 часа 1  
 
 Когато компетентният орган, провеждащ първото интервю вземе решение 
след изтичане на определения от чл.49, ал.1 72-часов срок, автоматично се 
прилага разпоредбата на чл.40 от Гражданския процесуален кодекс – т.е. това 
решение не се взема предвид и кандидатът задължително трябва да бъде 
допуснат до производство по общия ред. Във всички останали случаи, съгласно 
чл.46, ал.1 от Закона за бежанците, кандидатите за статут се допускат до 
производството по общия ред. 
 
 Независимо от това дали ще последва жалба или не в определения 24-
часов срок, органът, взел решението по ускореното производство, е длъжен да 
изпрати незабавно препис от решението и протокола от интервюто на 
Агенцията за бежанците (чл.49, ал.5). По този начин са създадени условия за 
непосредствен контрол и на основание на чл.32, ал.2 от Закона за 
административното производство – за отмяна от председателя на агенцията на 

                                           
1 Въпросът е бил допълнително поставен по време на техническите консултации, проведени на 
27.03.2001 г. в Брюксел  
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евентуални неправомерно взети или нищожни решения на интервюиращите 
органи. 
 
Как се осигурява приложението на член 3 на Европейската конвенция по 
правата на човека2

 
Съгласно чл.49, ал.1 и чл.56, ал.4, когато е взето решение за отказ в 

ускореното или в производството по общия ред, решаващият орган е длъжен 
да се произнесе по сигурността на страната, в която лицето трябва да бъде 
върнато. Сигурността на страната се преценява по отношение на всяко лице в 
съответствие с определенията на §10 и §11 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за бежанците, които изключват възможността като сигурна страна да се 
обяви страна, в която към лицето могат да бъдат приложени действия, 
нарушаващи изискванията на чл.3 от Европейската конвенция за защита на 
човешките права и основни свободи. 

 
Моля да предоставите подробна информация относно измененията в 
Закона за бежанците: срокове, разпоредби, ролята на полицията при 
ускорена процедура, прилагане на списък на сигурни страни на 
произход и сигурни трети страни, непридружавани малолетни и други 
уязвими групи бежанци. (Приложение 3) 

 
В резултат на консултации с експерти от ЕК бе разработен, утвърден и 

актуализиран Национален план за действие 2000 (НПД). Като негово 
продължение е изготвен и връчен на ЕК Национален доклад за бъдещите 
дейности във връзка с по-нататъшното хармонизиране на законодателството с 
аcquis на ЕС по убежището. Тези документи предвиждат усъвършенстване на 
бежанското законодателство, укрепване на административния капацитет на 
структурите, прилагащи аcquis, развитие на инфраструктура за приемане на 
бежанци чрез изграждане на  два транзитни центъра на най-натоварените 
ГКПП, адаптацията и интеграцията на бежанците. 

 
Подготвят се  някои промени в нормативната уредба и практика с оглед 

постигане на пълно съответствие с Женевската конвенция от 1951 г. и с аcquis 
на ЕС в областта на убежището. Под ръководството на Агенцията за 
бежанците е създадена Междуведомствена работна група, която ще внесе до 
31.05.2001 г. в Министерския съвет предстоящите промени в Закона за 
бежанците,   като основен акцент се постави върху: 

 
 принципът за “неотблъскване”, който е отразен в Закона за 

бежанците (§10 и §11 от Допълнителните разпоредби), като е обвързан с чл. 
33 от Женевската конвенция, чл.чл.3 и 5 от Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и чл. 3 от Конвенцията против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или  унизително отнасяне 
или наказание ( 10.12.1984 г.), да бъде изведен и в чл.6, ал. 3 на Закона за 
бежанците. Чл. 3 и чл.5 от ЕКПЧ да намерят отражение и в Закона за 
чужденците, с оглед спазването на принципа на “неотблъскване”; 
                                           
2 Въпросът е бил допълнително поставен по време на техническите консултации, проведени на 
27.03.2001 г. в Брюксел  
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 изменения на чл. 13 и чл. 14 от Закона за бежанците с оглед по-
ясно разграничаване на изключващите и прекратяващите клаузи в 
съответствие с текстовете на Женевската конвенция от 1951 г., както и по явно 
неоснователните молби, в съответствие с Лондонската Резолюция от 1992; 

 промяна в срока и съдържанието на хуманитарната (субсидиарна) 
закрила с оглед взимането на трайни решения в дългосрочен план; 

 въвеждане на временна закрила при внезапно масово нахлуване на 
лица, търсещи убежище в резултат на въоръжени конфликти, граждански 
войни, природни бедствия и други, които не могат да бъдат разглеждани 
индивидуално;  

 промяна на инстанциите и сроковете за обжалване при ускореното 
производство. Предвижда се укрепване на административния капацитет на 
АБ, чрез създаване на специализирани органи към нея, с право на решения 
като първа инстанция по явно неоснователни молби. Като втора инстанция 
компетентният орган при ускореното производство ще бъде районният или 
окръжният съд. Предвижда се срокът за обжалване при ускорено 
производство да се промени от 24 часа на 3 работни дни, а срокът за вземане 
на решения от втора инстанция 14 дни (вместо 7 дни);  

 ясно определяне ролята, независимостта и квалификацията на 
органите, провеждащи и вземащи решения по ускореното производство 
(предвижда се полицейските органи да бъдат само насочващи, а вместо тях да 
се  внедрят специализирани органи на Агенцията за бежанците); 

 въвеждане на принципа за закрила срещу преследване от 
недържавни агенти (non state agents);  

 Предприемане на мерки за усъвършенстване на други специални 
закони за осигуряване условия относно по-цялостното гарантиране на правата 
на уязвимите групи бежанци и лицата със специални нужди, регламентирани в 
Закона за бежанците (Агенцията за бежанците съвместно с ВКБООН и НПО). 

 опростяване на механизма за приемане и промяна на списъците за 
сигурни страни на произход и сигурни трети страни и особено за отпадане на 
сигурни страни. 

 
Какво е положението относно независимата инстанция за обжалване 
от кандидати за убежище получили отказ? 

 
При ускореното производство съгласно ЗБ -  чл. 65 независимата 

инстанция е Председателят на АБ (виж Приложение 3). В предстоящите 
поправки на закона се предвижда като независима инстанция да бъде 
определен районен или окръжен съд (виж отговор на въпрос 1 от частта 
“Убежище”). 

 
При производство по общия ред съгласно разпоредбите на чл.чл. 66, 67, 68 

и 69 от ЗБ, жалбите се внасят от ВАС - тричленен състав с право на решение  
и по същество. Отказът на втората инстанция може да бъде обжалван пред 
петчленен състав от ВАС, който се явява като касационна инстанция (закон на 
ВАС). 
 
Как се осъществява правното съдействие на търсещите убежище 3  

                                           
3 Допълнителен въпрос, поставен  по време на техническите консултации в Брюксел на 27 март 2001г. 
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Всяко лице, намиращо се на територията на Република България, спрямо 

което е образувано някакво производство, в това число и производство за 
предоставяне на статут на бежанец, има право да бъде представлявано и 
защитавано от адвокат на всеки етап от производството (виж чл.56 от 
Конституцията на Република България). Освен това, съгласно чл.4, ал.2 от 
Закона за бежанците представителят на Върховния комисар на ООН има право 
на достъп до всеки етап на производството, както и да дава писмено или устно 
мнение на компетентните органи по всеки конкретен случай. Съгласно чл.20 
кандидатът за статут на бежанец също има право да поиска съдействие и 
помощ от Върховния комисар на ООН за бежанците или други правозащитни 
организации. Българският Хелзинкски комитет се е ангажирал и осъществява 
реална адвокатска помощ и защита на кандидатите за статут на бежанец в 
България и особено на тези, които нямат средства да си наемат друг адвокат. 

 
Какво влияние ще окажат измененията в Закона за бежанците върху 
положението на Агенцията за бежанците: структура, персонал, 
обучение, оборудване, приемателни центрове? 

 
Съгласно Закона за бежанците Агенцията за бежанците е централен 

автономен орган при МС на РБ (чл.35 от ЗБ), състоящ се от централна служба 
и транзитни, регистрационни, приемателни и интеграционни центрове. Има 
утвърден Устройствен правилник, определящ структурата, организацията на 
работата, функциите и числеността на персонала. 

 
Взети са мерки за укрепване на административния капацитет на АБ, във 

връзка с което ще бъде реализиран туининг проект в рамките на 2002 - 2003 
година.  

 
Един от приоритетите в дейността на АБ е подобряване на 

инфраструктурата чрез изграждане и разкриване на транзитни, 
регистрационни, приемателни и интеграционни центрове за бежанци. 
Съгласно Закона за бежанците тези центрове са териториални поделения на 
Агенцията за бежанците. 

 
Моля да предоставите подробна актуална информация относно 
проекта на Наредба за откриване на Регистрационен и Интеграционен 
център за бежанци в София. Съгласно “Позицията за преговори” 
крайният срок е март 2001 г. Каква е връзката между този център и 
Агенцията за бежанците? 

 
На основание разпоредбите на чл.36, ал. 4, 6 и 7 от Закона за бежанците, 

на 12 април 2001 г. Министерския съвет прие Постановление за откриване в 
София на Регистрационен център за бежанци с капацитет 500 души и 
Интеграционен център за бежанци. С настоящото постановление на АБ ще 
бъде отпуснат допълнителен щат за администриране на центровете.  

 
Съгласно чл. 36 от ЗБ центровете за бежанци са подразделения на АБ. С 

разкриването на Регистрационен център за бежанци в София  се създават 
условия за вземане на незабавни мерки за откриване на нормативно 
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определената процедура по отношение на лицата, кандидатстващи за статут 
на бежанец. В него бежанците се регистрират, снема се тяхната самоличност 
и идентификационни белези, провеждат се първите интервюта и се 
организира снабдяването с документи за самоличност; кандидатите се 
подлагат на медицински прегледи и изследвания и при необходимост се 
поставят под карантина. 

 
Кога ще бъде открит временният Транзитен център за бежанци на 
аерогара София? Какъв ще е неговият капацитет? 
 

Под ръководството на АБ, съвместно с ВКБООН и НПО, работещи по 
проблемите на бежанците,  е създадена работна група по въпросите на 
временните и постоянни транзитни, регистрационни и приемателни центрове 
за бежанци в Р България. Относно временния център на аерогара София до 
този момент са водени разговори с ръководството на Софийска община и 
летищния комплекс - София за предоставяне на подходящ обект за такъв 
център. Обсъжда се възможността за  сграда и прилежащ терен на 
Министерство на транспорта и съобщенията, разположена в северния район 
на аерогара “София”. От направения оглед Агенцията за бежанците счита, че 
този обект отговаря на изискванията за ползването му като транзитен център 
за бежанци, отчитайки възможностите за транспортно осигуряване, връзки с 
външната техническа инфраструктура и  екологическите условия. 
Ръководството на АБ е в преговори по този въпрос със съответното 
министерство и до края на 2001 година се очаква неговото решение. 

 
Моля опишете подробно съществуващата  процедура за подаване на 
молби за убежище без документи и положението на центъра за 
задържане в София. 

 
Кандидатите за убежище без документи при подаване на молба за статут 

на бежанец попълват и декларация за личните си данни, въз основа на която 
се третират като лица с документи. Законът за бежанците не предвижда мерки 
за задържане на лица търсещи убежище без документи.  

 
Моля дайте информация относно подготовката на Агенцията за 
бежанците за Дъблинската конвенция и за EВРОДАК 

 
Основните критерии на Дъблинската Конвенция намират отражение в 

Закона за бежанците. Съгласно този закон Агенцията за бежанците ще бъде 
основният орган, прилагащ Дъблинската Конвенция. Тя ще извършва обмена 
на информация със страните членки на ЕС относно разглеждането на молби 
за убежище. Предприемат се технически стъпки за бъдещото прилагане на 
Дъблинската Конвенция: 

- чл.7 т.11 от Закона за МВР предвижда изграждане на информационни 
фондове, управление на информационната дейност и определяне на реда за 
контрол над  информацията; т. 12  - “Придобиване, анализиране и 
съхраняване на информация и представянето й в предвидените със закон 
случаи”. 

- чл. 53, ал. 1 от Закона за бежанците регулира процеса на снемане на 
пръстови отпечатъци и доказване самоличността във връзка с чл. 7 т. 11 и 12 
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от закона за МВР: Чл.53.(1) Агенцията за бежанците има право да събира 
сведения и данни за бежанците и съвместно с органите на Министерство на 
вътрешните работи да снема идентифициращите личността им белези и други 
образци за сравнително изследване с оглед установяване на самоличността и 
изясняване на обстоятелствата, свързани с подаденото заявление.  

(2) Източник на данните по предходната алинея могат да бъдат както самите 
лица, така и български или чуждестранни физически или юридически лица, или 
хуманитарни организации.  

(3) Не се допуска да се събират сведения за лицето от официалните власти 
на държавата, от която то бяга.  

- създаден е централен регистър за чужденци съгласно чл. 7 т.11 и 12 от 
Закона за МВР във връзка с прилагането на Закона за чужденците. Елемент от 
Централния регистър за чужденци е Централен регистър за бежанци. В Закона 
за регистрация е създаден централен граждански регистър, в който се 
регистрират постоянно пребиваващи чужденци и признати бежанци, с оглед 
създаване на нормални условия за реализиране на гражданските им права. 

Налице са разпоредби в ЗБ (Параграф 5 от Допълнителните разпоредби 
във връзка с чл. 13 ал. 1 т. 9 от същия закон), регулиращи каналите за 
комуникации при трансфериране на лица търсещи убежище съгласно 
Дъблинската Конвенция. 

 
Каква е точно политиката относно интеграцията на признатите 
бежанци? 

 
Съгласно чл.25, т.3 и чл.48, ал.3 от Закона за бежанците по време на 

производството за предоставяне на статут бежанците имат право на подслон и 
могат да бъдат настанени в приемателен център, хотел или друго място за 
подслон за сметка на Агенцията за бежанците или за сметка на БЧК или друга 
неправителствена организация. Когато бежанецът разполага с достатъчно 
средства, може да му бъде разрешено да отседне за своя сметка на избран от 
него адрес. 

 
Няма специални разпоредби относно правото на жилищно настаняване на 

бежанците със статут. Бежанците със статут, съгласно чл.28, ал.2 от Закона за 
бежанците имат право да придобиват недвижими имоти на територията на 
Република България при условията и по реда, предвидени за чужди граждани.  

   
Правото на социални помощи на кандидатите за статут на бежанец е 

регламентирано с чл.25, т.4 от Закона за бежанците и е в съответствие с чл.23 
от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. Социалното подпомагане по 
време на производството за предоставяне на статут на бежанец се 
осъществява от Агенцията за бежанците при условията и по реда за 
българските граждани. Съгласно чл.25, т.3 от Закона за бежанците по време на 
производството за предоставяне на статут бежанците получават  месечна 
помощ за храна, при определянето на която е използван гарантирания 
минимален доход за Република България. В чл.26, ал.1 и 2 от същия закон са 
предвидени специални разпоредби, относно правото на социално подпомагане 
на малолетните и непълнолетните кандидати за статут на бежанец, които не са 
придружени от родителите си и на децата на многодетните самотни майки, 
които са в производство за предоставяне на статут на бежанец. 
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Правото на социално подпомагане на бежанците, получили статут в 

Република България е регламентирано с чл.28, ал.1 от Закона за бежанците и 
чл.2, ал.4 от Закона за социално подпомагане. Социалното подпомагане на 
бежанците, получили статут в Република България се осъществява от 
Общинските служби за социално подпомагане по местоживеене, при условията 
и по реда за българските граждани. Бежанците с определена група 
инвалидност имат право да ползват предвидените социални помощи, помощни 
средства за инвалиди /инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др./ и 
услуги за българските граждани, включително и инвалидна пенсия.  
 

Съгласно чл.25, т.4 от Закона за бежанците, бежанците в производство 
имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно 
ползване на медицинско обслужване в обема, определен за българските 
граждани. Съгласно чл.33, т.4 от Закона за здравното осигуряване 
"задължително осигурени са лицата с предоставен статут на бежанец или с 
предоставено право на убежище". Здравно осигурителните вноски на 
бежанците в производство, съгласно чл.40, ал.1, т.11 на Закона за здравното 
осигуряване, са в размер на 6% от минималната работна заплата за страната и 
се заплащат от Агенцията за бежанците със средства от републиканския 
бюджет. Здравното осигуряване на бежанците със статут се извършва при 
условията и по реда за българските граждани. 
 

Съгласно чл.25, т.4 от Закона за бежанците по време на производството 
за предоставяне на статут бежанците имат право на безплатна психологическа 
помощ. Извършва се психологическа работа с бежанци с цел адаптация в 
българските условия. Оказва се психологическа помощ и на непридружени 
малолетни и непълнолетни бежанци. При възникване на конфликти се 
осъществява корекционна психологическа работа. 

 
В съответствие с чл.9, ал. 2, т.2 и 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта в Агенцията за 
бежанците при Министерския съвет се провеждат индивидуални консултации и 
мотивационни тренинги за бежанци, получили статут с цел разкриване на 
вътрешните резерви за трудова реализация, професионално ориентиране и 
трудова интеграция. 

 
Съгласно чл.25, т.5 от Закона за бежанците и Наредба N 3 от 27 юли 2000 г. 

бежанците по време на производството за предоставяне на статут имат право 
да продължат обучението си за придобиване на средно образование в 
държавните и общинските училища на Република България по ред, установен 
от Министерство на образованието и науката и Агенцията за бежанците. 

 
В чл.26, ал.1 от Закона за бежанците е предвидена специална разпоредба, 

гарантираща правата на малолетните и непълнолетни кандидати за статут на 
бежанец, които не са придружени от родителите си, да се обучават безплатно 
до завършване на средно образование. Необходимите учебни пособия се 
осигуряват от Агенцията за бежанците. 
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Бежанците, получили статут, имат равни права с българските граждани по 
отношение правото на образование. Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за 
бежанците и Наредба N 3 от 27 юли 2000 г. те имат право да продължат 
обучението си за придобиване на средно образование в държавните и 
общинските училища на Република България по ред, установен от 
Министерство на образованието и науката и Агенцията за бежанците. 

 
Съгласно чл.11, ал.3, т. 2 от Наредбата за държавните изисквания за 

приемане на студенти във висшите училища на Република България бежанците 
със статут имат право да кандидатстват и да продължат обучението си във 
висшите училища на Република България при условията и по реда за приемане 
на българските граждани. 

 
Съгласно чл.2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на 

придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища бежанците имат право на признаване на 
придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища.   
 

Съгласно чл.25, т.6 от Закона за бежанците, по време на производството за 
предоставяне на статут бежанците имат право да упражняват трудова дейност, 
организирана от Агенцията. 

 
В чл.4, ал.2, т.6 от Наредбата за реда и условията за издаване на 

разрешения за работа на чужденци в Република България, е предвидена 
възможност лица, кандидатстващи за статут на бежанец да получат 
разрешение за трудова заетост, ако процедурата за признаване статут на 
бежанец продължи над 3 месеца. 

 
Агенцията за бежанците, съгласно чл.39 от Закона за бежанците може да 

организира спомагателни дейности, в които бежанците по време на 
производството за предоставяне на статут да се обучават в професионална 
насоченост и трудова реализация. Тази възможност се реализира в 
създаденият през 1997 г. по проект на Агенцията за бежанците Център за 
интеграция на жени-бежанки, финансиран със средства на ВКБООН. 

 
Съществуващите разпоредби в Закона за бежанците и Закона за закрила 

при безработица и насърчаване на заетостта, предвиждат по - широки права на 
бежанците със статут, отколкото предвидените в чл.17 от Конвенцията за 
статута за бежанците от 1951 г. Съгласно чл.98, ал.2 от Закона за закрила при 
безработица и насърчаване на заетостта, бежанците, получили статут в 
Република България имат право на труд без да се изисква специално 
разрешение за това. Бежанците имат право на регистрация в Бюрата по труда 
и равен достъп с българските граждани до предлаганите услуги. Бежанците 
имат също така равни права с българските граждани, при сключване на трудови 
договори и развитие на лична трудова инициатива. 
 

Съгласно чл.32 от Закона за бежанците бежанец с предоставен статут има 
право да получи разрешение от Председателя на Агенцията за бежанците да 
се събере със семейството си на територията на Република България. 
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В § 8 от същия закон е дадено определение на понятието "член на 
семейство" съгласно, което "Членове на семейството са съпругът, съпругата и 
не навършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак. Права на членове 
на семейството имат и родителите на всеки от съпрузите, които на са в 
състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко 
заболяване или контузия и се налага да живеят в едно домакинство със своите 
деца". Съгласно чл.19 от Закона за бежанците "Членовете на семейството, 
придружаващи бежанеца, на когото е открито производство за предоставяне на 
статут или на когото е предоставен статут на бежанец, имат неговите права и 
задължения". 
 

Съгласно чл.25, т.2 от Закона за бежанците, чл.59, т.3 и чл.60 от Закона за 
българските документи за самоличност по време на производството за 
предоставяне на статут бежанците получават  временна карта на бежанец, 
която се издава от органите на Министерство на вътрешните работи. 
Бежанците с предоставен статут получават карта на бежанец със срок на 
валидност до 3 години /чл.29, ал.1 от ЗБ и чл.59, т.4 и чл.60 от ЗБДС/, която се 
издава от органите на Министерство на вътрешните работи. Бежанците с 
предоставен статут също така имат право на удостоверение за пътуване зад 
граница на бежанец /чл.59, т.5 и чл.60 от ЗБДС/, което им позволява да излизат 
и влизат в Република България в рамките на срока на валидност при условията 
и по реда за българските граждани /чл.29, ал.2 от ЗБ/. 
 

Съгласно чл.13, т.2 от Закона за българското гражданство лице с 
предоставен статут на бежанец, може да придобие българско гражданство, ако 
към датата на подаване на молбата за натурализация е пълнолетно; не е 
осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и 
срещу него няма образувано наказателно производство за такова 
престъпление, освен ако е реабилитирано; има доход или занятие, което му 
дава възможност да се издържа; владее български език и е живяло в 
Република България не по-малко от 3 години.   

 
Съгласно чл.34 от Закона за бежанците чужденец, на когото е предоставена 

хуманитарна закрила, има права и задължения не по-малко благоприятни от 
тези, предоставени на чужденците, постоянно пребиваващи на територията на 
Република България”.  
 

Нуждата от интеграция на най- уязвимата част от бежанската общност 
наложи разработването на проект за изграждане на Център за интеграция на 
бежанци, като неговият първи етап - Център за интеграция на жени-бежанки, бе 
разкрит през 1997 г. с финансовата подкрепа на ВКБООН. Проблемите на 
жените - бежанки са специфични и са свързани с емоционалния стрес от 
раздяла с Родина и близки, с промяна на тяхната роля в семейството, с 
трудното адаптиране сред нова битова и културна среда. 

Създаването на Центъра за интеграция на жени-бежанки имаше за цел: 
1. Адаптация на бежанците чрез обучение по български език. 
2. База за професионална квалификация и чиракуване на бежанците в 

професии, с които могат да се реализират успешно и да се издържат сами в 
страната. 
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3. База за развитие на малък самостоятелен бизнес в областта на услугите-
шев, плетиво, фризьорство, козметика и др. 

4. Развитие на творческите заложби на децата- бежанци.  
5.Център за социални контакти на жените-бежанки и семействата им. 
6.Психологическа помощ и подкрепа. 
 
Интеграционният център се ползва от жени със статут на бежанци,  като 

всички са включени в програмите за изучаване на български език и 
професионална квалификация.  

 
Курсовете за изучаване на български език се провеждат отделно за деца и 

за възрастни. Продължителността им за деца е 10 месеца, а за възрастни 
обучението се извършва на два етапа. Първият етап е за получаване на 
познания за общуване на битово ниво - 400 часа, а вторият - придобиване на 
знания, необходими за продължаване на образованието в български висши 
учебни заведения - 600 часа. Излезе от печат и първият учебник за деца-
бежанци, изучаващи български език, изготвен от авторски колектив, съставен 
от преподаватели при Центъра за интеграция на жени-бежанки. 

 
В центъра се провеждат и професионални курсове по шев и дизайн на 

облеклото,  фризьорство,  козметика,  електротехника,  плетачество. Центърът 
за интеграция на жени-бежанки разполага и със социални клубове за деца и 
възрастни.  

 
През 2000 г, след одобрен проект на Агенцията за бежанците, центърът 

беше финансиран от немска благотворителна фондация с посредничеството на 
ВКБООН. Средствата бяха предназначени за разширяване на оборудването на 
професионалните кабинети, обучение на бежанки и издаване на учебник по 
български език. 

 
Една от важните задачи, включени в Националния план за действие, 

относно усвояване на достиженията на европейското право в областта на 
убежището е разработването от Агенцията за бежанците, съвместно с други 
държавни ведомства като Върховния Комисар на ООН за бежанците и 
неправителствени организации, на дългосрочна Програма за интеграция на 
бежанците със статут в Република България. В тази връзка, през м. октомври 
2000 г. в София се проведе международна конференция на тема “Програма за 
интеграция на бежанците в Република България”, организирана и проведена от 
Агенцията за бежанците с финансовата подкрепа на Европейския съвет за 
бежанците и изгнаниците /ЕКРЕ/ и Върховния Комисар на ООН за бежанците 
/ВКБООН/. В изпълнение заключенията на конференцията в процес на 
сформиране е Национална работна група по интеграция на бежанците, която 
има за цел изработването на Дългосрочна програма за интеграция на 
бежанците в Република България. През месец май 2001 г., под патронажа на 
Министъра на труда и социалната политика на Република България и с 
финансовата и експертна помощ на Съвета на Европа, ще бъде проведена 
международна кръгла маса “Стратегия за жилищно настаняване на бежанците 
в Република България”, залегнала в “Дейности за развитие и укрепване на 
демокрацията и стабилността” /“Activities for the development and consolidation of 
democratic stability” / ADACS/. 
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Миграция  
 
Моля да предоставите подробна актуална информация във връзка с 
Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за чужденците: 
срокове за приемане и приложение. В този Закон взети ли са под 
внимание и разпоредбите относно събиране на разделени семейства, 
самонаети работници, разрешения за работа на студенти, процедури 
за проверки /географски и национални/ преди издаване на разрешение за 
работа, влизане и престой на чужденци, статут на лицата с 
разрешение за дългосрочно пребиваване. 

 
 На 12 април 2001 г. Народното събрание на Р България прие Закон за 
изменение и допълнение на Закона за чужденците в Р България /Приложение - 
ЗИД на ЗЧРБ/. В закона са доразвити хипотезите за събиране на семейства, 
включени са и разпоредби, даващи възможност на самонаетите лица да 
пребивават продължително /до 1 година/. Съгласно ЗЧРБ чужденците, които са 
приети на редовно обучение в учебни заведения получават разрешения за 
продължително пребиваване. Тази категория чужденци може да осъществява  
дейност по трудово правоотношение след получаване на разрешение от 
органите на Министерството на труда и социалната политика. 
 

По отношение на процедурите, предхождащи издаването на разрешения 
за работа, същите се осъществяват от органите на Националната служба по 
заетостта. В закона са включени разпоредби, съгласно които преди издаване на 
визи за дългосрочно пребиваване от дипломатическите или консулски 
представителства, те следва предварително да бъдат съгласувани със 
службите за административен контрол на чужденците.  

 
 В новоприетите изменения е включена разпоредба, по силата на която 
членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за 
продължително пребиваване, на това основание могат да пребивават в 
страната за същия период.  
 
 Съгласно закона чужденците, сключили брак с постоянно пребиваващ 
чужденец, получават разрешение за дългосрочно пребиваване, в т. ч. и 
постоянно. Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат и децата 
до 18 годишна възраст на постоянно пребиваващи чужденци. 
   
 Изпълнението на Закона за чужденците в Р България и Правилника за 
неговото прилагане са възложени на МВР и МВнР. В структурата на МВР 
компетентни служби в областта на миграцията са Национална служба 
“Полиция” с нейните звена “Документи за самоличност и чужденци” и 
Национална служба “Гранична полиция”.  
 
 С направените изменения българското национално законодателство 
постига по-нататъшна хармонизация с европейското acquis в областта на 
миграцията като по този начин се осигуряват необходимите предпоставки за 
провеждане на още по-ефективно противодействие срещу трафика на хора от и 
през територията на Р България. 
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Какво е настоящото положение относно споразуменията за 
реадмисия, необходима е допълнителна информация за 
споразуменията  в процес на договаряне.  
 

Република България е сключила реадмисионни спогодби с всички 
държави-членки на ЕС, с изключение на Ирландия и Великобритания, като с 
тях в момента текат преговори и се очаква те да бъдат сключени най-късно до 
края до на 2001г.  Спогодби са сключени още и с Норвегия, Чешката република, 
Полша, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и СР Югославия.  

 
Република България е връчила проекти на спогодби за реадмисия на 

Грузия, Руската федерация, Тунис, Хърватска, Украйна, Латвия, Естония, 
Македония и Ливан. На 05.12.2000г. е парафиран текстът на спогодба за 
реадмисия с Украйна.  
 
Съществува ли законодателство по експулсирането на незаконно 
пребиваващи лица и тяхното третиране преди експулсирането. 
 

Българското законодателство съдържа дефиниция на института 
“експулсиране”. По смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на 
Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ) "експулсиране" е принудително 
извеждане в кратък срок на чужденец извън границите на страната поради 
извършени нарушения или поради липса на основания за пребиваване в нея. 

 
Успоредно с административно-наказателните санкции, като ефективно 

средство за противодействие на нелегалната миграция, спрямо чужденците, 
нарушили Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ), регламентиращ режима 
на влизане и пребиваване в Р България, се прилагат и принудителни 
административни мерки – отнемане правото на пребиваване, забрана за 
влизане в страната, принудително отвеждане до границата или експулсиране. 

 
Експулсирането се налага по чл. 42 от ЗЧРБ от министъра на вътрешните 

работи или от упълномощени от него длъжностни лица със заповед, когато 
присъствието на определен  чужденец в страната създава сериозна заплаха за 
националната сигурност или за обществения ред. До експулсирането им от Р 
България, чужденците могат да бъдат настанявани принудително в специални 
домове. 

 
Основанията за издаване на заповед за експулсиране са регламентирани в 

чл. 10 от ЗЧРБ. 
По чл. 10 от ЗЧРБ се отказва издаване на виза и влизане в страната на 

чужденец, когато: 
1.  с действията си е поставил в опасност сигурността или интересите на 

българската държава или за когото има данни, че действа против сигурността 
на страната; 

2.  с действията си е злепоставил българската държава или е уронил 
престижа и достойнството на българския народ; 

3.  има данни, че е член на престъпна група или организация или че 
извършва терористична дейност, контрабанда и незаконни сделки с оръжие, 
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взривни вещества, боеприпаси, стратегически суровини, стоки и технологии с 
възможна двойна употреба, както и незаконен трафик на упойващи и 
психотропни вещества и прекурсори и на суровини за тяхното производство; 

4.  има данни, че извършва търговия с хора и незаконно въвеждане в 
страната и извеждане на лица в други държави; 

5.  е бил експулсиран от Република България преди не по-малко от 10 
години и не е възстановил в 6-месечен срок от експулсирането изразходваните 
за това от държавата средства; 

6.  е извършил умишлено престъпление на територията на Република 
България, което съгласно българското законодателство се наказва с повече от 
три години лишаване от свобода; 

7.  е направил опит да влезе в страната или да премине през нея чрез 
използване на неистински или преправени документи; 

8.  може да се предполага, че ще разпространи тежка заразна болест, 
страда от заболяване, което според критериите на Министерството на 
здравеопазването или на Световната здравна организация представлява 
заплаха за общественото здраве, или не притежава сертификат за ваксинация, 
или идва от район с усложнена епидемична и епизоотична обстановка; 

9.  няма осигурена издръжка и необходимите задължителни застраховки 
през време на пребиваването си в страната и средства, осигуряващи 
възможност за обратното му завръщане; 

10.  при предишно влизане и пребиваване системно е нарушавал 
граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република 
България; 

11.  при предишно пребиваване е нарушил трудовото или  данъчното 
законодателство на страната; 

12.  няма визи или билети за следващите по маршрута страни; 
13.  на лицето е наложена принудителна административна мярка да не 

влиза в страната и тази мярка е в сила; 
14. е включен в списъка на нежеланите за страната чужденци, 

утвърждаван ежегодно от министъра на вътрешните работи и от 
министъра на външните работи. 

 
Заповедите за експулсиране са индивидуални административни актове по 

смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство. При тяхното 
издаване е необходимо да бъдат спазени изискванията на закона, за да бъдат 
законосъобразни актове. Със заповедта за експулсиране се запознава 
чужденецът, спрямо който е наложена мярката, което се удостоверява с 
положения от него подпис. В заповедта се посочва: причините за прилагане на 
мярката, законовото основание и начина за нейното изпълнение. 

 
По принцип заповедите за експулсиране подлежат на съдебен контрол. Не 

подлежат на обжалване единствено заповедите, с които са наложени 
принудителни административни мерки, непосредствено свързани със 
сигурността на страната (чл. 47 от ЗЧРБ). Разноските по извеждането на 
чужденеца от страната са за негова сметка или за сметка на лицето или 
организацията, осигурили влизането му  (чл. 45 от ЗЧРБ). 

 
Национална служба “Гранична  полиция” и Национална служба “Полиция” 

осъществяват извеждането на чужденци от Р България. Компетентността на 

 28



 

двете национални служби е различна. Национална служба “Полиция” 
принудително отвежда лицата, подлежащи на експулсиране до граничната 
зона, където се предават на Национална служба “Гранична полиция”, като ги 
съпровожда във вътрешността на страната. За осъществяване на полицейското 
сътрудничество между двете национални служби, в процес на изготвяне е 
Инструкция за взаимодействие при извеждането на чужденци от страната. 

 
В структурата на Национална служба “Гранична полиция” съществува 

направление “Охрана и контрол на държавната граница”, което има 
териториални звена в Регионалните гранични сектори. То организира 
извеждането на чужденците с придружаване до границата.    
 
Защита на личните данни 
 
Какви са очакванията относно изработването, приемането и 
влизането в сила на Закона за защита на личните данни: реалистичен 
ли е обявения срок - средата на 2001 г.? 
 
С помощта на експерти от страните-членки на ЕС е разработен  проектозакон 
за защита на личните данни, който е одобрен от Министерски съвет. 
Проектозаконът е включен в законодателната програма на Народното събрание 
на Република България и ще бъде приет през 2001 г. 
 
Моля опишете подробно подготвителния процес за създаването на 
независим надзорен орган в тази област 
 
В съответствие с проектозакона ще бъде създаден независим орган - Комисия 
за защита на личните данни, която е юридическо лице на бюджетна издръжка. 
Комисията е колективен орган, състоящ се от пет члена. Членовете се избират 
от Парламента за срок от пет години. Членовете на Комисията трябва да 
отговарят на известни критерии като например: завършено висше образование 
по специалностите право или компютърни технологии. Комисията изготвя 
годишен доклад и заседанията й са открити. След създаването си Комисията 
ще приеме вътрешен правилник, в които ще се разглеждат въпроси свързани с 
персонала, техническото оборудване и др.  
 
Моля да предоставите подробна информация, включително срок за 
ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа от 1981 г. 
 
Конвенцията на Съвета на Европа от 1981 г. ще бъде ратифицирана 
непосредствено след приемането на Закона за защита на личните данни. 
 
Полицейско сътрудничество и организирана престъпност 

 
Законодателството в областта на полицейското сътрудничество е 
до голяма степен хармонизирано с acquis. Моля, посочете подробно 
наличните празноти спрямо европейското acquis и намеренията за 
привеждане в пълно съответствие с него. (Приложение 4) 
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Принцип 6 от Предприсъединителния пакт за борба с организираната 
престъпност подчертава взаимовръзката и ефективността на техники като 
електронно наблюдение, операции под прикритие и контролирани доставки и 
акцентира върху готовността на страните да улеснят международното 
сътрудничество в тези сфери, като се съобразяват изцяло със стандартите за 
защита правата на човека.  Важно внимание се отделя на въпросите относно 
улесняване на презграничните правоохранителни действия. 
 

По отношение на принцип 6 следва да се отбележи, че действащото 
национално законодателство и подзаконова нормативна уредба, отнасящи се 
до полицейското сътрудничество, не регламентират използването на 
служители под прикритие като процесуално средство за събиране и проверка 
на доказателства. Контролираната доставка не е процесуално уреден способ в 
НПК за доказване на трансгранични престъпления, свързани с трафик на 
наркотици. Съществуващите двустранни споразумения със съседните държави 
не уреждат материята и възможностите за трансгранично сътрудничество и по-
конкретно реализиране на оперативно-процесуални действия, свързани с 
проследяване, преследване и електронно наблюдение. Тези споразумения не 
съдържат клаузи, свързани със защита на лицата при автоматизирана 
обработка на данни, получени в процеса на двустранния информационен 
обмен.  
 

Във връзка с изготвянето на Плана за действие по приемане и прилагане 
на шенгенското acquis, е необходимо да бъде направена инвентаризация на 
подписаните от Република България двустранни и регионални споразумения за 
полицейско сътрудничество.  
 
Моля, дайте подробна информация за изпращането на офицери за 
връзка в чужбина и подготовката за сътрудничество с ЕВРОПОЛ, 
включително създаването на Национално звено за контакт, както и 
сътрудничеството с бюрото SIRENE и ИНТЕРПОЛ. 

 
Министерство на вътрешните работи на Р България вече е изпратило 

офицери за връзка в Прага, Рим и Москва. Подготвя се изпращане на офицери 
за връзка в Германия и Гърция. 

 
В рамките на националната програма ФАР се реализира туининг проект  

“Управление на системите за криминална информация, съобразно 
европейските стандарти”, в който се изпълнява цел по институционално 
изграждане на национални звена за контакт с ЕВРОПОЛ и бюрото СИРЕНЕ.  

 
От началото на 2001 се извършват подготвителни работа за създаване на 

Национално звено за контакт с ЕВРОПОЛ, като институционалното изграждане 
на звеното се очаква да завърши преди влизане в сила на Споразумението за 
сътрудничество с ЕВРОПОЛ. Националното контактно звено ЕВРОПОЛ ще 
бъде формирано в НСБОП, с участие на представители на правоприлагащите 
служби.  

 
Въпреки, че позицията дава информация за полаганите усилия за 
привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с 
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европейското acquis, липсва подробна информация за неговото 
прилагане. Следователно е необходимо предоставяне на информация 
по тези въпроси (стратегия, разчет, персонал, финансиране) 
 
 Моля, вижте отговорите на въпросите относно организацията на 
полицията и новия НК. 
 
В края на 2002 г. България ще приеме ново законодателство за 
работата на службите в областта на обществения ред. Моля 
направете подробно описание на това законодателство. 
 
 Продължава обсъждането на по-нататъшното разпределяне на 
отговорностите между българските правоприлагащите органи. До този момент 
все още не са изготвени предложения за необходимото законодателство. 
Българската страна ще предостави проект на законодателни мерки след 
изготвянето им. 

 
Моля, дайте подробна информация за организацията на полицията, 
сътрудничеството между националното и регионалното равнище, 
включително назначаване, управление на човешките ресурси, обучение 
и наличие на on-line връзка между информационния фонд в София и 
регионалните дирекции. 

 

Правната рамка, регламентираща организацията, правомощията, задачите и 
дейността на полицията са Закона за МВР и Правилника за неговото 
приложение. Институционално полицейската система  е изградена в рамките на 
едно ведомство - МВР. Тази система включва оперативно самостоятелни 
полицейски структури, функционално обособени по специфичен предмет на 
дейност: 

- Национална служба “Полиция” - борба с конвенционалната криминална 
и икономическа престъпност и участие в разследване на престъпления, за 
които НПК не изисква провеждане на предварително следствие; охрана на 
обществения ред, защита на правата и законните интереси на гражданите, 
административен контрол върху пребиваването на чужденците. 

- Национална служба “Борба с организираната престъпност” - 
противодействие и неутрализиране на престъпната активност на местни и 
транс национални престъпни структури, включително в областта на 
наркотрафика и прането на мръсни пари. 

-  Национална служба ”Гранична полиция” - охрана на държавната 
граница, осъществяване на граничен паспортно-визов контрол и разкриване и 
разследване на престъпления в зоната на граничен контрол. 

- Национална служба “Жандармерия” – охрана на стратегически и 
особено  важни обекти, участва съвместно със НСП в опазване на обществения 
ред извън населените места, подпомага обезвреждането на терористични 
групи. 

-  Дирекция “Специализиран отряд за борба с тероризма” – компетентна 
да неутрализира и задържа лица подготвящи се да извършат или извършили 
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терористични актове или други тежки престъпления с използване на 
обощоопасни средства. 

- Оперативно-технически дирекции за прилагане на специални 
разузнавателни средства -  осъществяват проследяване, прихващане на 
телекомуникациите, аудио-визуален контрол и изготвяне на веществени 
доказателствени средства. 

Управлението на координацията и взаимодействието между 
полицейските структури на национално и регионално ниво е регламентирано в 
ЗМВР и се организира и контролира от Главен секретар – най-висшата 
професионална длъжност в МВР. 

Специализирана полицейска служба за разкриване и неутрализиране 
престъпната дейност на местни и транснационални престъпни структури, 
НСБОП има следната структура – Дирекция и 28 регионални звена. 
 

НСБОП се ръководи от директор, назначаван от Президента на 
Републиката, който се подпомага от четирима зам.-директори. 

В състава на Дирекция НСБОП са изградени и функционират: 
 
1. Направление “Организирана контрабанда и корупция” 
Сектор “Нелегална миграция, трафик и търговия с хора”; 
Сектор “Контрабанда и незаконни сделки с оръжия и стоки с възможна 
двойна употреба; 
Сектор “Контрабанда на акцизни стоки” 
Сектор “Обща стокова контрабанда” 
Сектор “Корупция” /във връзка с организирана престъпност/. 
 
2. Направление “Организирана престъпност във финансовата и 

икономическата сфера” 
Сектор “Пране на пари, банкови измами, незаконен износ на капитали”; 
Сектор “Организирани престъпления в данъчната и застрахователната 
сфера”; 
Сектор “Хазарт”; 
Сектор “Защита на интелектуалната собственост”; 
Сектор “Фалшификации на пари, ценни книжа и средства за безналични 
разплащания”. 

 
3. Направление “Наркотици” 
Сектор “Незаконен трафик и търговия с наркотични вещества”; 
Сектор “Незаконни сделки и отклоняване на прекурсори. Незаконно 
култивиране на наркообразуващи култури”. 

 
4. Направление “Контратероризъм” 
Сектор “Международен терор и транснационални престъпни структури”; 
Сектор “Вътрешен терор, прилагане на насилие и местни престъпни 
структури. 
 
5. Направление “Координация и информационно-аналитична дейност” 
Сектор “Координация на международното полицейско сътрудничество”; 
Сектор “Информационно-аналитична дейност”; 
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Сектор “Автоматизирани информационни фондове” 
Самостоятелни звена: 
Сектор “Човешки ресурси”; 
Сектор “Материално-техническо осигуряване”; 
Сектор “Секретариат”; 
Сектор “Оперативен дежурен център”. 

 
Общият състав на Дирекция НСБОП е 369: 
Основен персонал     
Офицери    - 283 
Помощен персонал 
Сержанти    -  55 
Гражданска администрация -  31 

 
Регионалните звена за противодействие на организираната престъпност 

са в състав от 6 до 30 служители, в зависимост от спецификата на 
обстановката в съответния регион. Общият им състав е 230 офицери. Поради 
незаети щатни бройки, основният състав на НСБОП към момента е 467 
офицери и 76 служители – помощен персонал. 

 
Регионалните звена са в състава на регионалните дирекции на 

вътрешните работи. Дейността им пряко и непосредствено се ръководи от 
съответния директор на РДВР. Началниците на регионалните звена се 
назначават след писмено съгласуване с директора на НСБОП и на основата на 
становища на зам. директорите и началници на направления в ДНСБОП. 
Директорът на НСБОП осъществява по отношение на регионалните звена 
методическо ръководство, помощ и контрол и отговаря за осигуряване на 
информационното единство на дирекцията и регионалните структури.  

 
Автоматизираните информационни фондове се изграждат и 

експлоатират в Дирекцията на НСБОП. В момента on-line достъп е реализиран 
само по отношение на общите автоматизирани регистри – БДС, регистрация и 
издирване на МПС, граничен контрол, национален търговски регистър. 
Отдалечен достъп до базата данни на НСБОП не е възможен. За експертна 
обработка на данните за целите на оперативно-тактическия анализ се използва 
програмно средство, реализирано на Access в интеграция с Бележник на 
анализатора ( І2) 

 
За офицери в НСБОП се назначават действащи полицейски служители с 

минимум 2 години служебен стаж и съответен опит и добри резултати в 
предотвратяване и разкриване на криминални и икономически престъпления. 
Провежданата политика е ориентирана към  постигане на кадрови стабилитет и 
по този начин се ограничи текучеството след 1998 г. до 4-5% средногодишно. 
При подбор на кандидати за работа в НСБОП се прилагат завишени критерии 
по отношение на интелектуалните възможности, емоционалната и волева 
устойчивост, като при психологическите изследвания се отделя особено 
внимание върху изясняване на мотивите и елиминиране на кандидати с 
подчертано материални личностни нагласи. 
 
Подготовка и обучение на кадрите 
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Всички служители офицери са с висше образование. Приблизително 65% 

са завършили пълния курс на обучение във Висшия институт за подготовка, 
обучение и научна дейност на МВР и имат специалност “Опазване на 
обществения ред и борба с престъпността”. Останалите са приети след 
завършване на образованието във висши граждански учебни заведения и 
задължително преминаване на 6-месечен курс за основна полицейска 
подготовка.  

 
Изпълнява се програма за повишаване на квалификацията, която се 

реализира от ВИПОНД-МВР. Както в рамките на пълния курс на обучение, така 
и в съкратените форми за начална подготовка и за повишаване на 
квалификацията, са включени разширени модули по права на човека и 
полицейско сътрудничество. 

 
В съответствие с краткосрочните приоритети се изпълнява интензивна 

програма за обучение, включваща темите – нелегална миграция, борба с 
корупцията, използване на служители на прикритие, експертна обработка и 
анализ на информацията за групите на организирана престъпност.  

 
Ключово значение се придава на засилване административния капацитет на 

регионалните звена чрез увеличаване на техния персонал и повишаване 
ролята на методическата помощ и контрол чрез развитие на института на 
зонален отговорник в дирекцията на НСБОП. 
 
Моля, изяснете позицията на централен национален орган на НСБОП по 
отношение на Пред-присъединителния пакт за борба с организираната 
престъпност. Какви са нейните задачи и правомощия? Освен това, 
какви са връзките между ССлС и НСБОП в областта на организираната 
престъпност? 

 
Българските власти са определили и съобщили директора на НСБОП като 

лице за контакт в международното полицейското сътрудничество, както изисква 
Принцип 3 на Пред-присъединителния пакт. Директорът на НСБОП има 
правомощия в съответствие с чл. 31 ал.1 т.6 от Закона за МВР и чл. 73 от 
Правилника за приложение на ЗМВР, непосредствено да ръководи 
осъществявания информационен обмен и непосредствено оперативно 
взаимодействие с полицейски служби на други държави на основата на 
сключени международни споразумения или договори, влезли в сила за Р 
България. 

 
Чл. 89 от ЗМВР определя НСБОП, като специализирана полицейска 

оперативно-издирвателна служба, компетентна да разкрива и неутрализира 
престъпната дейност на местни и транснационални престъпни структури. В чл. 
90 са определени областите в които се реализира противодействието, а 
именно: икономическата и финансово кредитната система; терористични 
действия; контрабанда и незаконни сделки с оръжие, стратегически суровини, 
стоки с двойна употреба, моторни превозни средства; незаконен трафик и 
търговия с хора; незаконен трафик, производство и търговия с наркотични 
вещества и прекурсори; използване силата на заплахата за сключване на 
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сделки и извличане на облаги; преправяне, изготвяне и прокарване в 
обръщение на неистински парични знаци и ценни книжа; влагане или 
придобиване на неправомерни облаги от хазарт; изпиране на пари и 
инвестиране на средства придобити по престъпен начин; корупция в 
държавната и  местна администрация. В чл. 90 изрично е отбелязано, че 
НСБОП реализира оперативно-издирвателна, информационна и 
организационна дейности по противодействие на организираната престъпност 
съвместно с други специализирани органи.  

 
 Водещата позицията на НСБОП по отношение на реализирането на 
полицейско сътрудничество на национално ниво се основава на чл.92, във 
връзка с чл.188 и чл.191 от ЗМВР. Член 92 установява задължението на 
останалите служби в МВР да предоставят на ДНСБОП информацията, 
свързана с организираната престъпност и да оказват оперативно-техническо 
съдействие чрез координирани мероприятия по изясняване на конкретни 
сигнали (случаи) и по изпълнение на задачите от функционална компетентност 
на НСБОП. По силата на чл. 188 организацията на взаимодействието и 
координацията между службите в МВР се осъществява от техните директори в 
съответствие със законово определените им функции. На регионално ниво  
координацията и взаимодействието в борбата с организираната престъпност 
се осъществяват от регионалния директор на вътрешните работи в 
съответствие с методическите указания на Директора на НСБОП. Функцията 
на непосредствено компетентен орган за борба с организираната престъпност 
на регионално ниво е възложена на 28 Регионални звена “БОП”.  
 

Взаимодействието в борбата с организираната престъпност с 
компетентните органи извън МВР, се основава на съвместни инструкции, 
издавани от министъра на вътрешните работи и съответния министър в чието 
министерство са обособени и функционират тези органи.  

 
В практически план взаимодействието се реализира на основата на 

оперативни планове, утвърждавани от директора на НСБОП, а при по-
сериозни случаи – от главния секретар на МВР, който е оправомощен да 
организира взаимодействието между националните служби в МВР или от 
министъра на вътрешните работи, който по силата на закона е натоварен да 
организира взаимодействието с други държавни органи. 

 
Взаимоотношения между НСБОП и органите на предварителното 
производство. 

 
 Според НПК, предварителното наказателно производство по дела за 
тежки престъпления, свързани с организирана престъпност, се осъществява от 
Специализираната следствена служа и 28 окръжни следствени служби. 
Специализираната следствена служба е компетентна да разследва 
престъпленията, извършени от чужди граждани или с тяхно участие, както и 
престъпленията извършени от български граждани в чужбина. 
Специализираната следствена служба е компетентна да изпълнява поръчки за 
правна помощ по отношение на тези категории обвиняеми лица. 
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Няма припокриване в дейността на НСБОП и следствените служби,  тъй 
като НСБОП осъществява дейност по оперативно издирване (разследване), 
което не е предварително разследване по смисъла на НПК. Целта на 
полицейската оперативно-издирвателна дейност е да  установи 
извършителя/ите на престъплението, да установи местонахождението на 
доказателствата и да предостави събраната информация на прокуратурата за 
провеждане на предварително разследване по реда и условията предвидени в 
НПК. В рамките на издирвателната дейност е допустимо извършването само 
на т.нар. неотложни процесуално-следствени действия: оглед на 
местопроизшествието и свързаните с него претърсване и изземване и разпит 
на очевидци.  

 
В съответствие с правомощията на органите по НПК и по инициатива  на 

Главния прокурор са създадени междуинституционални целеви групи за 
ускоряване на разследванията по особено важни дела. Групите се ръководят от 
прокурор и в състава им са включени следовател, провеждащ предварителното 
производство и полицаи. Формирана е обща контролна група с участието на 
главния прокурор, началника на специализираната следствена служба и 
главния секретар на МВР. Контролната група наблюдава работата по 21 дела 
за “източване” на търговски банки, 28 дела за контрабанда и нарушаване на 
югоембаргото през периода до 1996 г. и дела за други тежки престъпления, 
предизвикващи значим обществен интерес. 

По отношение на различните служби за разследване, би било полезно да 
ни предоставите подробна информация за техните задачи и 
компетенции (на национално и регионално ниво), информационни 
фондове, оборудване, персонал и финансиране. 
 
 Моля, вижте отговорите на въпросите относно организацията на 
полицията, НСБОП и взаимоотношенията между НСБОП и ССлС. 
 
Моля, дайте подробна информация по отношение хармонизацията на 
вътрешното законодателство в областта на борбата с тероризма, 
включително пояснения за задачите на НСБОП и ССлС в тази област. 
Има ли припокриване на тяхната дейност? Бихте ли дали освен това 
подробна информация за междуведомствения механизъм за борба с 
тероризма? Какви точно са правомощията на Съвета по сигурността 
в областта на тероризма и каква е връзката между този съвет и 
службите, споменати по-горе? 
 

Информацията относно степента на хармонизация на законодателството 
в областта на борбата с тероризма се съдържа в Раздел “Съдебна система”. 
Полицейското сътрудничество на национално и международно равнище се 
реализира на базата на действащите правни норми. 

 
 Борбата с тероризма е една от основните функции на НСБОП-МВР, в 
чиято дирекция от 1991 г. е обособено и функционира направление с две 
специализирани звена – за борба с вътрешния и международен тероризъм. 
Задачите и дейностите на тази единица са регламентирани в Правилника за 
приложение на ЗМВР и включват: 
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 установяване връзките на местни структури на организираната престъпност 
с лица, принадлежащи към международни престъпни структури, използващи 
насилствени методи, и противодействие срещу евентуалната им съвместна 
терористична дейност на територията на страната; 
 предотвратяване и разкриване на престъпления срещу личността и 
имуществото на държавни и обществени дейци, както и на лица и обекти 
ползващи се с международна защита; 
 разкриване и пресичане на дейността на престъпни групи и организации, 
извършващи вземане на заложници и престъпления с общоопасни средства 
(самоделни взривни устройства, автоматични оръжия, гранати и др.) 
 наблюдение и контрол на лица, подозирани в терористични дейност по 
искане на съответните служби на други държави, с които са сключени 
специални споразумения за сътрудничество или в изпълнение на други 
международни договори по които България  е страна; 
 предотвратяване опити за използване на територията на страната като база 
за подготовка на терористични актове срещу цели в чужбина;  
 установяване и задържане на чужди граждани пребиваващи на територията 
на страната, обявени за международно издирване във връзка с участие в 
терористични актове на други държави; 
 осъществяване на пряк информационен обмен и оперативно 
взаимодействие със съответните правоохранителни служби на други 
държави. 

 
Относно задачите на специализираната следствена служба виж по-горе 

“Взаимоотношения между НСБОП и органите на предварителното 
производство”. 

 
Междуведомственият механизъм за сътрудничество в борбата с 

тероризма се основава на законово или нормативно определените функции на 
оперативно-издирвателните, експертно-подкрепящи разузнавателно-
информационни и оперативно-охранителни служби; НСБОП, НСП, ДОТИ, 
СОБТ; Военна полиция при МО; НСС, НРС и Служба “Военна информация” 
/МО/; НС “Жандармерия”, Национална служба за охрана при Президента на Р 
България. Взаимодействието и координацията между службите се реализира с 
цел недопускане и предотвратяване на терористична дейност и използване на 
територията на страната за подготвяне и извършване на такава в чужбина. По 
отношение на приготовление и опити за непосредствено осъществяване на 
терористични актове на територията на България ръководната роля във 
взаимодействието има НСБОП. В случаите, когато постъпващите данни се 
отнасят до дейност на международни терористични организации в страната или 
групи, свързани с чужди служби или организации, ръководната роля по 
координацията на взаимодействието между службите се осъществява от НСС. 

 
Взаимодействието между МВР /НСБОП, НСС/ и НРС е уредено със 

самостоятелна инструкция. С такъв акт е уредено взаимодействието между 
МВР /НСБОП, НСС, НСЖ/ и Националната служба за охрана, която отговаря за 
сигурността на VІР лицата, включително чуждестранните делегации. 
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Правата и задълженията на службите във връзка с недопускане на 
актове на въздушен тероризъм на летищата са определени с оперативни 
планове за действие. 

 
Вътрешно-ведомственият механизъм за взаимодействие в МВР за 

предотвратяване и разкриване на актове с използване на експлозиви и други 
общоопасни средства е регламентиран с Инструкция на Министъра на 
вътрешните работи. Организацията на контрола и взаимодействието е 
възложена на Главния секретар на МВР, в изпълнение на правомощията му по 
чл. 26 от ЗМВР. 

 
Към кабинета на Министър-председателя работи Съвет по сигурността. 

Функциите на Съвета по сигурността са определени в Концепцията за 
Национална сигурност /ДВ бр. 46/1998 г./ и нормативно са закрепени с 
Постановление на МС № 216 от 29.09.1998 г. Членове на съвета са министрите 
на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, заместник-
министрите на външните работи и отбраната, главния секретар на МВР и 
Директорите на Националната разузнавателна служба и НСС. Съветът по 
сигурността обобщава, анализира и прави изводи от цялата текуща 
информация за рисковете пред националната сигурност; дава професионална 
оценка и прогноза за динамиката на опасностите за националната сигурност; 
планира конкретни мерки за неутрализиране на опасностите; координира 
плановете на специалните органи за добиване на информация; дава становище 
по разпределение на ресурсите; предлага решения в условия на криза. 
Съветът по сигурността е и основната институция, определяща държавната 
политика в областта на борбата с тероризма. 

 
Моля, дайте подробна информация за новия НК, що се касае до 
привеждането на вътрешното законодателство в съответствие с 
европейското acquis в областта на борбата с организираната 
престъпност, включително капацитета за неговото прилагане. 

 
На 13 декември 2000 г. Р България подписа Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана престъпност и допълващите я два протокола, 
а на 5 април  2001 г. Министерският съвет предложи на Народното събрание да 
ратифицира Конвенцията и протоколите. През м.февруари 2001 г. 
Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание да приеме 
проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в който са 
предвидени определение на “организирана престъпна група/престъпна 
организация” и наказания за образуването, ръководенето и участието в такава 
група, съобразени напълно със стандартите на Съвместните действия от 1998 
г. за обявяване за престъпление на участието в престъпна организация в 
държавите-членки на Европейския съюз и Конвенцията на ООН. 

 
Подготвя се проект на нов Наказателен кодекс, но се предвижда посочените 

промени да бъдат направени още в действащия Наказателен кодекс. Проектът 
на нов НК се разработва от междуведомствена експертна група.  
 
Борба с измамите и корупцията 
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България дава доста кратка информация за усилията, които полага за 
привеждане на вътрешното (наказателно) законодателство в 
съответствие с Конвенцията за защита на финансовите интереси от 1995 г. 
и нейните протоколи и които ще позволят на България да ги ратифицира 
при присъединяването си. Всъщност се изразява само желанието на 
България да го направи. Трябва да бъде предоставена поне още малко 
информация за мерките, които се вземат в тази връзка. 
 
Измами 
 
Подлежат ли следните действия, описани в чл. 1 на Конвенцията от 
1995 г. на наказателно преследване и санкции, съгласно българското 
законодателство? 

- използване или представяне на фалшиви, неверни или непълни 
твърдения или документи, които водят след себе си до 
злоупотреба или неправомерно задържане на парични средства, 
- неразкриване на информация в нарушение на конкретно 
задължение, имащо същия ефект, 
- неправомерно използване на подобни парични средства за други 
цели, освен онези, за които са предназначени, 
- гореспоменатите действия или пропуски, свързани с държавни 
средства, водещи до загуби за държавния бюджет. 
 
Посочените деяния са обявени за престъпления в различни състави на 

Наказателния кодекс и за тях е предвидено наказание лишаване от свобода. 
Основната част от тях  са текстовете на Раздел ІV – Измама в Глава пета  на 
Наказателния кодекс.  (чл.212 използване на документ с невярно съдържание, 
неистински или преправен документ за получаване на облаги без правно 
основание. Чл.223 дадване на неверни данни с цел да бъде получена имотна 
облага, която не се следва. В раздела “Престъпления против митническия 
режим” - пренасяне през границата на страната стоки чрез използването на 
чужд или подправен официален документ или на официален документ с 
невярно съдържание. В раздела “Престъпления против данъчната система” на 
глава седма от Наказателния кодекс  /чл.255 – 260/ са предвидени няколко 
хипотези на т.нар.”данъчна измама” – неподаване на данъчна декларация или 
подаване на такава с невярно съдържание с цел да се избегне плащането на 
данъчни задължения в големи размери, воденето на счетоводна отчетност или 
ползването на счетоводни документи с невярно съдържание с цел да се осуети 
установяването на данъчни задължения, създаване на юридическо лице с 
нестопанска цел или учредяването на фондация, която не извършва или 
извършва само привидно обявената при регистрацията й дейности цел, за да 
получава под нейно прикритие кредити, данъчни облекчения или друга имотна 
облага и др., чл.313-потвърждаване на неистина или затаяване на истина в 
документ, чл.254а-разпореждане с бюджетни средства  или със средства с 
целево предназначение не по предназначението им, извършено в нарушение 
на бюджетен закон или акт по прилагането му). 

 
Всички тези разпоредби осигуряват ли еднаква защита на интересите 
на ЕС (важат ли със същата сила, когато разходите или приходите са 
свързани с бюджета на ЕС)? 
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Посочените разпоредби на Наказателния кодекс осигуряват защита на 

разходите и приходите по програмите на Европейския съюз за България. 
Обект на всички изброени престъпления могат да бъдат както средства от 
държавния бюджет, така и други  обществени средства. Ако обект на 
престъплението, извършено в Република България, са средства на ЕС /напр. 
такива по програма ФАР, предприсъединителни фондове и др./, разпоредбите 
на Наказателния кодекс се прилагат на общо основание по отношение на 
извършителя.  
 
Прането на пари счита ли се за отделно престъпление от 
българското законодателство? (чл. 2 от втория протокол на 
Директива 91/308)? Какви са първоначалните престъпления? 
(Приложение 5) 
 

Изпирането на пари е обявено за престъпление в Наказателния кодекс 
през 1997 г. (нов чл.253). Не са предвидени ограничения по отношение на 
първоначалните престъпления. Предвидени са по-тежки наказания за 
изпиране на пари, извършено от група или организация, от длъжностно лице, 
както и когато първоначалното престъпление е трафик на наркотици. През 
1998 г. бе криминализирано нарушаването или неизпълнението на 
разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл.253а на 
Наказателния кодекс). 

 
Съгласно българското законодателство, предвижда ли се наказателна 
или административна отговорност и санкции за юридическите лица, 
участващи в измами, корупция и пране на пари (чл. 3 и 4 от втория 
протокол)? Ако е така, какви са предвидените санкции? 
 
 Българското законодателство не предвижда наказателна отговорност 
за юридическите лица. Съобразно стандартите на Конвенцията на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с 
подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, 
Наказателната конвенция на Съвета на Европа за корупцията и Втория 
протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО от 1997 
г., Народното събрание прие на първо четене проектозакон за изменение и 
допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който 
установява административна отговорност на юридическите лица в 
съответните случаи. В проекта са предвидени парични санкции за 
юридическите лица за извършени в техен интерес от техни ръководни 
служители изпиране на пари, корупционни и други престъпления, както и 
отнемане в полза на държавата. 

 
Предвижда ли Наказателният кодекс пряка наказателна отговорност 
за “ръководители на фирми … в случаи на измама … извършена от 
техни подчинени в интерес на фирмата”? (чл. 3 от Конвенцията) 

 
Съобразно чл.285 на Наказателния кодекс, длъжностно лице (включително в 

частния сектор), което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши 
престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с 
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наказанието, предвидено за извършеното престъпление. Съгласно чл.219, ал.2 
на Наказателния кодекс се наказва и лице, което въпреки задълженията си не е 
упражнило достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено 
управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество. 
 
Сътрудничество с Европейското бюро за борба с измамите (OLAF) 
 
След присъединяването на България OLAF ще има право да извършва 
административен контрол, включително проверки на място, както 
във всяка друга страна-членка, съгласно регламенти 2988/95, 2185/96 и 
1073/99. Готова ли е България за реализирането на тези права при 
нейното присъединяване? 
 

Действащото българско законодателство не допуска извършването на 
административен контрол и проверки на място самостоятелно от експерти на 
ОЛАФ. Законът за държавния вътрешен финансов контрол предвижда, че 
Агенцията за държавния вътрешен финансов контрол сътрудничи с финансово-
контролните органи и организации на Европейския съюз (чл.8, ал.1, т.18). Този 
текст и във връзка с подписаното Споразумение за административно 
сътрудничество между Агенцията и Европейската комисия – ГД “Одит”, създава 
правна възможност за осъществяване на съвместни проверки на място и 
административен контрол, който е в съответствие със задълженията по 
Регламент 2185/96. Към настоящият момент има много добро сътрудничество 
между експерти на ОЛАФ и Агенция “Митници” , което се осъществява на 
основата на Протокол № 6 към ЕСА за взаимно помощ в митническата дейност 
във връзка с чл 94, ал.3 към Споразумението. 
 
Съществуват ли закони или проектозакони, които съдържат 
разпоредби за провеждане на съвместни (административни) 
разследвания заедно с експерти на OLAF? 

 
По силата на съответните разпоредби от НПК /чл. 461 и следващите/, 

единствено българските компетентни органи могат да изпълнят искане на 
чужди органи за проверка и предприемането на следствени действия, дори в 
тяхно присъствие, при наличието на достатъчно данни и правно основание.  
 

В началото на 2001 година българската страна изпрати писмо до 
генералния директор на ОЛАФ, в което изрази готовността си за 
сътрудничество с тази институция във всички възможни форми – съвместни 
експертни групи, обмяна на опит, размяна на методики за разследване на 
определени видове престъпления, оказване на съдействие при разследване на 
конкретни престъпления и др. Подписването на Административно 
споразумение между Прокуратурата на РБ и ОЛАФ би дало възможност за 
институционализиране осъществяването на съвместни действия при 
разследване на значими злоупотреби със средства на ЕС.  

 
Могат ли доказателствата, събрани при тези проверки и 
разследвания, да бъдат използвани за наказателното производство и в 
съда? 
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Доказателствата, събрани при проверки и разследвания по искане на 
ОЛАФ, могат да се ползват в съда по време на наказателното производство, 
ако са поискани и събрани по предвидения в българския Наказателно-
процесуален кодекс ред. 
 
Корупция 

 
Понятието “длъжностно лице” в разпоредбите в областта на 
корупцията включва ли европейски длъжностни лица и длъжностни 
лица от страните-членки? 

 
Понятието за чуждо длъжностно лице обхваща посочените длъжностни 

лица. Съгласно чл.93, т.15 на Наказателния кодекс, “чуждо длъжностно лице е 
това, което изпълнява: а) служба в учреждение на чужда държава; б) функции, 
възложени от чужда държава, включително от чуждо държавно предприятие 
или организация; в) служба или поръчение, възложени от международна 
организация.  Определението за “чуждо длъжностно лице” бе въведено в 
Наказателния кодекс през 1999 г., във връзка с ратифицирането на 
Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 
борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски 
сделки, и отговаря на нейните стандарти. 

 
Валидни ли са разпоредбите на Наказателния кодекс на България за 
всички видове подкуп, предлаган или обещаван на длъжностно лице, 
или само за определени видове подкуп? 

 
Понастоящем в предмета на престъплението подкуп се включват 

неследващите се имотни облаги. На 8 февруари 2001 г. правителството внесе 
в Народното събрание проектозакон за изменение на Наказателния кодекс, в 
който е предвидено предметът на подкупа да обхване и облагите (услугите) с 
неимуществен характер.   
 
Какво е точното положение по отношение ратифицирането на 
Наказателната конвенция за борба с корупцията? 

 
 На 12 април 2001 г. Народното събрание ратифицира със закон 
Наказателната конвенция за корупцията.  
 
Министерство на правосъдието е създало специална система за 
проследяване на всички дела, свързани с корупцията. Моля, дайте 
подробна информация за организацията и резултатите от тази 
система (брой на делата, колко души са подведени под отговорност, 
създадена база данни). 

 
В дирекция “Инспекторат” в Министерство на правосъдието на специален 

инспектор е възложено ежемесечно да обобщава информацията по 
движението на делата за корупция, получавана от съдилищата. Тази 
информация се предоставя и на Висшия съдебен съвет. 
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Съгласно обобщената статистика, през 2000 г. в съдилищата са постъпили 
170 дела за извършени корупционни престъпления (36 за подкуп и 134 за 
престъпления по служба, свързани с имотна облага). От тях с присъда са 
приключили 118 дела (30 за подкуп и 88 за престъпления по служба, свързани 
с имотна облага), като са осъдени 124 лица (38 за подкуп и 86 за престъпления 
по служба, свързани с имотна облага) и са оправдани 21 лица (7 за подкуп и 14 
за престъпления по служба, свързани с имотна облага). 

 
Какви допълнителни мерки ще бъдат приети през 2001-2002 г. за 
обучение на държавните служители и магистратите в областта на 
борбата с корупцията? Моля, посочете подробна информация. 
 

В програмата на Центъра за обучение на магистрати за следващата учебна 
година, която започва на 1 октомври 2001г., са предвидени семинари във 
връзка с промените във вътрешното законодателство, произтичащи от 
прилагането на антикорупционните инструменти на Съвета на Европа и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В семинарите 
участие ще вземат съдии, прокурори, следователи и служители от 
Министерството на правосъдието. 

 
Моля, осигурете подробна информация за предприетите в допълнение 
към законовите мерки дейности от страна на правителството или 
различните служби, които участват в борбата с корупцията като 
проблем на националната полиция, митниците и съдебната система: 
има ли цялостна стратегия за борба с този проблем? 
 
 На 16 юли 1998 г. българското правителство прие Единна национална 
стратегия за противодействие на престъпността. В тази стратегия са 
определени същността на държавната политика  и условията за ефективност 
на противодействието на престъпността въобще и в частност на корупцията. В 
раздела, посветен на противодействието на корупцията, Стратегията посочва 
следните по-важни цели и задачи: 

-провеждане на единна държавна политика за осъществяване на 
регулативните функции на държавата чрез оптимизиране на 
административните структури, въвеждане на прозрачни административни 
процедури, максимално ограничаване на разрешителните режими и въвеждане 
на регистрационен режим; 

-изграждане на система за административен контрол и санкции по 
прилагането на законодателството и административните процедури; 

-осъвременяване на нормативната уредба и предвиждане на по-строга 
наказателна отговорност за корупция във всичките й форми и сфери на 
проявление; 

-създаване на ясни правила и стандарти за административното 
обслужване на гражданите; 

-разработване на система за координация на дейностите по 
противодействие на корупцията; 

-създаване на регистър за финансовото и имотното състояние на лицата, 
изпълняващи държавна служба. 
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В Стратегията се подчертава, че международното сътрудничество за 
противодействие на престъпността е особено важно както за увеличаване 
потенциала на българската държава и нейните правозащитни органи, така и за 
изграждане на ефективна система за взаимодействие в борбата с корупцията, 
особено при предотвратяването и разкриването на различните форми на 
корупция с интернационален характер.  

 
В изпълнение на целите и задачите на Националната стратегия в 

периода 1998-2001 г. българската страна осъществи редица мерки, насочени 
към разширяване на международното сътрудничество и усъвършенстване на 
законодателството в областта на борбата с корупцията. По-конкретно, 
усилията на българското правителство  са насочени към обвързване с 
международните антикорупционни инструменти, приети в рамките на Съвета 
на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и ООН, 
участие в процеса на мониторинг върху изпълнение на задълженията по тези 
инструменти и в международните програми за регионално сътрудничество в 
борбата с корупцията, и предприемане на законодателни мерки за прилагане 
на международните антикорупционни стандарти. 

 
Специфична антикорупционна програма е реализирана в системата на 

митниците. 
 

Как се осъществява борбата с корупцията в сферата на държавните 
поръчки?4

 
 Съществува Закон за държавните поръчки и Наредба на Министерския 
съвет за възлагане на малки държавни поръчки, под прага, определен в 
Закона. Условията и редът за възлагане на обществени поръчки са определени 
от Закона за обществените поръчки от 1999 г. Основна цел на закона е 
повишаването на ефективността при използване на бюджетните и обществени 
средства чрез: установяване на прозрачност; осъществяване на ефективен 
контрол при разходването им;  и осигуряване на условия за конкуренция (чл.2). 
Обществените поръчки се възлагат по установените от закона процедури, в 
съответствие със следните принципи: гарантиране публичност на процедурата 
и прозрачност; свободна и честна конкуренция; осигуряване на равни 
възможности за участие на всички кандидати (чл.9). До участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка не се допуска кандидат, който е осъден за 
банкрут, лишен от правото да упражнява търговска дейност или осъден за 
престъпление против собствеността или против стопанството (включително за 
някои корупционни престъпления). 

 
В категорията малки обществени поръчки всички държавни и общински 

поръчки, на стойност над 10 хил.лева /равностойност 10 хил. ДМ/ и без оглед на 
характера им – доставка на стоки, строително-ремонтни работи, проектиране и 
др. Законът и наредбата предвиждат ред за задължително публично обявяване 
и провеждане на търгове от назначена на целта тръжна комисия. При наличие 
на съмнение за опорочаване на процедурата, заинтересованите лица имат 

                                           
4 Въпросите по-долу са допълнително поставени по време на техническите консултации в Брюксел, 27 
март 2001 г. 
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възможност да обжалват пред съответния съд избора на доставчик или 
изпълнител на поръчката. При съмнение за извършване на престъпление от 
длъжностно лице с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, 
всяко заинтересовано лице може да сезира прокуратурата, която да разпореди 
извършване на предварителна проверка по случая. 
 
Как ще бъде решен в българското законодателство въпросът за 
нематериалното облагодетелстване? 
 
 Това ще стане с измененията в раздела “Подкуп” на Наказателния 
кодекс, с които в предмета на подкупа ще бъдат включени услугите  с 
неимуществен характер (non-material advantages). На 8 февруари 2001 г. 
правителството внесе в Народното събрание съответния проектозакон за 
изменение на Наказателния кодекс. 
 
Как се отнася текста от Кодекса за поведение на държавния служител 
за забрана за уронване на престижа на колега с целите на борбата с 
корупцията? 
 
 Този текст следва да се разглежда в контекста на задължението 
държавният служител да се ръководи от принципите на лоялност, уважение и 
сътрудничество в отношенията с колегите и с оглед на действащото 
законодателство не може да се възприема като пречка за борбата с 
корупцията. Във връзка с това, отбелязваме, че в Наказателно-процесуалния 
кодекс е въведено задължение на гражданите и длъжностните лица за 
уведомяване (report) за извършени престъпления, включително корупционни 
престъпления и подкуп (чл.174). Съгласно ал.2 на чл.174 на Наказателно-
процесуалния кодекс, “когато узнаят за извършено престъпление от общ 
характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органите на 
досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на 
обстановката и данните за престъплението”. 
 
Може ли българската страна да представи актуализирана статистика 
в областта на борбата с корупцията. 
 

През 2000 г. в съдилищата са постъпили 170 дела за извършени 
корупционни престъпления (36 за подкуп и 134 за престъпления по служба, 
свързани с имотна облага). От тях с присъда са свършени 118 дела (30 за 
подкуп и 88 за престъпления по служба, свързани с имотна облага), като са 
осъдени 124 лица (38 за подкуп и 86 за престъпления по служба, свързани с 
имотна облага) и са оправдани 21 лица (7 за подкуп и 14 за престъпления по 
служба, свързани с имотна облага). 

 
Информация относно разпоредбите на Наказателния кодекс за 
наказване на деянията по Съвместните действия от 1996 г. относно 
мерките за борба с расизма и ксенофобията. 
 

Българският наказателен закон криминализира деянията, описани в 
Съвместните действия от 1996 г. относно мерките за борба с расизма и 
ксенофобията. 
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В Наказателния кодекс се съдържат отделни раздели “Престъпления 

против националното и расово равенство” и “Престъпления против 
изповеданията” в главата “Престъпления против правата на гражданите”. 
Съгласно тези текстове, с лишаване от свобода се наказват извършителите на 
следните деяния: 

-проповядване или подбуждане към расова или национална вражда или 
омраза, или към расова дискриминация (чл.162, ал.1); 

-употреба на насилие или повреждане на имущество поради народността, 
расата, религията или политическите убеждения на пострадалия (чл.162, ал.2); 

-образуване, ръководене или членуване в организация или група, която си 
поставя за цел извършването на гореописаните деяния(чл.162, ал.3 и 4); 

-участие в тълпа, събрана за нападение на група от населението, отделни 
граждани или техни имоти във връзка с националната им или расова 
принадлежност, или във връзка с религиозната им принадлежност(чл.163 и 
чл.165, ал.3); 

-проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, печат, действие 
или по друг начин (чл.164); 

-възпрепятстване със сила или заплашване на свободното изповядване на 
вяра или извършване на религиозните обреди и служби (чл.165, ал.1); 

-принуда за участие в религиозни обреди и служби (чл.165, ал.2). 
 
Чл. 320 на Наказателния кодекс криминализира подбуждането към 

извършване на престъпление (т.е. включително към извършване на 
посочените престъпления) чрез проповед пред множество хора, чрез 
разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин. 
Предвидено е отнемане на ксенофобските и расистки материали, 
предназначени или послужили за извършване на тези престъпления (общата 
разпоредба на чл.53 на Наказателния кодекс). В чл.108 на Наказателния 
кодекс е криминализирано и проповядването на фашистка или друга 
антидемократична идеология. 

 
Българският Наказателен кодекс съдържа и отделна глава “Престъпления 

против мира и човечеството”.  
 

Наркотици 
 
Що се отнася до доклада за българската позиция, националното 
законодателство до голяма степен е хармонизирано с aqcuis на ЕС. 
Моля, дайте подробна информация за съществуващите 
несъответствия и намеренията за запълване на празнотите. 
 

Българското национално законодателство не е напълно хармонизирано 
със следните актове на ЕС : 
  
Резолюция на Европейския съвет от 29.11.1996 г. за мерките за решаване на 
проблема с наркотуризма в рамките на ЕС – непълно съответствие. 
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Решение на Европейския съвет от 13.09.1999 г. за  дефинирането на 4-МТА 
като нов синтетичен наркотик, който следва да бъде предмет на мерки за 
контрол и наказателна отговорност – непълно съответствие. 
 
Решения на Шегенския Изпълнителен комитет: 
 
- Решение от 18.04.1996 г. относно подхода при решаване на проблема с 
незаконния наркотуризъм - непълно съответствие. 
 

Българската страна продължава работата си по хармонизиране на 
националното законодателство в областта на наркотиците с цел постигане на 
пълно съответствие с това на ЕС. 
 
Моля, дайте подробна информация за приемането и приложението на 
измененията в Закона за контрол върху наркотиците и прекурсорите. 
 

Законът е изработен в изпълнение на трите конвенции на ООН, по които 
Република България е страна – Единната конвенция за упойващите вещества 
от 1961г, Конвенцията за психотропните вещества от 1971г. и Конвенцията за 
борбата срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 
1988г. Целта на закона е въвеждането в българското законодателство на 
европейските правни инструменти. В него са определени правомощията и 
задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху 
производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, 
вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на 
наркотичните вещества и прекурсорите.  

 
  Законът се прилага за всички растения и вещества, класифицирани като 
упойващи и психотропни, както и за препаратите, в които те се съдържат. 
Приложното му поле се разпростира и върху прекурсорите. 
 
 Неразделна част от закона са четирите приложения, в които се съдържат 
наименованията на наркотичните вещества и прекурсорите. Те са вписани в тях 
под общоприетото им международно непатентно наименование, а при липса на 
такова – под кодовото им обозначение .В приложение №1 са растенията и 
веществата  с най-висока степен на риск за общественото здраве и поради 
вредния ефект  от злоупотребата с тях  са забранени за прилагане в 
хуманитарната и ветеринарната медицина. Законът забранява  
производството, преработването, търговията, вноса, износа, транзита, 
превозването, пренасянето и съхраняването без лицензия на растенията и 
веществата от Приложения №2 и №3, издадена от министъра на 
здравеопазването, а за прекурсорите от Приложение №4 – от 
Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към Министерството 
на икономиката. 
 

За привеждане в изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите и за въвеждане на европейските правни инструменти 
в българското законодателство са приети следните подзаконови нормативни 
актове: 
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- Наредба за реда и условията за изземване, съхраняване, унищожаване и 
предоставяне за научна дейност на наркотични вещества 

  
- Наредба за контрол на прекурсорите 
  
- Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на 

иззети наркотични вещества и прекурсори 
 
- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с 

наркотични вещества за медицински и ветиринарномедицински цели от 
приложения №2 и №3 към чл. 3 ал. 2 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите 

 
- Наредба №3 за унищожаване на законно произведени, придобити и 

съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за 
употреба 

 
- Наредба №21 за изискванията към документацията и отчетността при 

извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати 
 
- Наредба №24 за условията и реда за осъществяване на субституиращи и 

поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими 
от наркотични вещества 

 
- Наредба №30 за реда за участие в долечебни рехабилитационни програми 

на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични 
вещества 

 
- Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и 

предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за 
вземане на представителни проби от тях 

 
- Наредба №7 за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и 

износ на наркотични вещества и техните препарати  
 
- Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества 
 
 
Какво е текущото състояние по отношение на Националната 
стратегия за борба с наркотиците, вкл. и за изграждането на 
Национално централно звено за координация /фокал пойнт/ и 
сътрудничество с Европейския център за контрол върху наркотиците 
и наркоманиите (EMCDDA)? 
 
В рамките на туининг проект по програма ФАР, изпълняван съвместно с 
Великобритания, до средата на 2002 г. ще бъде разработена и приета 
Национална стратегия за борба с наркотиците. Наред с това ще се постигне 
укрепване на Националното звено (Focal point) към Министерство на 
здравеопазването за осъществяване на по-тясно сътрудничество с 
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Европейския центъра за контрол върху наркотиците и наркоманиите /EMCDDA/ 
в Лисабон. 
 
 Република България е и първата страна кандидат официално подала 
молба за придобиване на статут на наблюдател в EMCDDA. 
 
Моля, дайте подробна информация за функционирането на 
Националния съвет по наркотиците: резултати, задачи, 
сътрудничество с всички национални служби, включени в дейността 
му, график за приложение, експертен съвет, връзка с 
Междуведомствената комисия за контрол върху прекурсорите и връзка 
с Националния оперативно-информационен център по наркотиците. 
 
 Със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се 
легализира създаването към Министерския съвет на Национален съвет по 
наркотичните вещества /НСНВ/, като орган за провеждане на националната 
политика за борба с наркотрафика и злоупотребата с наркотици. НСНВ е 
колективен орган с представители на всички заинтересовани институции. Член 
на Междуведомствената комисия по прекурсорите взема постоянно участие в 
работата на съвета. Зам. председател на съвета е главният секретар на МВР, 
като по този начин се осъществява връзката с Националния Оперативно-
информационния център по наркотиците към МВР /НИОЦ/ и се провеждат 
решенията му в оперативната дейност. НИОЦ  изготвя и внася за утвърждаване 
в Националния съвет годишен национален ситуационен доклад по състоянието 
на наркотрафика и предлагането на наркотици и превенцията на факторите, 
благоприятстващи разрастването на наркопрестъпността. 
 
 По силата на закона, към НСНВ се създава Експертен съвет за изготвяне 
на научна и медицинска оценка за всяко постъпило предложение за включване 
на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно 
приложение към закона в друго. 
 
 Националният съвет създава общински съвети по наркотичните 
вещества за изпълнение на националната политика на местно равнище. 
 
Сътрудничество между Националното оперативно информационно 
звено на митниците в рамките на отдела за наркотици и Оперативно 
информационния център по наркотиците в НСБОП: достъп до 
различни бази данни, съвместни дейности, правомощия за водене на 
разследвания (Приложение 6, 7 8) 
 
 Изградено е добро взаимодействие и сътрудничество на оперативно 
ниво между Агенция “Митници” и НСБОП, което пряко влияе за по-добрата 
работа и на двете администрации при предотвратяване и разкриване на 
незаконен трафик на наркотици. Създаден е Център за оперативна 
информация по наркотиците, ситуиран в НСБОП. Участието на митническата 
администрация в този център предстои да бъде нормативно уредено.  
 

Сътрудничеството между Националното оперативно-информационно 
звено на митниците и Оперативно-информационния център по наркотиците в 
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НСБОП се изразява в непрекъснат информационен обмен на данни за: 
разкрити опити за контрабанда на наркотици (от митници към полиция) и 
извършване на допълнителни издирвателни действия; предоставяне на 
криминално-разузнавателни данни за лица (от полиция към митници), 
подозирани като куриери на наркотици, за извършване на щателни проверки 
при преминаване през ГКПП. Втората форма на сътрудничество е 
взаимодействието, което се осъществява при провеждане на контролирани 
доставки до и пред територията на  страната. За периода от 1996 г. до сега под 
прякото ръководство на прокуратурата са проведени 32 контролирани доставки. 
Друга форма на сътрудничество е осъществяването на съвместни изследвания 
за оценки на риска и разработване на критерии за проверка на определени 
категории лица при преминаването им през ГКПП. 

 
 Съществува правна възможност за водене на съвместни разследвания 
между органите на МВР и митническите дознатели, основаващи се на 
правомощията съгласно НПК.  
 

Функциите на митническото разследване за контрабанда на наркотици се 
свеждат до извършване на първични и неотложни процесуално-следствени 
действия – обиск,  претърсване и изземане на веществени доказателства. При 
реализирането на тези функции митническите органи се подпомагат от 
гранични полицаи, с които формират смесени екипи. Материалите от 
неотложните процесуално-следствени действия се предават на прокуратурата 
по компетентност. По силата на НПК престъпленията във връзка с 
контрабандата и незаконната търговията с наркотици се разследват от 
следствените органи, които са в състава на съдебната власт. 

 
Митническо сътрудничество 
 
Нивото на сътрудничеството на митниците с други държави 
   

Общата рамка на международното митническо сътрудничество е 
формирана от ключовия приоритет на външната политика на Р България за 
присъединяване към ЕС. 

 
 От началото на процеса на приобщаване на Р България към ЕС, 
Българската митническа администрация предприе действия за засилване на 
сътрудничеството с митническите администрации на страните-членки на ЕС, 
както и с държави, с които страната ни има голям външнотърговски обмен. 
 
 България е сключила двустранни спогодби за сътрудничество в 
митническата област с Армения, Австрия, Азербайджан, Гърция, Македония, 
Монголия, Румъния, Русия, Турция, Великобритания, Украйна, Съюзна 
република Югославия и САЩ. В процес на подготовка са спогодбите с Франция, 
Израел, Молдова, Албания и Иран. 
 
 Разширено е сътрудничеството със страните от Балканския регион. 
Подписани са спогодби  за сътрудничество в митническата област с всички 
съседни държави. 
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 Р България участва и в редица регионални инициативи. По линия на 
ИСЮЕ е подписана Спогодба за сътрудничество при предотвратяване и борба 
с трансграничната престъпност и Харта за организацията и дейността на 
Регионален център за борба с трансграничната престъпност. 
 
 България има ползотворно сътрудничество и с митническите 
администрации на страните от ЦЕФТА, което се осъществява на базата на 
Протоколите за взаимна помощ в митническата дейност към Споразуменията 
за свободна търговия.  
 
 БМА продължава да изпълнява ангажиментите си, произтичащи от 
Европейското споразумение за асоцииране. Сътрудничеството с Европейската 
Комисия в областта на борбата с измамата се осъществява на базата на 
Протокол № 6 за взаимна помощ в митническата дейност. Осъществено е 
активно взаимодействие с OLAF /Европейски офис за борба с измамата/ и Task 
Force Cigarettes /Специализирана група по цигарите/ към ЕК. 
 
 Р България ще се присъедини към Многостранната Конвенция за 
предотвратяване, разследване и ограничаване на митническите нарушения 
/Конвенция Найроби/ след приключване на ревизията на текстовете на 
конвенцията и анексите към нея. 
 
Текущо състояние във връзка с Конвенцията в рамките на acquis на ЕС 
относно сътрудничеството с митниците: Конвенциите от 26 юли 
1995 г. и 18 декември 1997 г. 
 
 България е започнала подготвителна работа за присъединяване към 
двете конвенции след приемането й в ЕС. Предвижда се създаването на 
работна група в рамките на Централното митническо управление, която да 
прегледа националното законодателство и обсъди мерките, които ще бъдат 
предприети по хармонизирането му в съответствие с чл. 20 и чл. 24 от 
Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически 
цели. 
 
Планове за разработване на броя меморандуми за разбирателство с 
бизнес сектора. 
 
 През 1999 г. бе одобрена и стартира Програма за партньорство между 
митниците и търговския сектор за противодействие на незаконния наркотрафик. 
До настоящия момент са подписани Меморандуми за разбирателство с две 
авиокомпании и една експресна куриерска фирма, в резултат на което вече са 
реализирани и първите две разкрития на наркотици. Водят се преговори за 
подписване на подобни меморандуми с контейнерни оператори и корабни 
агенти. 
 
Подробна информация за структурната реформа в митническата 
администрация (график, планове, обучение, назначения). 
 

В БМА работят 3826 служители, които са структурирани, както следва: 
- в ЦМУ работят 320 служители; 
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- в 5 Районни митнически дирекции работят общо 3505 служители и са 
структурирани в: 

 
-  17 Митници; 
- 38 Митнически пунктове; 
- 48 Митнически бюра; 
 

 През 2000 г.  в системата на Агенция “Митници” са освободени и 
напуснали 136 служители, като новоназначените са 118. 
 
 Обучението на служителите от Българската митническа администрация 
се извършва в две основни направления: 
 1. Квалификация на новоназначени служители. 
 Разработена е петмесечна програма за обучение, която включва 
теоретична част /обучението се осъществява в Националния учебен център/ и 
практика по работни места. В теоретичната част са застъпени всички въпроси 
от митническата материя. Има часове за обучение за борбата с наркотрафика, 
както и по митническо разузнаване и разследване. 

2. Специализирано обучение. 
 Предназначено е за служители със стаж в митническата администрация. 
В момента тече процес на опреснително обучение на всички служители в 
митниците на Р. България. Предвижда се то да приключи до 30.06.2001 г. 
 Провежда се регулярно обучение на специализираните групи за борба с 
наркотрафика. 
 След обучение на обучаващи по “Митническа етика” /очаква се до края 
на м. юли 2001 г./ ще бъде извършено обучение на целия личен състав, а 
темата ще залегне и в програмата за обучение на новоназначените митнически 
служители. 
 До края на м. юни 2001 г. трябва да приключи събирането на данни за 
анализ на нуждите от обучение. След извършване на анализ ще бъдат 
определени темите  за обучение за следващата година. 
 Продължава процесът на обучение на обучаващи по всички теми от 
митническото законодателство и изготвяне на модули за обучение, 
предназначени за обучението на новопостъпили служители. 
 
Подробна и актуализирана информация относно българската единна 
информационна система, службите за разследване към митниците и 
тяхното сътрудничество с други национални и международни 
следствени служби. 

Съгласно Документът за иницииране на проекта БИМИС (Българска 
Интегрирана Митническа Информационна Система), утвърден от Надзорния 
съвет по БИМИС в Агенция  “Митници”, фаза 1 (2000 г. – 2002 г.) от 
компютъризацията на митниците, е разделена на три етапа: 

• етап 1 – до 31.12.2000 г. 
• етап 2 – до 31.12.2001 г. 
• етап 3 – до 31.12.2002 г. 

Дейностите, включени в етапите, са следните: 
1. Първи етап – до 31.12.2000 г. (реализиран) 
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 Изграждане на комитируеми комуникационни връзки до всички 
митнически учреждения 

 Внедряване на БИМИС_1 във всички митнически учреждения  
2. Втори етап – до 31.12.2001 г. 

 Изграждане на мрежа за пренос на данни на Министерство на 
финансите (Интранет)  

 Разработване и тестване на БИМИС_2 – включва БИМИС_1 и нови 
под- системи: “Транзит”, “Митническо задължение(финансова под- 
система)” и “Митнически и валутни нарушения” 

 Внедряване на БИМИС_2 във всички митнически учреждения 
3. Трети етап – до 31.12.2002 г. 

 Разработване и тестване на БИМИС_3 – включва БИМИС_2 и нови 
под- системи: “Инспекторат”, “Управление на персонала”, други 
под- системи, появили се като необходимост.  

 Внедряване на БИМИС_3 във всички митнически учреждения 
 Усъвършенстване на БИМИС 

 
 В началото на 2000 г. митническите органи получиха право за 
извършване на разследване на престъпления, свързани с митническия и 
валутния режим на страната. Със съвместна заповед на министъра на 
финансите и министъра на вътрешните работи са определени 17 митнически 
дознатели. Предстои развитие на тази специализирана структура на 
митническата администрация, като в дирекция “Митническо разузнаване и 
разследване” на агенция “Митници” вече е структуриран отдел “Митническо 
дознание”, които предстои да бъде изграден през 2001 г. Тъй като института 
“митническо дознание“ е нов за митническата администрация, международното 
сътрудничество е в начален стадий. През изминалата година бе осъществен 
обмен на опит с Митническия криминален институт на Германия в рамките на 
проекта “Хармонизиране на българското митническото законодателство”. 
  
Подробна информация относно специализираното оборудване. 
 
 Митническата администрация разполага със следното специализирано 
техническо оборудване: 
 
1/ Детектори на контрабанда тип ‘’buster ‘’ – общо 31 броя  
 
2/ Рентгенови апарати за пролъчване на багаж модел ‘’MICRODOSE’’ - 13броя 
стационарни + 2броя мобилни 
 
3/ Рентгенови апарати за пролъчване на багаж модел ‘’Rapiscan’’ -3 броя 
 
4/ Ендоскопи - 24 броя  
 
5/ Детектори на йонизиращи лъчения 
Тип “Mini-monitor” – 8 бр. 

  
6/ Уреди за измерване на разстояние - тип”Dimension master plus “ – 2 броя 
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7/ Сонар за резервоари – 2 бр. 
 
 
8/ Други технически средства 
 

- Металотърсач - 2 броя 
- Електршоков бодигард-10 броя 
- Везна електронна – 4 броя 
-   Лампа ултравиолетова- 2 броя 
- Видеотехника за документиране-1 брой 

 
 
 
Съдебна власт 

 
Какви са плановете за създаване на Етичен кодекс за прокурори и 
съдии? 
 
 Към настоящия момент действа Етичен кодекс, приет през 1998 г. от 
Съюзът на съдиите в България. Асоциацията на прокурорите е в процес на 
изработване на свой Етичен кодекс. Законът за съдебната власт предвижда 
назначаването на магистрати да се извършва на базата на изисквания за 
почтеност и високи морални и професионални качества. 
 
Моля, осигурете подробна информация за текущото състояние 
относно капацитета на съдебната система за прилагане на 
законодателството: структура на съдебната система, обучение, 
специализация, административен капацитет, финанси, база данни, 
оборудване. 
  

Съгласно Конституцията на Република България и Закона за съдебната 
власт в България съществуват 112 районни, 28 окръжни, 5 апелативни и 2 
върховни съдилища. За нуждите на въоръжените сили са изградени пет военни 
и един военнополеви съд. Прокуратурата е единна и централизирана и се 
ръководи от Главен прокурор, като при всеки съд има съответна по ранг 
прокуратура. В предвидените от закона случаи, следствието се извършва от 28 
окръжни следствени служби и една Специализирана следствена служба, на 
която са поверени делата от особена сложност. Съдебната власт се ръководи 
от 25 членен Висш съдебен съвет, който единствен има кадрови, 
организационни и финансови правомощия по отношение на магистратурата. 
Висшият съдебен съвет изготвя всяка година проект за бюджет на съдебната 
власт, чието одобряване се извършва от Народното събрание. За текущата 
2001 г. Народното събрание е одобрило бюджет в размер на 96 686 000 лева, 
което съставлява 1,36 % от общия държавен бюджет. За периода 1997-2001 г. 
брутният размер на бюджета на съдебната власт е нараснал с 226 %. Въпреки 
финансовите затруднения през 1999-2000 г., значително беше увеличен щата 
на съдиите, с оглед увеличените правомощия на съда. Предстои 
непосредствено разкриване на още 137 щатни бройки за съдии в 
първоинстанционните съдилища. По тази причина, над 82 % от общите 
бюджетни разходи на съдебната власт, планирани за 2001 г. ще бъдат 
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похарчени за заплати. Центърът за обучение на магистрати, който беше открит 
през 1999 г., осигурява необходимото обучение и специализация за съдии. 

 
Има ли централно бюро за регистрация, което отговаря за 
събирането на данни и статистика за броя на делата, казусите, 
стигащи до съда, резултатите от съдебните производства и 
изпълнението им? 
  

Настоящата система за събиране на статистическа информация относно 
броя, движението и резултатите от съдебните производства не е единна. В 
резултат на прилагането на различна методика в някои случаи има 
разминаване в отчитаните данни. В Министерството на правосъдието 
съществува звено “Съдебна статистика”, което събира и обработва 
статистическа информация, постъпваща от съдилищата. Статистически 
информационни масиви поддържат още Националния статистически институт, 
Министерството на вътрешните работи и Съвета по криминологически 
изследвания към Върховната касационна прокуратура. За осигуряването на 
постоянен контрол върху дейността на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби, както и на отделните магистрати по движението на 
делата, вече е подготвена система за статистическа отчетност и контрол върху 
тази дейност на съдилищата, чрез която в Министерството на правосъдието ще 
се получава информация в реално време. Тя ще обхваща начина на работа на 
отделните съдилища и на отделните магистрати. Предстои изготвяне на 
идентична система и за прокуратурата и следствените служби, с оглед на 
специфичните за тях критерии. Предвижда се създаване на обща мрежа, 
включваща и Министерството на правосъдието. До началото на 2002 г. е 
предвидено да започне функционирането на Единна информационна система 
за противодействие на престъпността, която ще интегрира съществуващите 
информационни системи във всички ведомства и институции. 
 
Моля, обяснете сътрудничеството между различните нива на 
следствие: полиция, ССлС, прокурори и съдии, във връзка с 
незавършените дела и ефективността на процедурите. 
  

Взаимодействието между органите на полицията, следствието, 
прокуратурата и съда е основно регламентирано в Наказателно-процесуалния  
кодекс, Закона за съдебната власт и Закона за Министерството на вътрешните 
работи. Наказателно-процесуалните норми осигуряват на прокурора ръководна 
роля в досъдебната фаза на производството, включително и когато то се 
осъществява от полицията. Процесуалните актове, с които се ограничават 
лични права, са в компетенциите или под контрол на съда. Прокуратурата е 
йерархична система, ръководена от Главен прокурор, който осъществява 
надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички 
прокурори. Надзор върху дейността на следователите извършва 
наблюдаващият прокурор, който разполага с широки правомощия – от даване 
на задължителни указания, до отстраняване на водещия разследването 
следовател. Главният прокурор е оправомощен да извършва ревизии на 
дейността на всички прокурори в страната, а окръжните и апелативните 
прокурори имат аналогични правомощия спрямо прокурорите от своя район. 
Съгласно Закона за съдебната власт, към Министерството на правосъдието е 
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създаден Инспекторат, който проверява организацията по образуването и 
движението на съдебни, прокурорски и следствени дела. Информация за 
констатациите от извършените проверки, Инспекторатът внася във Висшия 
съдебен съвет. Предвидените в закона процедури осигуряват нужното 
взаимодействие между различните институции и звена на правоохранителната 
система.  
 
Моля, осигурете подробна информация относно бъдещия план за 
обучение на магистрати /следователи, прокурори, съдии/ като 
включите графика, финансовите аспекти, областите в които ще се 
провежда обучението, набирането на кадри, назначенията, развитието 
в кариерата. 
  

Обучението на магистратите е част от служебните им задължения. През 
1999 г. беше създаден Център за обучение на магистрати. В момента Центъра 
се финансира предимно от международни донори и програми. За времето на 
своето съществуване, Центърът е организирал и провел начално обучение на 
400 съдии и текущо – на 1250 съдии, като начално обучение са преминали 
всички новоназначени съдии. През м.април 2001 г. стартира пилотна програма 
за обучение на прокурори, а от есента на тази година – и на следователи. Ще 
бъде създаден Публичен институт за квалификация на магистрати и кадри в 
съдебната система. Неговият правен статут ще бъде уреден в Закона за 
съдебната власт, а практическата му дейност трябва да започне не по-късно от 
края на 2002 г. Предвижда се институтът да осигурява задължително начално 
обучение за новоназначените магистрати и текущо обучение на всеки 3-5 
години, като кариерата на магистратите ще бъде обвързана с придобитата 
квалификация. 
 
Има ли правителствени структури, които могат да оказват влияние 
върху независимостта на Висшия съдебен съвет? 
  

Висшият съдебен съвет е независим орган и не подлежи на контрол от 
страна на изпълнителната власт. 

 
Моля, осигурете подробна информация за сегашната ситуация по 
отношение на имунитета на следователите, прокурорите и съдиите. 
  

Съгласно чл. 132 от Конституцията на Република България, съдиите, 
прокурорите и следователите се ползват от имунитет на народни 
представители. В действителност, законодателната практика е дефинирала 
наказателния имунитет на магистратите в по-ограничен обем. Докато 
имунитетът на депутат може да бъде снет само ако има достатъчно данни за 
извършено от него тежко престъпление от общ характер, имунитетът на 
магистрат може да бъде снет от Висшия съдебен съвет за всяко престъпление 
от общ характер. Освен това, за разлика от депутатите, магистратите със снет 
имунитет задължително се отстраняват от длъжност до приключване на 
наказателното производство. Ако то бъде прекратено, или завърши с 
оправдателна присъда, отстраненият се възстановява на заеманата длъжност 
и му се изплаща трудовото възнаграждение за периода на отстраняването. 
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В националното законодателство е регламентирано правото на 
безплатна правна помощ и тълкуване на законите. Моля, осигурете 
подробна информация за прилагането на това право във връзка с 
националния бюджет. 
  

Националното законодателство е предвидило безплатна правна помощ за 
широк кръг лица, особено в наказателното производство. В рамките на 
националния бюджет не е предвиден фонд за заплащане на такава помощ. 
Хонорарите на назначените от съда и органите на предварителното 
производство защитници, се заплащат от бюджета на съответното звено на 
съдебната власт. В тези случаи, размерът на служебния хонорар се съобразява 
с наличните финансови средства.  
 
С кои държави България е сключила споразумения за правна помощ и 
има ли планове за сключване на такива споразумения с други страни? 

 
Република България е сключила двустранни договори за правна помощ в 

гражданскоправната и наказателноправната област със следните държави /по 
азбучен ред/: Австрия, Азербайджан, Армения, Алжир, Белгия, Виетнам, 
Грузия, Гърция, Италия, Испания, Йемен, Кипър, Китай, Корея, Кувейт, Куба, 
Либия, Ливан, Македония, Монголия, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сирия, 
Руската федерация, вкл. още 10 страни от ОНД /действа двустранен договор, 
сключен с бившия СССР/, Съюзна република Югославия, Турция, Тунис, 
Унгария, Франция и Чехия. 

 
 В ход е двустранно договаряне със следните държави: Индия, 
Република Южна Африка, Египет, Казахстан, Киргизия, Украйна, Беларус, 
Израел, Мароко, Австралия, Словения, Уругвай, Бразилия, Венецуела, 
Аржентина, Албания, Хърватска, Естония, Молдова, Узбекистан и Литва. 
 
 Двустранните споразумения за правна помощ, които България сключва 
с други страни, следват образците за договаряне на съответните основни 
конвенции ООН,  Европейския съюз, Съвета на Европа и Хагската 
конференция по международно частно право. 
 
Моля, осигурете подробна информация относно създаването на 
необходимите институции за правно сътрудничество по проблемите 
на престъпността /наказателното право/: организации, 
специализиран персонал, оборудване, финансиране, създаване на база 
данни. 
  
 Правното сътрудничество в наказателно-правната област в България 
се осъществява от специализирани звена, създадени в Министерството на 
правосъдието и във Върховна касационна прокуратура. Посочената дейност е 
от компетенциите на Дирекция “Международно правно сътрудничество и 
международна правна помощ” към Министерството на правосъдието, в която 
работят 13 души, 10 от които се занимават пряко с правното сътрудничество и 
правната помощ в наказателната и гражданско-правната област. От тези 10 
служители 7 са юристи.  Оборудвани са с 10 компютъра, принтери, факс и 
копирна машина. Свързани са в единна деловодна мрежа, в която са 
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създадени 6 индивидуални програми в областта на международната правна 
помощ по наказателни дела, трансфери на осъдени лица и екстрадиции. 
Финансирането на дейността им е от бюджета. 
 
 Във Върховна касационна прокуратура в Сектор”Международен”, който  
осъществява същия вид дейност, работят 4 юристи и 2 служители с 
неюридическо образование. Свързани са в единна деловодна мрежа, 
оборудвани са с 5 компютъра, принтери, факс и копирна машина. 
Финансирането им е от бюджета.  
 
 Във всички съдилища в страната има магистрати, които осъществяват 
международната правната помощ, като връчват документи, събират 
доказателства, решават дела по екстрадиции и издават съдебните актове, 
свързани с трансферите на осъдени лица. 
 
 База данни за осъществяваната международна правна помощ и 
сътрудничество има в посочените две ведомства, като програмите следва да 
се усъвършенстват. База данни за осъдените в чужбина български граждани 
има в Министерството на вътрешните работи, а за осъдените в България 
чужди граждани – в Министерството на правосъдието, като данните от другите 
държави се получават въз основа на поети задължения по сключените 
двустранни договори и конвенции в наказателно-правната област. 
 
България е поканена да осигури информация относно актуалното 
състояние на ратификацията на различните конвенции в 
наказателната и гражданската област, в това число и да предостави 
график за ратифицирането на най-важните конвенции, оттегляне на 
резервите към някои от тях и възможностите за прилагането и 
спазването им. 
 

Република България е страна по основните конвенции в гражданската и 
наказателната област, съставени от различни международни организации, 
както следва: 
 
Конвенции на ООН:   

1.Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни 
решения, 1958 г. 
 2.Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. и 
Факултативния протокол към него. 
 3.Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко 
или унизително отнасяне или наказание, 1984 г. 
 4.Конвенция за правата на детето, 1989 г. 

5.Единна конвенция на ООН по упойващите вещества, 1961 г., изменена 
с Протокола от 1972 г. 

6.Конвенция на ООН за психотропните вещества, 1971 г. 
7.Конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващите и 

психотропни вещества, 1988 г. 
 
Конвенции на Съвета на Европа: 
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 До края на 2001 г. Република България ще се присъедини към две 
конвенции на Съвета на Европа в наказателната област и една в гражданската 
област: Европейската конвенция за международна валидност на присъдите, 
1970 г., Европейската конвенция за трансфер на наказателните производства, 
1972 г. и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения 
относно попечителството на деца и възстановяване на попечителството на 
деца, 1980 г. 
 
 До края на 2001 г. България ще оттегли резервата си, направена по чл. 
12 от Европейската конвенция за екстрадиция, 1957 г., която препятства 
бързото разглеждане на молбите за екстрадиция, изпратени от други държави. 
 
Конвенции на Хагската конференция по международно частно право: 

1.Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни 
документи по граждански или търговски дела, 1965 г. 

2.Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или 
търговски дела, 1970 г.  

3.Конвенция за международен достъп до правосъдие от 1980 г.  
4.Конвенция за премахване на изискването за легализация на 

 чуждестранни публични актове, 1961 г.  
 

На 27.02.2001 г. Република България подписа Конвенцията за защита на 
детето и сътрудничество в областта на международното осиновяване, 1993 г. и 
понастоящем е в ход процедурата за нейното ратифициране. 

 
До края на 2001 г. предстои подготовка на ратификационните документи 

за Конвенцията относно гражданските процедури, 1954 г. и Конвенцията за 
гражданско-правните аспекти при международното отвличане на деца, 1980 г. 
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             Текуща процедура по Закона за бежанците                                                                               Приложение 2 
Кандидат за бежанец 
З А Я В Л Е Н И Е   

момент на (на образуване на производството) 
Заявление подадено до некомпетентен орган се изпраща на надлежен орган (чл. 44, ал. 5) 

Заявление, подадено на границата - (процедура по недопускане в страната до приключване  на производството) 

Чл. 49, ал.2 и 3 във връзка с  
Чл. 49, ал. 1 и чл. 13, ал.2 

Компетентни органи на МВР  
НС "Гранична полиция" с "Паспортно 
- визови служби" 

Агенция за бежанците  
Териториални поделения на АБ  

Дипломатически и консулски 
представителства на РБ 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я   
И Н Т Е Р В Ю  

Ускорено производство            Производство по общия ред 
чл.49 и сл.              Чл.44, 45, 46; чл.51 и сл. 

Първа инстанция  органът по чл. 49, ал.1 Първа инстанция  АГЕНЦИß ЗА БЕЖАНЦИТЕ 
(72 часа срок чл. 49, ал. 1)       (тримесечен срок по чл. 56, ал. 1 удължаване с три месеца по чл. 56, ал.2) 

Р Е Ш Е Н И Е  
Когато не са налице посочените в чл. 49(1) основания, заявлението се изпраща за разглеждане по общия ред (чл.46) 

О Б Ж А Л В А Н Е  
суспензивен ефект 

(срок 24 часа по чл. 65, ал. 1)           (срок 7 дни по чл. 66, ал. 2) 
            В три дневен срок АБ изпраща преписката на ВАС 

Втора инстанция  Председателят на АБ Втора инстанция  - ВАС 
Срок на произнасяне 7 дни           Срок на произнасяне до един  месец чл. 68, ал. 1 
Решението е окончателно         При окончателно решение незабавно   изпълнение 
Задължителни указания, 14 - дневен срок      Връщане за ново разглеждане чл. 68, ал. 3  
за председателя на АБ да вземе ново решение       Трета инстанция - ВАС 

          Връщане на нов тричленен състав със задължителни указания 
 



 

                        Кандидат за бежанец                                                                                    Приложение 3 
 

З А Я В Л Е Н И Е   
момент на (на образуване на производството)                                

Заявление подадено до некомпетентен орган се изпраща на надлежен орган (чл. 44, ал. 5) 

Заявление, подадено на границата - (процедура по недопускане в страната до приключване  на производството) 

Служители - експерти на Агенцията за бежанците - 
интервюисти с право на решение  

Агенция за бежанците  
Териториални поделения на АБ  

Дипломатически и консулски 
представителства на РБ 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я   
И Н Т Е Р В Ю  

Ускорено производство            Производство по общия ред 

чл.49 и сл.              Чл.44, 45, 46; чл.51 и сл. 

Първа инстанция - АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 
(72 часа срок чл. 49, ал. 1)       (срок по чл. 56, ал. 1 удължаване  по чл. 56, ал.2) 

Р Е Ш Е Н И Е  
Когато не са налице посочените в чл. 49(1) основания, заявлението се изпраща за разглеждане по общия ред (чл.46) 

О Б Ж А Л В А Н Е  
суспензивен ефект 

(срок 3 работни дни)           (срок 7 дни по чл. 66, ал. 2) 

            В три дневен срок АБ изпраща преписката на СГС 

Втора инстанция  Районен или окръжен съд Втора инстанция  - СГС / Софийски  градски съд 
Срок на произнасяне 14 дни           Срок на произнасяне до един  месец чл. 68, ал. 1 

Решението е окончателно и незабавно   изпълнение, 

 

Трета инстанция - КАСАЦИЯ - ВАС  
Връщане със задължителни указания 
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Приложение 4 

 
Допълнителна информация към частта “Полицейско сътрудничество и 

организирана престъпност” 
 
• Структури и административен капацитет за борба с тероризма 

- НСБОП – Дирекция 
Направление “Контратероризъм” 
Персонал – 42 офицери, 3 сержанти. Попълненост 94% 
Организация:  Сектор “Вътрешен тероризъм”  и 
   Сектор “Международен тероризъм” 

  Сектор “Оперативно-тактически анализ” 
РЗБОП – обособени групи в РЗБОП - СДВР, Пловдив, Варна, 

Бургас в състав 4-6 служители. В останалите 24 РЗБОП има по 
един специализиран служител. Заетост на наличните места – 91 
%. 

Правомощия на оперативните служители: законово определени 
в ЗМВР /препис чл.92/ чл. 93: самостоятелно или във 
взаимодействие с други компетентни органи провеждат 
оперативно-издирвателна дейност, като установяват, наблюдават 
и контролират лица, за които има данни, че са свързани с 
престъпна дейност; използват информатори и специални 
разузнавателни средства при условия и ред определени със закон; 
събират, обработват и съхраняват информация за лица, дейности 
и факти, свързани с терористична дейност; предотвратяват 
осъществяване на терористични актове и разкриват и престъпната 
дейност на извършителите; подпомагат органите на наказателното 
производство при разследване на терористични актове; 
съхраняват, анализират и предоставят на други компетентни 
органи информация за състоянието на терористичната дейност; 
извършват оценка и прогноза за рисковете и заплахите от 
терористична дейност .  

  
- ДОТИ - специализиран сектор. Правомощия: Провеждане 

огледи на местопроизшествието, изземане и събиране на 
веществени доказателства, изготвяне на  ориентировки 
за нуждите на издирвателната дейност, експертно-
изследване на взривни вещества, обезвреждане на 
открити взривни устройства. 

 
• Съотношение запълнени/незапълнени места в НСБОП 

Това съотношение е динамична величина. В момента 
процентът на запълненост на щатовете на основния персонал – 
офицери – е 91% за Дирекция НСБОП и 83.23% за РЗБОП. 
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• Национално звено за контакт с ЕВРОПОЛ: 



 
Все още не е окончателно определен броят на персонала, който 
ще бъде назначен в НЗК. Принципно се преценява, че звеното 
може да стартира с начален персонал 5-9 служители. 
 

• Разследвания за пране на пари – осъдителни присъди 
Предварителните производства за пране на пари по чл.253 се 
провеждат под формата на предварително следствие от 
Специализираната и Окръжните следствени служби. През 2000 
г. са образувани 8 сл.дела по текстове на НК, във връзка с чл. 
253 и чл. 253 а – пране на пари. 
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Приложение 5 

 
 

Пране на пари 
- Брой на съобщения за подозрителни сделки – общо 761/ за 

1998г – 21; за 1999г – 336; за 2000г – 347; за първото 
тримесечие на 2001г – 57.  

- Брой на разследвания, свързани с пране на пари – 10 
следствени дела. 

- Брой на лица, арестувани за пране на пари – 26.  
- Брой на конфискации – неизвестен.  
- Стойност на задържани стоки и други активи – спрени 28 

банкови транзакции на обща стойност от 1 500 000 USD. 
- Стойност на конфискувани стоки и други активи – неизвестна.      
 
Горепосочената информация е предоставена от Агенция “БФР” и 

синтезирана, на основата на доклади от задължени лица по чл. 3, ал. 
2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ и 
осъществена  обратна връзка с органите на предварителното 
производство – следствие и прокуратура. 
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Приложение 6 

 
Процент на задържани количества от Полиция и Митници 

 
Вид наркотици/  Митница  Полиция  Съвместно 
        Прекурсори 
 
Хероин   90.08%  9.92% 
Кокаин   58.02%  41.98% 
Марихуана   69.23%  30.77% 
Хашиш   100%   0 
Канабис-зелена маса 0   100% 
Стръкове   0   100% 
Площи   0   100% 
Амфетамин  16.75%  83.25% 
Амфетамин/субст. 0   100% 
ВМК    0   100% 
Екстази   43.10%  66.90% 
Ефедрин   100%   - 
Каптагон   100%   - 
Кодин   100%   - 
Рохипнол   100%   - 
Фенилацетон  0   100% 
Формамид   -   100% 
Оцетен анхидрид  23.54%  76.46% 
 
 
Процент на наркотици и прекурсори, задържани на границата и 
във вътрешността на страната 
 

На граница    Във 
вътрешността 

 
Хероин   90.08      9.92 
Кокаин   70.46      29.54 
Марихуана   69.23      30.77 
Хашиш   100      - 
Канабис   -      100 
Амфетамин  16.75      83.25 
Амфетамин/Субст. -      100 
ВМК    -      100 
Екстази   43.10      66.90 
Каптагон   100      - 
Фенилацетон  -      100 
Формамид   -      100 
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Оцетен анхидрид  23.54      76.46
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Приложение 7 

  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
НАРКОТИЦИ Общо 

количество 
задържани 
наркотици 
за 
България 

 Митници ДНСП НСБОП Общи случаи 
на НСБОП и 
полиция 

Общи 
случаи на 
НСБОП и 
митниците 

Общи 
случаи на 
НСБОП 
извън 
България 

НСБОП - 
общо 
количество 

Хероин        2079,443 кг 1873,27
7 

120,835 85,331 21,18 126 233, 111

Кокаин  4,843 кг 2,81 1 428 0,605  2,55 0,3 3, 455 
Марихуана      331,362 кг 229,396  101,966 130,322   232,292
Хашиш       514,019 кг 514,007 0,012  0,012
Хашишово масло 8 ампули       8 8
Канабис - зелена маса     14425,30

3 
кг 1703,74

8 
12721,55
5 

12721,55
5 

Канабис - стръкове         3448 стръкове 3448 3448
Канабис - семена         1,872 kг 0,002 1,87 1,87
Канабис - площи        22,8 х-ра  22,8 22,8
Амфетамин        194,261 кг 32,53 161,731 161,731
Амфетамин /субст./       15,03 кг  15,03 15,03
BMK 31 I        31 31
Глутетимид         492 табл. 492 0
Екстази        4524 табл. 1950 2574 2574
Ефедрин      1,034 кг. 1,034  0
Каптагон/ Фенетилин        4730 табл. 4730 0
Кодеин фосфат 3650       табл. 3650 0
Рохипнол/ 
Флунитрозапам 

4,682 кг 4,682       0

Синтетични наркотици         22,126 кг 22,126 0
Фенилацетон 405       I  405 405
Фенилоцетна 
киселина 

30,73 кг 30,73       0



 

Формамид         120 I 120 120
Оцетен анхидрид        13143,92 I 3093,92 4520 5530 2000 7530
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Приложение 8 

 
РАЗКРИТИ СЛУЧАИ НА КОНТРАБАНДА С НАРКОТИЦИ ОТ 
МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ПРЕЗ 2000 ГОДИНА 
 
 

 1/ Общ брой на разкритите случаи   -   80 
 
 

 2/ Общо количество разкрити наркотици  - 2619.739 кг. 
          3093.920 литра 

 10822 таблети 

 От тях:      
 
 

Хероин 45 случая   1860.987 кг. 
Марихуана 12 случая   173.157 кг. 
Хашиш 7 случая   514.007 кг. 
Кокаин 6 случая   2.610 кг. 
Амфетамин 3 случая   32.530 кг. 
Канабис семе 1 случай   0.002 кг. 
Рохипнол /Флунитрозепам 1 случай    4.682 кг. 
Каптагон / Фенетилин 1 случай    4730 таблети 
Кодеин фосфат 1 случай    3650 таблети 
Екстази 1 случай   1950 таблети 
Глутетимид  1 случай   492 таблети 
Оцетен анхидрид 4 случая   3093.920 литра 
Фенилоцетна киселина 1 случай   30.730 кг. 
Eфедрин 1 случай   1.034 кг. 
 
 
 

 3/ Общ брой на нарушителите:  119 
  
 
Мъже  106 
Жени 7 
Неизвестни 6 

 
   

     
    
 

 4/ Националност и пол на нарушителите: 
  
 

Турци     40 мъже 
Българи    17 /15 мъже и 2 жени/ 
Македонци    16 /14 мъже и 2 жени/ 
Албанци    14 /13 мъже и 1 жена/ 
Поляци     5 мъже 
Югославяни     5 /4 мъже и 1 жена/ 
Босненци     4 мъже 
Украинци     3 мъже 
Арменци     1 мъж 
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Британци     1 мъж 
Грузинци     1 жена 
Ливанци     1 мъж 
Молдовци     1 мъж 
Нигерийци     1 мъж 
Румънци     1 мъж 
Сирийци     1 мъж 
Холандци     1 мъж 
Неизвестни      6 
 
  

5/ Използвани превозни средства: 
    
 

Леки автомобили 23 
Автобуси 22 
Камиони 19 
Микробуси 5 
Експресни куриерски пратки 4 
Пешеходци 2 
Влакове 1 
Пощенски пратки 1 
Самолети 2 
На територията на пункта 1 
 
 

6/ Митница, разкрила наркотика: 
 
Капитан Андреево / Свиленград 49 2260.430 кг., 2 293.920 литра 

и 6680 таблети 
Калотина 7 3.811 кг. 
Фериботи / Видин 5 238.297 кг. 
Аерогара София 5 2.725 кг. 
Гюешево / Кюстендил 3 21.655 кг. и 800 литра 
Дунав Мост / Русе 3 8.396 кг. 
Малко Търново / Бургас 3 0.525 кг. и 4142 таблети 
Пощенски пратки / София  2 0.400 кг. 
Силистра 1 71.770 кг. 
Златарево 1 7.560 кг. 
Фериботи Оряхово / Лом 1 4.170 кг 
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