
 
 

 
 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 
ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ГЛАВА 24 “СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” 

 
 

В допълнение към своята Преговорна позиция по глава 24 
“Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи” 
(CONF-BG 9/01) и (CONF-BG 19/01), българското Правителство 
желае да предостави допълнителна информация по въпросите, 
повдигнати от Европейския съюз в общата му позиция по глава 24 
(CONF-BG 35/01). 
 
Шенгенски план за действие 
 
В съответствие с ангажимента поет от Република България в 
рамките на Преговорната позиция по глава 24 “Сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи”, българското 
Правителство прие Национален План за действие за изпълнение на 
Шенгенското законодателство. В него детайлно са дефинирани по-
нататъшните законодателни и практически мерки, които България 
ще осъществи в процеса си на подготовка за присъединяване към 
ЕС, и последващо присъединяване към Шенгенското споразумение. 
Наред с това, Планът за действие съдържа конкретни мерки за 
осигуряване на инфраструктурата, институциите и процедурите, 
необходими за ефективното прилагане на разпоредбите на 
Шенгенското законодателство. Планът ясно посочва сроковете, в 
които ще бъдат осъществени набелязаните цели, както и 
отговорните за това органи. 

 
Международни конвенции и конвенции на ЕС 

Република България предстои да се присъедини към Европейската 
конвенция за признаване и изпълнение на решения относно 
упражняване на родителски права и възстановяване на родителски 
права /1980/ и Конвенцията за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца /1980/ съответно през 2002 г. и 
2003 г.  

 1



 
 

През 1999 г. Република България се присъедини към три Хагски 
конвенции /Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и 
извънсъдебни документи  по граждански или търговски дела от 
1965 г., Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по 
граждански или търговски дела от 1970 г. и Конвенция за 
международен достъп до правосъдие от 1980 г./, които са приети 
след Гражданско-процесуалната конвенция от 1954 г., за да уредят 
по съвременен начин същата материя. Освен това се констатира, че 
България е страна по двустранни договори в регулираната от 
конвенциите област с всички държави, които са страни по 
Конвенцията от 1954 г., но не са страни по трите по-нови конвенции. 
Въз основа на посочените причини, Република България не 
възнамерява да се присъединява към конвенция, която е заместена 
във всичките й части с по-съвременна законодателна уредба, в 
действие между България и всички страни по Конвенцията от 1954 г. 
 
Република България е подготвила документите за подписване на 
Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за 
взаимопомощ по наказателноправни въпроси през м.ноември 2001 
г. на 109-та сесия на Комитета на министрите към Съвета на 
Европа, в който са възприети норми на шенгенското acquis. През 
същия месец ще бъде подписана от България и Конвенцията за 
престъпленията в киберпространството. 

 
Реформа на съдебната система 
 
На 1 октомври 2001 г. Министерският съвет прие Национална 
стратегия за реформа на съдебната система (Решение на МС 
672/1.10.2001 г.). Съгласно приетото решение, министърът на 
правосъдието отговаря за изработването на програма за 
изпълнение на стратегията, която трябва да бъде готова най-късно 
до средата на м. декември 2001 г.  
 
Във връзка с изготвянето на плана за действие се провеждат срещи 
с представителите на българската магистратура – съд, прокуратура 
и следствие, с които се обсъждат практическите мерки по 
изпълнение на стратегията.  

 
Съставена е работна група, която подготвя изменения на Закона за 
съдебната власт, с което се създава се законодателната рамка за 
прилагане на раздел I от стратегията – “Укрепване на 
правоприлагащия капацитет на съдебната система”. Проектът на 
Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт 
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предстои да бъде завършен и внесен в Министерски съвет на до 
края на месец октомври т.г. 

 
Във връзка с укрепване независимостта на съдебната система са 
предприети действия в няколко насоки: 
 обучение на обучители в Центъра за обучение на магистрати по 

проблемите на международното правно сътрудничество, 
екстрадицията, търговската несъстоятелност, Европейската 
Конвенция за правата на човека 
 трансфер на ноу-хау от сродни немски организации за Съюз на 

юристите, Асоциация на прокурорите и Камарата на следователите 
 укрепване на прокуратурата – чрез подобряване 

взаимодействието й със структурите осъществяващи борбата с 
организираната престъпност и корупцията 
 продължаване въвеждането на нови и прогресивни 

информационни технологии 
 
Предстои провеждането на “Конференция на донорите”, на която ще 
се обсъдят приоритетни проекти, свързани с реалното прилагане на 
стратегията за реформа на българската съдебна система и тяхното 
финансово обезпечаване. 

 
Защита на данните 
 
На 18 октомври 2001 г. Министерският съвет одобри и внесе в 
Народното събрание за разглеждане проект на Закон за защита на 
личните данни. Законопроектът предвижда създаване на 
независим контролен орган – Комисия за защита на личните данни, 
която ще следи за спазването на Закона за защита на личните 
данни. Комисията е предвидена като юридическо лице на бюджетна 
издръжка. Тя се състои от пет члена, които се избират от Народното 
събрание по предложение на Министерски съвет. Членовете на 
комисията имат пет годишен мандат и ще трябва да отговарят на 
определени критерии за избираемост, като висше юридическо 
образование или висше образование в областта на 
информационните технологии. 

 
Комисията има следните правомощия: 
 анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на 
нормативните актове в областта на защитата на личните данни  
 води регистър на администраторите на лични данни 
 извършва проверки на администраторите на лични данни   
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 изразява становища и дава разрешения в предвидените в закона 
случаи 
 издава задължителни предписания до администраторите във 
връзка със защита на личните данни при осъществяване на 
тяхната дейност 
 след предварително уведомяване налага временна забрана за 
обработване на лични данни в случаите, когато се нарушават 
нормите за защита на лични данни 
 разглежда жалби срещу администраторите във връзка с отказан 
достъп на субекти на лични данни, както и жалби на 
администратори или на трети лица във връзка с правата им по 
закона. 

 
Проектът на Закон за защита на личните данни задължава 
държавните органи, както и съответните органи на управление на 
всички други администратори на лични данни, да осигуряват достъп 
на Комисията до регистрите, в които се съхраняват лични данни и 
до всички елементи на процеса по обработване на такива данни. 

 
Проектът на Закон за защита на личните данни гарантира 
независимостта на контролния орган за защита на личните данни. 
Той е изцяло съобразен с изискванията на Конвенция 108 на 
Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана 
обработка на лични данни и Директива 95/46/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 октомври 1995 г. за защита на 
лицата при обработка на лични данни и за свободно движение на 
такива данни.  
 
Република България потвърждава своя ангажимент в кратък срок  
след приемане на Закона за защита на личните данни да 
ратифицира Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизирана обработка на личните данни.   
 
Визова политика  
 
1. 
Република България потвърждава своя ангажимент да постигне 
пълна хармонизация с новия визов Регламент № 539/15.03.2001 на 
Съвета, определящ списъците на трети страни, чиито граждани 
трябва да притежават визи при пресичане на външните граници 
и на тези държави, чиито граждани са освободени от това 
задължение,заместващ Регламент 574/1999, както и с Общата 
консулска инструкция и другите актове на европейското и 
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шенгенското acquis във визовата област към датата на 
присъединяването си към ЕС.  
 
Същевременно, Република България осъществява постоянен 
процес на текуща хармонизация с acquis communautaire относно 
визовата политика и практика, с оглед  пълното хармонизиране с 
него и прилагането му при присъединяването на страната към ЕС. В 
този аспект, съгласно последните изменения на Закона за 
чужденците в Република България от 27 април 2001г., до края на 
2001 г. ще бъдат изготвени изменения на Наредбата за реда и 
условията за издаване на визи от дипломатическите и консулски 
представителства на Република България, като за целта е 
създадена работна група. Ще бъдат приети и други подзаконови 
нормативни актове, с които ще се осигури по-нататъшно 
детайлизиране на визовия и имиграционен режим на Република 
България в съответствие с Общата консулска инструкция и други 
актове на европейското и шенгенското acquis. Наред с това, ще 
бъдат изготвени и подзаконови нормативни актове, с които 
детайлно ще бъдат  регламентирани условията и процедурите за 
съхранение, защита, издаване, анулиране и унищожаване на новите 
български визови стикери, както и отговорността на длъжностните 
лица в случай на нарушаване на процедурите при боравенето с 
новите визови стикери. 
 
Законът за българските документи за самоличност и Наредбата 
за условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и 
консулските представителства на Република България са 
следвали изискванията на ЕС за унифициран формат на визи при 
създаването на новия български визов стикер. Новият визов стикер 
напълно съответства на формата ISO 7810 и съдържа всички 
необходими данни и защитни знаци в съответствие с изискванията 
на ЕС. В допълнение към изискванията на ЕС на българския визов 
стикер ще бъде отпечатвана цветна снимка на притежателя на 
визата, като по този начин ще се създаде възможност да се 
извършват проверки не само от българските органи за граничен и 
миграционен контрол, но и от органите на други държави. 
Въвеждането в употреба на новия български визов стикер се 
предвижда да се осъществи до края на 2002 г. 
 
2. 
Единственото изключение от правилото, че само дипломатическите 
и консулските представителства на Република България са 
оправомощени да издават визи, се основава на Визовата спогодба 
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между правителството на Република България и 
правителството на Република Турция. Съгласно текста на 
Спогодбата разрешения за транзитно преминаване /транзитни 
визи/  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. Броят на издаваните на границата разрешения за 
транзитно преминаване на турски граждани е съизмерим с броя на 
общо издаваните от дипломатическите и консулските 
представителства визи за гражданите на всички останали трети 
страни. От друга страна, 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 
българските власти прилагат, като необходимо условие за издаване 
на границата на разрешение за транзитно преминаване на 
гражданин на Република Турция, наличие на виза или разрешение 
за постоянно пребиваване за някоя от държавите-членки на ЕС.  
 
3. 
С последните изменения на Закона за чужденците в Република 
България от 27 април 2001г. бе предвидена възможността за 
издаване на визи на границата, в съответствие с шенгенското 
acquis. Съгласно чл. 9 ал. 6 от Закона за чужденците в Република 
България “по изключение, когато това се налага от държавен 
интерес, от извънредни обстоятелства или от хуманитарни причини, 
както и в случаи нетърпящи отлагане, или ако това е предвидено в 
ратифициран международен договор, който е в сила за Република 
България, органите за граничен паспортен контрол на граничните 
контролно-пропускателни пунктове могат съгласувано със службите 
за административен контрол на чужденците или с дирекция 
“Консулски отношения” на Министерството на външните работи да 
издават еднократни визи: за летищен трансфер, за транзитно 
преминаване или за краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни”. 
До края на 2002г. подборно ще бъде регламентиран процесът за 
издаване на визи на границата в съотвествие с шенгенското acquis. 
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4. 
На 1 октомври влезе в сила визовият режим с Руската Федерация, 
Украйна и Грузия.  В процес на финализиране са преговорите за 
сключване на Спогодби за взаимни пътувания на гражданите с тези 
страни.  
 
5. 
В  Министерството на външните работи е в действие компютърна    
система за визов контрол, изградена въз основа на специално 
изработен за целта софтуер, включващ три подсистеми: за 
издаване на визи /VCSS/, за издаване на временни документи за 
завръщане в България - пасавани /LPSS/ и за продължаване на 
валидността на задгранични паспорти /PPSS/. Въз основа на 
съществуващата он-лайн връзка между Визовия Център в 
Министерството на външните работи и дипломатическите и 
консулските представителства на Република България, данните на 
всеки един кандидат за виза се изпращат по електронен път във 
Визовия център, който след съответни проверки разрешава или 
отказва издаването на виза. Самият Визов център е свързан с ГКПП 
на Република България и информация за всяка една издадена виза 
постъпва автоматично, по електронен път, в  базата данни на ГКПП 
и НС “Гранична полиция”, като по този начин се осигурява 
софтуеърната защита на издадените визи за България, 
благодарение на което процентът на влезлите с фалшиви визи 
практически е напълно минимизиран. Към настоящия момент 60  
български дипломатически и консулски представителства са 
свързани с Визовия център при Министерството на външните 
работи. От средата на 2001г. започна инсталирането на третата 
версия на компютърната система за контрол на визи, разработена 
от Института за компютърни технологии към Министерството на 
вътрешните работи. Новата версия включва обмен на данни, което 
позволява допълнителна идентификация на кандидатите за визи и 
временни паспорти, посредством гореспоменатия снимков 
материал. Снимката ще бъде включена в базата данни на 
системата и достъп до нея ще имат органите за визов контрол, 
граничните и имиграционни власти. Новата версия на компютърната 
система за визов контрол ще бъде инсталирана в кратки срокове 
във всички дипломатически и консулски мисии на Република 
България, свързани с Визовия център в Министерството на 
външните работи. 
 
Външни граници 
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1. 
Съгласно Програмата за поетапно трансформиране на състава 
на военнослужещи на наборна военна служба (ВНВС) в НСГП в 
професионални гранични служители (приета от Министерския 
съвет с Постановление № 127 (обн. ДВ, бр. 49/29.05.2001 г.). към 
месец октомври 2001 г. охраната на държавната граница на Р 
България и граничния контрол се осъществяват от 4 811 
професионални гранични полицаи (1 441 офицери и 3 370 сержанти) 
и 3013 военнослужещи на наборна военна служба.  
Графикът за окончателно приключване на замяната на ВНВС с 
професионални гранични полицаи е както следва: 
 
 1. замяна на 600 ВНВС с 25 офицери и 500 сержанти -  1 януари 

2002 г. 
2. замяна на 600 ВНВС с 25 офицери и 500 сержанти - 1 април 2002 

г. 
3. замяна на 1200 ВНВС с 25 офицери и 500 сержанти - 1 юли 2002 

г. 
4. замяна на 219 ВНВС с 25 офицера и 500 сержанти - 1 октомври 

2002г. 
5. съкращаване на последните 394 ВНВС – 31 декември 2002 г. 

 
2.  
Превенцията и противодействието на корупцията е сред 
приоритетните задачи на МВР, и в частност на НСГП.                                            
 
В съответствие с чл. 201, ал. 3 от ЗМВР, всички служители на МВР, 
включително и на НСГП, ежегодно подават декларации за 
притежаваното имущество и получените доходи. 
 
Предприеманите действия вътре в НСГП се съчетават с постоянен 
контакт с обществеността и медиите. Стремежът на НСГП е да се 
осигурява прозрачност и обществена гласност на всички случаи на 
доказана корупция. Успоредно с това в самата служба се създава 
атмосфера на нетърпимост към подобни прояви. 
 
С оглед своевременното получаване на информация от гражданите 
за нередности на ГКПП, в това число и прояви на корупция, на всеки 
пропускателен пункт са поставени специални кутии, обозначени на 
български и английски език, за подаване на сигнали  и жалби.  
Същите се проверяват ежеседмично от специално определени 
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комисии. Чрез средствата за масова информация са огласени 
телефони в ДГП, на които денонощно могат да се подават сигнали и 
оплаквания за незаконосъобразни действия и корупция на 
служители. 

Друг аспект от работата на НСГП по премахване условията за 
корупция на ГКПП е създаването на система за бърз преход на 
лица, превозни средства и товари през държавната граница чрез 
създаване на подходяща инфраструктура и улесняване на 
административните процедури при запазване на високо ниво на 
сигурност на граничния контрол. 

В Дирекция “Гранична полиция” (ДГП) към направление “Човешки 
ресурси” е създадена специализирана структура – сектор “Гранична 
инспекция”, който осъществява системен контрол за изпълнение на 
функционалните задължения от служителите на НСГП и за 
предотвратяване и разкриване на прояви на корупция сред тях. 
Сектор “Гранична инспекция” проверява всички сигнали за 
незаконосъобразни действия на длъжностни лица, анализира и 
систематизира получената информация и предоставя същата на 
ръководството на НСГП и на дирекция “Инспекторат” – МВР. 

 
По силата на чл. 201, ал. 1, т. 6 от ППЗМВР, укриването или 
омаловажаването на дисциплинарни нарушения (в това число и 
случаи на корупция), извършени от служители на МВР, е 
самостоятелно основание за налагане на дисциплинарно наказание. 
 
3. 
При осъществяване на дейността си по охрана и контрол на 
държавната граница, НСГП осъществява активно сътрудничество с 
другите служби на МВР, органите на съдебната система и 
митническите органи. Взаимодействието се осъществява както на 
национално ниво, така и оперативно в зоните на отговорност на 
Гранична полиция. 

 
Сътрудничеството с другите служби на МВР е регламентирано в 
чл.чл. 188 - 191 от Закона за Министерството на вътрешните работи 
(ЗМВР). Общото и непосредствено ръководство и контрол по 
взаимодействието и координацията между службите в МВР е 
възложено на главния секретар на МВР, който е най-висшата 
професионална длъжност в МВР. Основният принцип на 
взаимодействието е недопускане дублирането на функции и 
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дейности. Сътрудничеството и координацията се осъществява в 
следните основни направления: 
 обмен на информация; 
 използване на информационните фондове на службите; 
 оказване на оперативно-техническо съдействие чрез 
координирани мероприятия по изясняване на сигнали и по 
изпълнение на задачи от функционалната им компетентност. 

 
В граничните зони и на ГКПП взаимодействието между НСГП и 
Национална служба “Полиция” (НСП) се осъществява при спазване 
на принципа на функционалната компетентност. Така например 
органите на Гранична полиция разкриват, разследват и 
предотвратяват престъпления и нарушения, свързани с охраната на 
границата и граничния режим. По отношение на останалите 
престъпления и нарушения, органите на НСГП извършват 
неотложните следствени действия по откриване и запазване на 
доказателствата, след което предават случая на компетентните 
звена на НСП. 
 
По отношение на противодействието на организираната 
трансгранична престъпност, и по-специално трафика на хора, НСГП 
си взаимодейства с Национална служба “Борба с организираната 
престъпност” (НСБОП). 

  
Нормативна основа на сътрудничеството с органите на Агенция 
“Митници” при Министерството на финансите е чл. 97, ал. 1, т. 7 от 
ЗМВР, съгласно който в изпълнение на задачите си органите на 
Гранична полиция имат право да задържат извършители на 
контрабанда, незаконно пренесени товари и преминали транспортни 
средства извън установените за целта места и да извършват 
проверка съвместно с митническите власти. Аналогична разпоредба 
съществува в Закона за митниците - чл. 15, ал. 2, т. 11, съгласно 
която митническите органи участват при осъществяване на 
оперативно-издирвателна дейност съвместно с органите на 
Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на 
ЗМВР.  
 
Конкретните форми на сътрудничество са регламентирани в 
Инструкцията за условията и реда за взаимодействие между 
митническите органи и органите на МВР по предотвратяване и 
разкриване  на митнически и валутни нарушения от 09.05.2001 г. 
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Нормативна основа на взаимодействието с органите на съдебната 
система е Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и ЗМВР. С 
измененията на НПК от 2000 г. органите на НСГП имат право да 
провеждат досъдебно производство (бързо полицейско 
производство и полицейско дознание) по определени текстове от 
Наказателния кодекс (НК). В тази си дейност дознателите от 
Гранична полиция се намират под непосредственото ръководство и 
контрол на съответната районна прокуратура и районен съд, 
съгласно разпоредбите на НПК. 
 
В зоните на отговорност и в рамките на функционалната си 
компетентност, органите на Гранична полиция си сътрудничат 
активно и с органите на останалите ведомства от задължителния 
граничен контрол, а именно с органите за граничен санитарен, 
ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен 
контрол и карантина и контрол на транспортните средства.  
 
На национално ниво, взаимодействието между всички ведомства от 
задължителния граничен контрол се осъществява чрез 
Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-
пропускателни пунктове при Министерския съвет. 

 
В проекта на Закон за граничната охрана, разработен по Проект на 
Програма ФАР, по отношение на взаимодействието е възприет 
подхода за сключване на ежегодни споразумения (меморандуми) 
между институциите, което ще позволи гъвкаво да се променят 
приоритетите и методите на сътрудничество. 
 
4. 
В открития през месец октомври 2000 г. специализиран Център за 
обучение и професионална подготовка на гранични полицаи за една 
година са обучени 1183 сержанти в курсове за начална полицейска 
подготовка; 71 офицери и сержанти в курсове за начална 
чуждоезикова подготовка; 40 ръководни служители и 39 сержанти са 
обучени за мултипликатори по Шенгенско право и ШИС. Паралелно 
с тях, в Центъра са проведени и редица специализирани  курсове и 
семинари (визи и визов режим; бежанско право; права на човека, 
сигурност на летищата и др.).  
 
5. 
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Техниката, разположена на ГКПП 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). 
 
На ГКПП са оборудвани общо 222 автоматизирани работни места 
(АРМ), които се обслужват от щатен офицерски и сержантски състав 
гранични полицаи. АРМ се използват денонощно, като на 
регистрация и контрол в АИФ “Граничен контрол” подлежат всички 
преминаващи през ГКПП лица и моторни превозни средства.  
 
Постоянно при 24 часов 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. 
 
Техническото обезпечаване на ГКПП, изградени на територията на 
международните пристанища (Варна и Бургас) е аналогично с това 
на останалите ГКПП. 
 
6. 
В резултат на обществено-икономическите и политически промени в 
Република България и СР Югославия, след 1990 г. Спогодбата от 
1972 г. за уреждане движението на крайграничното население в 
граничната зона не се прилага, въпреки че формално не е 
денонсирана по дипломатически път. Между Р България и СР 
Югославия е в сила безвизов режим по силата на 
междуправителствено споразумение, който прави безпредметно 
прилагането на Спогодбата от 1972 г. 
 
7. 
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Охраната, контролът и наблюдението на държавната граница извън 
ГКПП се осъществява денонощно от мобилни гранично-полицейски 
патрули. 
 
С помощта на средства, предоставени по Програма ФАР на 
Европейската комисия, двустранни програми за техническа помощ 
със страните от ЕС и по-специално ФР Германия, и съ-финансиране 
от държавния бюджет на Република България, за нуждите на 
граничния контрол и охрана се използва специално техническо 
оборудване: термовизионно оборудване, уреди за нощно виждане, 
автомобили с висока проходимост, уреди за вторична проверка на 
документи за самоличност и задгранично пътуване, компютърно 
оборудване и софтуер за нуждите на Учебния център, автомобили с 
висока проходимост, персонални радиостанции, експертни 
куфарчета, газ-анализатори за откриване на укрити лица, бинокли и 
носими прибори за нощно виждане, пунктове на техническо и 
визуално наблюдение на морската и речната граница (ПТВН), 
периметрова сигнално-охранителна система за охрана на 
държавната граница. 
 
Към момента за контрол и наблюдение на зелената граница се 
използват мобилни системи “МУСОН” и “СНОГ”, разработени и 
внедрени от български специалисти, които предоставят възможност 
за визуално наблюдение на пешеходец до 4 км през деня и до 1,2 
км през нощта, с използване на инфрачервена светлина. Системите 
позволяват 24-часов автоматичен видеозапис. 
 
В изпълнение на сключен договор между НСГП и Българската 
академия на науките – Институт по металознание беше изградена 
периметрова система “ЛЪЧ” с високи технически показатели за 
охрана на държавната граница. Към настоящият момент се 
извършва тестване на системата в реални условия. 
 
Гранична полиция разполага с 263 бр. носими прибори за нощно 
виждане, в това число 60 бинокъла BIG-35, дарени от 
правителството на ФР Германия, които се използват от гранично 
полицейските наряди за охрана на границата. 
 
В края на 1999 г. и началото на 2000 г. като дарение от 
Федералното Министерство на вътрешните работи (ФМВР) на 
Федерална Република България (ФРГ) са получени 35 автомобила с 
висока проходимост (Лада “Нива”), 400 броя персонални 
радиостанции “Моторола”, 60 броя експертни куфарчета. 
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В изпълнение на проект BG-99 на програма PHARE бяха доставени 
и включени в употреба 48 автомобила “Ленд Роувър” с повишена 
проходимост, които в значителна степен подобриха мобилността на 
граничните патрули при охраната и контрола на държавната 
граница.  
 
Териториалното море се покрива на 85% с радиолокационни 
средства и патрулиращи гранично-полицейски кораби. В охраната и 
контрола на морска граница участват 11 кораба руско производство, 
които са в експлоатация 20 - 25 години. Дежурството се носи с 2 
дежурни кораба.  
 
Техническото наблюдение на река Дунав се извършва от 20 поста 
за техническо и визуално наблюдение и се охранява от 15 кораба, 
разделени в 3 групи, с които се покрива корабния трафик в 
българската част на реката. Дежурството се носи ежедневно с 4 
кораба. Корабите са в експлоатация 10 - 15 години. 
 
За повишаване ефективността в охрана на водните граници   НСГП 
изпълнява  приетата от МС на Р България Средносрочна програма 
за публични инвестиции 1998-2001г. “Усъвършенстване на 
системата за радиолокационно наблюдение на р. Дунав и Черно 
море”. Със средствата по тази програма са закупени и монтирани 
седем съвременни брегови и четири корабни радиолокационни 
станции с високи технически показатели.  
 
В рамките на изпълнявани и планирани проекти по проекти на 
програма ФАР ще бъде получено ново техническо оборудване, 
адекватно на изискванията и нуждите на граничната охрана и 
контрол на външна граница на ЕС. 
 
През септември 2001 г. беше изготвено и предадено предложение 
за проект за 2002 г., целящо засилването на  режима на управление 
на синя – морска и речна граница, която е една от критичните зони 
що се отнася до нарушенията на границата и контрабандния трафик 
на нелегални имигранти, наркотици и оръжие, както и бъдеща 
външна граница на ЕС. 
 
8. 
НСГП съвместно с експертите на Европейската комисия изготви 
Национална стратегия за изграждането на външни граници на Р 
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България и изисквания за техническа помощ. Документът съдържа 
конкретни инвестиционни проекти в рамките на програма ФАР, с 
точно определени срокове и бюджети. 
 
Миграция 
 
1. 
С оглед на по-нататъшното въвеждане на изискванията и 
стандартите Европейския съюз в областта на миграцията и 
извършването на необходимите структурни промени за отразяване 
на тези изисквания в хода на подготовка на страната за членство в 
ЕС е създадена работна група, която вече изготвя проект на Закон 
за миграцията. Законът ще регламентира създаването на 
Национална миграционна служба, която ще осъществява 
разрешителен режим и контрол по пребиваването на чужденците в 
Република България, както и издаването на документи за 
самоличност на чужденци. Очаква се законът да бъде приет до края 
на месец март 2003 г. 
 
Предстои изменение и допълнение на Закона за чужденците с цел 
въвеждане на дефиниция на понятието “чужденец”, която да 
съответства на определението по Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген с оглед разграничаването на 
чужденците-  граждани на Европейската общност, както и 
въвеждане на раздел за създаване и ползване на Национален 
регистър на чужденците, пребиваващи на територията на Република 
България     
 
В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България, приет на 12 април 2001 г., в 
Министерство на труда и социалната политика е сформирана 
междуведомствена работна група, която съгласно чл.24а, ал. 3 от 
закона, ще изготви проект на Наредба за издаване на 
предварителни разрешения за извършване на дейност на свободна 
практика. 
 
2. 
Мерките по член 26 и 27 от Шенгенската конвенция са предвидени и 
в българското законодателство - в чл. 20 и 51 от ЗЧРБ и чл. 280 от 
НК. В този смисъл българското законодателство е хармонизирано с 
цитираните разпоредби на Шенгенскта конвенция, с изключение на 
предвиденото в тях  задължение на превозвача за осигуряване 
връщането на чужденец, който не е допуснат на територията на 
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страните - членки до страната, от която е пристигнал или която е 
издала документите за пътуване или до всяка друга страна, която 
със сигурност ще го приеме. 
 
Мерките по ал. 1, б. “а” на чл. 26 от Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген и по-точно задължението на 
авиопревозвачите е регламентирано в Чикагската конвенция, която 
е подписана и е в сила за всички страни, осъществяващи 
гражданско въздухоплаване, в т. ч. и за Република България.  
 
Предвижда се при бъдещото изменение на Закона за чужденците в 
Р България да бъде включена изрична разпоредба по отношение 
задълженията на превозвачите да върнат обратно за своя сметка 
нередовните чужденци. 
 
По отношение ал. 1, б.”б”  от същия член, съгласно чл. 20 от Закона 
за чужденците в Република България длъжностните лица от 
авиокомпаниите, туристическите и транспортните дружества или 
други представителства, които превозват до Република България 
чужденци, извършват услугата, след като са проверили: 

 1.  редовността на документите за задгранично пътуване 
на чужденците; 

 2.  наличието на входна или транзитна виза за 
държавата, която иска да посети или през която желае да премине, 
ако такава е необходима; 

3. наличието на останалите изисквания на този закон. 
 

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване 
на визи от дипломатическите и консулските представителства на 
Република България, приета с Постановление № 35/1999 г. на 
Министерския съвет, туроператорските фирми са длъжни да 
заплатят обща гаранция, покриваща завръщането на най-малко 15 
на сто от туристите - чужденци от рискови в миграционно отношение 
държави, включени в групата. Гаранцията се възстановява с 
разрешение от Дирекция "Консулски отношения" на Министерството 
на външните работи след завръщането на групата. 
 
Авиопревозвачите осъществяват първичен контрол на документите 
на пътниците при чекирането им за полет. При необходимост или по 
искане на превозвачите Гранична полиция може да извършва 
допълнителен  граничен контрол на пасажерите. 
 

 16



 
 

По отношение на ал. 2 и ал. 3 от член 26 на Конвенцията за 
прилагане на Споразумението от Шенген в  чл. 51 от ЗЧРБ е 
регламентирана административно-наказателната отговорност на 
превозвачите и техни длъжностни лица за превозените от тях 
нередовни пътници. съгласно посочената разпоредба те подлежат 
на имуществена санкция, респ. глоба в значителен размер. При 
повторност санкцията е завишена и достига до 60 000 лева. 
 
По отношение на мерките, регламентирани в чл. 27, ал. 1 от 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, 
съгласно разпоредбата на чл. 280 от НК, в сила от 1997 г., се 
предвижда наказателна отговорност за лице, което преведе през 
границата на страната без разрешение на надлежните органи на 
властта или макар с разрешение, но не през определените за това 
места. Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години 
и глоба, а в квалифицирани случаи - от една до десет години и 
глоба, като съдът може да постанови и конфискация на цялото или 
част от имуществото му. 
 
Условия за прилагане на ал. 2 и ал. 3 на член 27 ще бъдат 
създадени с подписването на спогодби за всеобхватно полицейско 
сътрудничество, изцяло съобразени с Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение. 
 
Законът за МВР регламентира правното основание за налагане на 
24-часово полицейско задържане на чужденци, извършили 
престъпления, в т.ч. и такива, свързани с незаконно преминаване на 
държавната граница, използване на неистински документи и др. 
това задържане подлежи на съдебен контрол по силата на чл. 70, 
ал. 3 от Закона за МВР. В случаите, когато срещу на тези категории 
лица се образува наказателно производство по реда на НПК, съдът 
преценява дали да им бъде наложена процесуална мярка за 
неотклонение “задържане под стража”, съгласно разпоредбите на 
чл. 152 и сл. от НПК. 
 
Съгласно чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, компетентните органи могат по своя 
преценка принудително да настанят чужденеца подлежащ на 
експулсиране в специален дом за срок до отпадането на пречките 
за изпълнението на принудителната административна мярка. 
Доколкото настаняването в тези домове не се явява полицейско 
задържане по смисъла на ЗМВР, нито процесуална мярка по НПК, 
същото не подлежи на съдебен контрол. Заповедите за 
експулсиране са индивидуални административни актове по смисъла 
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на Закона за административното производство и същите подлежат 
на съдебен контрол пред окръжния съд, освен ако не са свързани с 
националната сигурност. 
 

3. 

На 4 юни 2001 г. Република България подписа Спогодба за 
реадмисия с Македония, а на 4 септември 2001 г. - с Украйна. През 
месец май 2001 г. е съгласуван текстът на спогодба за реадмисия с 
Хърватия, като се очаква тя да бъде подписана до края на 2001 г. В 
ход е съгласуването на текста на реадмисионна спогодба с Латвия. 
Разменени са текстове на проекти за реадмисионна спогодба с 
Република Турция. 
 
Убежище 
 
1. 
В изпълнение на ангажимента, поет от Република България с 
позицията за преговори по глава 24 “Правосъдие и вътрешни 
работи” за внасяне на промени в нормативната уредба 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 беше създадена Междуведомствена 
работна група, за подготовка на промените в Закона за бежанците. 
В резултат на работата на тази група на 25 октомври 2001 г. в 
Министерски съвет беше внесен  проект за Закон за убежището и 
бежанците. 
 

Основните нови моменти, които ще бъдат внесени в нормативната 
уредба в областта на убежището и бежанците са: 
 законово регламентиране на хипотезите, при които се предоставя 
временна закрила в съответствие с Директивата на Съвета на ЕС 
относно минималните стандарти за предоставяне на временна 
закрила в случай на масов поток от разселени лица от 20 юли 
2001г.; 
 промяна в срока и съдържанието на хуманитарната 
(субсидиарна) закрила - разширява се кръгът от основания за 
нейното предоставяне, като срокът й не се фиксира, а се поставя 
в зависимост от отпадането условията за нейното постановяване; 
 ясно разграничаване на изключващите и прекратяващите клаузи-  
в Глава трета на проектозакона последователно и изчерпателно 
са изведени материалноправните основания, при наличието на 
които закрила не се предоставя; 
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 в самостоятелна глава е изведено и уредено правото на 
чужденците, търсещи или получили закрила, на документ за 
самоличност; 
 с цел да се гарантира ефикасността и бързината на ускореното 
производство, както и за да се проведе докрай принципа, че 
Държавната агенция за бежанците е единствената 
административна структура, ангажирана с изпълнението на 
задълженията на Република България като страна по 
Конвенцията за статута на бежанците от 1951г., проектозаконът 
ясно определя чия е изключителната компетентност по 
изпълнението на всички процедури, свързани с въпросите на 
бежанците. Тя е предоставена на председателя на ДАБ и 
интервюистите с право на решение, на които той може да 
делегира правомощието си да се произнася с решение като 
първа инстанция в ускореното производство при наличието на 
явно неоснователни молби. Случаите, когато интервюистът 
следва да взема решение по молбата и видовете решения, са 
точно очертани. Фиксирани са и задължителните изисквания към 
съдържанието на решението. Въведен е кратък, 3-дневен, срок за 
произнасяне в ускореното производство и възможност за  
преминаване към производство по общия ред.  
 Ролята на длъжностните лица от граничната полиция, за разлика 
от досегашната уредба, е сведена само до предаване на молбата 
за закрила на Държавната агенция за бежанците, в случаите, 
когато тя е подадена пред тях. 
 Съществена промяна е предвидена и по отношение инстанциите 
и сроковете за обжалване при ускореното производство - дава се 
възможност отрицателното решение да бъде обжалвано в 
тридневен срок от връчването му пред независима инстанция, 
каквато е съответният окръжен съд по местопребиваване на 
чужденеца, търсещ закрила. Отново с цел постигане бързина, 
ефективност, но и гарантиране на неговото право на защита, са 
въведени и следните правила: незабавно препращане на 
административната преписка в съда; тридневен срок за 
призоваване; едномесечен срок от образуване на производството 
за произнасяне на съда, чието решение е окончателно; 
 Подсъдността при обжалването решенията на председателя на 
ДАБ в общото производство също е променена - компетентен да 
разглежда тези жалби ще е Софийският градски съд. Върховният 
административен съд остава да действа като касационна 
инстанция за разглеждане и решаване на дела по касационни 
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жалби срещу първоинстанционното решение на СГС. Срокът за 
атакуване на решението е удължен на четиринадесет дни; 
 Проектозаконът предвижда нов механизъм за приемане и 
промяна на списъците за сигурни страни на произход и сигурни 
трети страни - председателят на ДАБ, съгласувано с министъра 
на външните работи, ежегодно в срок до 31 март внася за 
приемане в Министерския съвет списък на сигурните страни по 
произход и трети сигурни страни по отношение на търсещите 
закрила; 
 предприети са и мерки за усъвършенстване уредбата по 
отношение на уязвимите групи бежанци и лицата със специални 
нужди. Акцентът е поставен върху цялостното гарантиране 
правата и полагане на особени грижи за непридружените 
малолетни и непълнолетни чужденци. 

 
Очаква се проектозаконът да бъде внесен за разглеждане в 
Народното събрание и приет през първата половина на 2002 
година.  
 
2. 
Както сега действащият закон, така и проектозаконът за убежището 
и бежанците е въвел основни критерии по Дъблинската конвенция. 
Към настоящия момент, а и в проектозакона са създадени условия 
за изпълнение на изискванията по Конвенцията: предвидена е 
възможност за снемане на пръстови отпечатъци; предвижда се 
създаването на собствени бази данни, както и осигуряването на 
достъп при необходимост до централни бази данни, изградени въз 
основа на други нормативни актове. 
3.  
Законовата уредба към момента, а и законопроектът за убежището 
и бежанците не поставят изисквания за срок, в който молбата за 
убежище да бъде подадена и чието неспазване да води до отказ от 
процедура. На всеки чужденец, потърсил закрилата на РБългария, 
се гарантира разглеждане на молбата. В определени хипотези, 
визирани и в настоящия, и в проектозакона, пропускането на срока, 
установен за заявлението за искане на закрила, има за последица 
само възможността да не бъде предоставен статут на бежанец и 
производството да се прекрати, но не и да се лиши чужденецът от 
правото молбата му да бъде разгледана от квалифицирано по 
въпросите на бежанците лице.  
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4. 
В законопроекта за убежището и бежанците изрично е прогласено 
правото на чужденците с предоставен статут на бежанец и 
хуманитарен статут на подпомагане за настаняване в жилище за 
срок до шест месеца от влизане в сила на решението да 
предоставяне на статут при условия и по ред, определени от 
председателя на ДАБ, съгласувано с министъра на финансите. 
 
Чужденците с право на убежище и с предоставен статут на бежанец 
имат право на социално подпомагане, което се осъществява от 
общинските служби за социално подпомагане по местоживеене при 
условията и по реда за българските граждани. 
 
Чужденците с признат статут на бежанци в България имат право на 
труд без да се изисква специално разрешение за това, както и да 
придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона 
за българското гражданство. 
 
Полицейско сътрудничество      
 
1.  
До края на месец септември 2002 г. предстои да бъде приет Закон 
за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи, който да регламентира създаването на 
Национална точка за контакт за целите на полицейското 
сътрудничество и действия на чужди полицейски служители на 
територията на Република България. Със закона ще бъдат 
въведени разпоредби относно: 
 трансграничното сътрудничество - наблюдение и преследване;  
 определяне на категориите престъпления, за които са  
допустими; 
 указване на национален орган, който следва да бъде уведомяван 
и е компетентен за продължаване на наблюдението или 
преследването на територията на  България или за оказване на 
оперативно съдействие; 
 правата, задълженията и отговорностите на чуждите  служители, 
включително и на тези, работещи  под прикритие, при действия 
на българска територия; 
 регламентиране на статута, правата и  задълженията на 
офицерите за връзка.  
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За реализирането на тези цели, до края 2002 г. ще бъде приет 
Правилник за работа на  Националната точка за контакт, който да 
съдържа механизмите за колективни действия и конкретните 
работни процедури, включително и формуляри за искания и 
отговори, съобразени с нуждите на българската полиция и 
изискванията на Шенгенската информационна система. В същия 
срок ще приключи и институционалното изграждане на 
Националната точка за контакт за цялостно осигуряване на 
международно полицейско сътрудничество (осигуряване на 
полицейски персонал, съставен от представители на всички служби 
с полицейски функции, имащи отношение към международното 
оперативно полицейско сътрудничество; щатно и кадрово 
осигуряване, разработване на типови  критерии за подбор и 
длъжностни характеристики на служителите от Националната точка 
за контакт и организиране на тяхното обучение). 
 
2. 
Предстои сключване на междуправителствени спогодби за 
полицейско сътрудничество, регламентиращи реда и условията за 
трансгранично преследване и наблюдение и взаимно оказване на 
оперативно съдействие до 30 септември 2003 г. 
 
До края на 2004 г. предстои сключване и на междуправителствени 
споразумения за полицейско сътрудничество с Република 
Македония и със Съюзна Република Югославия, както и 
актуализиране на двустранните споразумения за борба с 
трансграничната престъпност с Р Гърция и  Р Румъния. 
 
Министерството на вътрешните работи на Р България е изпратило 
офицери за връзка в Рим, Прага, Скопие, Москва и в Букурещ към 
Центъра на Инициативата за сътрудничество в ЮИЕ.  Подготвя се 
изпращане на офицери за връзка във ФР Германия и Гърция.  
 
В изпълнение на Съвместно действие от 14 октомври 1996 г., в 
което се предвижда обща правна рамка за инициативите на 
страните-членки на ЕС по отношение на офицерите за връзка, 
България е готова да изпрати офицер за връзка в Европол. Един 
офицер за връзка от полицията ще бъде акредитиран към Европол 
през първата половина на 2002 г. 
 
Борба срещу измамите и корупцията 
 
1.  
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На 1 октомври 2001 г. Министерският съвет прие Национална 
стратегия за противодействие на корупцията (Решение на МС 
671/1.10.2001 г.), която определя приоритетните задачи пред 
българското Правителство за ефективна борба срещу корупцията. 
Като отчита постигнатото до този момент в областта на борбата с 
корупцията, стратегията поставя в центъра на вниманието по-
нататъшното усъвършенстване на националното антикорупционно 
законодателство, както и укрепването на ролята на съществуващите 
и създаване на нови институции с контролни и наблюдаващи 
функции. Особено внимание се обръща на борбата с корупцията в 
митническата адиминастрация, в системата на МВР, в местната 
власт, съдебната власт и др.  
 
Съгласно приетото Решение на Министерския съвет, министърът на 
държавната администрация отговаря за изработването на програма 
за изпълнение на Националната стратегия. Предвижда се тя да 
бъде готова най-късно до средата на м. декември 2001 г. За тази 
цел вече е създадена междуведомствена работна група, която 
започна своята дейност. 
 
В изпълнение на мерките, залегнали в Стратегията за 
противодействие на корупцията (частта, касаеща МВР), както и с 
оглед повишаването на административния капацитет на 
специализираните служби беше повишен ранга на 
специализираното звено за борба с корупцията в НСБОП - от сектор 
в направление. Двукратно се увеличава персоналът - от 9 на 22 
служители и се структурират две оперативни единици - за борба с 
корупцията вътре в МВР и за разкриване и пресичане на престъпна 
обвързаност на представители на държавната и местна 
администрация и контролните органи с групи на организираната 
престъпност. В момента е в ход процедура по подбор на кандидати 
за назначаване. Очаква се направлението да започне да 
функционира пълноценно през първото полугодие на 2002 г. 
 
В МВР е създадена работна група, оглавявана от зам. министър, на 
която е възложено изработването на програма за превенция и 
борба с корупцията в рамките на министерството. Една от 
основните цели на програмата ще бъде подобряването на 
вътрешно-ведомствените механизми за контрол, както и 
укрепването на звената в МВР, ангажирани с упражняването на 
вътрешен контрол. Програмата на МВР ще представлява важен 
компонент от Общия план за действие за изпълнение на 
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Националната стратегия (виж също частитие “Граничен контрол” и 
“Митническо сътрудничество”). 
 
2. 
Република България продължава да привежда националното си 
законодателство в областта на прането на пари в съотвествие с 
европейското acquis. В началото на 2001 г. беше приет Закон за 
изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането 
на пари (ЗМИП), с което се постига пълно съответствие с 
Директивата на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване на 
финансовата система с цел изипиране на пари (91/308/EEC). 
Основните изменения в ЗМИП предвиждат: 
 Разширяване правата и оперативната самостоятелност на БФР 
чрез преобразуването му в Агенция “БФР” като самостоятелно 
юридическо лице към министъра на финансите; 
 Разширяване кръга на лицата, задължени да идентифицират 
клиентите си и да докладват на Агенция “БФР” съмнителни 
операции и сделки, чрез включване в него на БНБ, митническата 
администрация, централния депозитар, спортните организации, 
пенсионните фондове, продавачите на автомобили по занятие и 
др. 
 Определяне на по-нисък праг (10 000 ДМ) за идентифициране на 
клиенти при обмяна на валута в брой; 
 Прецизно регламентиране на извънсъдебния достъп на Агенция 
“БФР” до информация, представляваща банкова, служебна и 
търговска тайна и особено в случаите, когато са получени 
запитвания от чуждестранни ФРЗ; 
 Възлагане на Агенция “БФР” на самостоятелни контролни 
функции, включително контрол на място на задължените лица; 
 По-прецизно регламентиране на взаимодействието между 
Агенция “БФР”, правоохранителните и правоприлагащите органи, 
включително въвеждане на изискването съдът да се произнася 
не по-късно от 24 часа след постъпване на искане от прокурор за 
налагане на запор или възбрана. 
 Законово регламентиране на предоставянето на Агенция “БФР” 
от  страна на БНБ на статистическа информация с оглед 
развитие на статистическите анализи и в бъдеще пълен контрол 
върху валутните транзакции; 
 Въвеждане на специални законови разпоредби за защита на 
информацията, представляваща банкова, служебна и търговска 
тайна. 
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Приет е и Устройствен правлиник на Агенция “Бюро за финансово 
разузнаване” (обн. ДВ, бр. 16/20.02.2001 г.). 
 
През м. октомври 2001 г. е изготвен проект на Изменение и 
допълнение на Правилника за приложение на ЗМИП, който се 
предвижда да бъде приет от Министерския съвет до края на 2001 г.  
 
3. 
През м. октомври бяха изготвени проекти на инструкции за 
вазимодействие между Агенция “БФР” и следните органи на 
Министерство на финансите: Главна данъчна дирекция, Агенция 
“Митници”, Агенция за надзор върху застраховането и хазарта, 
Агенция за държавните вземания и финансовия контрол. Очаква се 
до края на м. ноември 2001 г. министърът на финансите да утвърди 
инструкциите.  
 
Особено значение се отдава на подобряването и укрепването на 
взаимодействието и сътрудничеството между Агенция “БФР” и 
другите правоприлагащи органи. Поддържат се директни контакти с 
органите на МВР и на съдебната власт, специализирани в сферата 
на борбата с изпирането на пари.  
 
Редът и условията за сътрудничеството между Агенция “БФР” и 
МВР са регламентирани със съвместна инструкция на министъра на 
финансите и министъра на вътрешните работи. Този акт е издаден 
на основание чл. 10 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и предвижда предоставяне на информация от страна на 
Агенция “БФР” на специализираните служби на МВР (НСБОП, НСП 
и за отделни случаи НСС)  за съмнителни операции, с цел 
извършване на допълнителни проверки на заподозрените лица – 
физически и юридически. Информацията се предоставя чрез 
главния секретар на МВР, който е оправомощен да ръководи 
координацията и взаимодействието между оперативно-
издирвателните служби на МВР. Ако в хода на проверките бъдат 
събрани достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 253, 
чл. 253а или чл. 251 от Наказателния кодекс (текстовете имащи 
отношение към изпиране на пари) материалите се предават на 
прокуратурата по компетентност за започване на предварително 
процесуално разследване. По предварителни проверки извършвани 
от специализираните служби на МВР, по тяхна инициатива, същите 
могат да искат съдействие от Агенция “БФР” за изясняване дали 
заподозрените лица до момента са били идентифицирани от 
агенцията във връзка с подозрителни финансови операции или 
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сделки, а така също за проверка на финансовото състояние на 
юридическото или физическото лице.  
 
4. 
В рамките на проект по програма ФАР, който се очаква да стартира 
през юли 2002 г.,  се предвиждат съвместни семинари за служители 
на Агенция “БФР” и представители на прокуратурата, МВР, 
дирекция “Банков надзор” към БНБ, Специализираната следствена 
служба, Агенция “Митници”, Главната данъчна дирекция и др. 
Провеждането на тези семинари, както и реализацията на проекта 
като цяло, безспорно ще съдействат за по-нататъшното укрепване 
на административния капацитет на българските правоприлагащи 
органи, ангажирани с борбата срещу изпирането на пари, 
необходим за ефективното прилагане на законодателството в тази 
област. 
 
Наркотици 
 
1. 
Подписването и ратифицирането на Споразумението за незаконен 
трафик по море, с което ще се приложи чл. 17 от Конвенцията на 
ООН за борба с незаконния трафик на упойващи и психотропни 
вещества, е сред ключовите законодателни задачи, дефинирани в 
частта “Наркотици” на Националния Шенгенски план за действие. 
Република България потвърждава своето намерение, така както 
вече е посочено в Преговорната позиция по главата, да се 
присъедини към Споразумението до края на 2002 г. 
 
2. 
Сътрудничеството между контролните органи в областта на 
наркотиците и взаимодействието между тях е регламентирано в 
Глава III на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП) и се осъществява в съответствие с техните 
законово определени задачи, дейности и правомощия.  
 
В изпълнение на чл. 20 от ЗКНВП и Закона за Министерството на 
вътрешните работи, МВР чрез специализираните си служби 
предотвратява, разкрива и противодейства на престъпления, 
свързани с незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори.  
НСБОП самостоятелни или във взаимодействие с митниците е 
компетентна да разкрива незаконен внос, износ и транзитен трафик 
на наркотични вещества и прекурсори на и през територията на Р 
България и да противодейства на опити за изграждане временни 
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депа за складирането и претоварването им. В тази връзка НСБОП е 
оправомощена да осъществява пряк информационен обмен и 
оперативно взаимодействие със съответните чужди 
правоохранителни органи. В сътрудничество с органите на 
Национална служба “Полиция” НСБОП работи за намаляване на 
ефекта на разсипването чрез разкриване и пресичане на 
престъпната дейност на дистрибуторите, зареждащи мрежите за 
разпространение на наркотици на улично равнище. Борбата с 
уличното разпространение е от компетентност на местните 
подразделения на НС “Полиция”, в чиито състав са обособени 
специализирани групи или служители.  
 
През м. август 2001 г. започна изпълнението на туининг проект по 
програма ФАР, който се реализира съвместно с Великобритания. В 
рамките на проекта ще бъде изготвена Национална стратегия за 
борба с наркотиците. Една от целите на проекта е създаването и  
институционалното укрепване на Национална точка за контакт в 
съотвествие с изискванията на Европейския център за контрол 
върху наркотиците и наркоманиите. Наред с това, проектът ще 
съдейства за институционалното изграждане и укрепване на 
Национален оперативно информационен център по наркотичните 
вещества и прекуросрите. Със стартиране работата на центъра ще 
се подобри процеса на събиране, обработка и анализ на оперативна 
информация по наркотиците и ще се засили междуведомствената 
координация в борбата с наркотрафика и намаляването на 
предлагането. Голяма част от целите на проекта, пряко свързани с 
изпълнението на Шенгенското acquis в областта на наркотиците, са 
залегнали в Националния Шенгенски план за действие и 
представляват са важен компонент от него. 
 
3. 
Съгласно чл. 10 на Закона за контрол на наркотичните вещества 
е създаден и действа Национален съвет по наркотичните вещества 
(НСНВ), като орган за провеждане на националната политика срещу 
золупотребата с наркотичните вещества, както и за борба с 
наркотрафика. НСНВ е колективен орган, чийто председател е 
министърът на здравеопазването, а негови заместници са главният 
секретар на МВР и зам. министърът на правосъдието. Членове на 
съвета се представители на Президента на Р България, на 
Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на 
Върховната касационна прокуратура, на Специализираната 
следствена служба и на заинтересованите министерства и 
ведомства, определни от Министерския съвет. Съгласно чл. 11 от 
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ЗКНВП Националният съвет по наркотичните вещества приема 
национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични 
вещества и срещу незаконния трафик на  наркотици, предлага на 
Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с 
наркотичните вещества и прекурсорите и др.  
 
Митническо сътрудничество 
 
1. 
В рамките на Агенция “Митници” е създадена работна група по 
подготовката за присъединяване към Конвенцията, съставена въз 
основа на чл.К 3 от Договора на Европейския Съюз за взаимна 
помощ и сътрудничество между митническите администрации от 
18.12.1997 г. и Конвенцията, съставена въз основа на чл.К3 от 
Договора на Европейския Съюз относно използване на 
информационните технологии за митнически цели от 26.07.1995 г. 
Двете конвенции са затворени, само за страни-членки на ЕС. С 
оглед бъдещото присъединяване към тях са необходими промени в 
законодателството по отношение постигане пълния обем на 
правомощия, с които разполагат страните-членки на ЕС. 
 
2. 
В съответствие с утвърдените през 1999 г Основни принципи за 
приложение на програмата на Световната митническа организация 
“Алианс между митниците и търговския сектор за борба с 
наркотрафика”, през месец октомври 2001 г. Агенция “Митници” 
сключи меморандуми за разбирателство за предотвратяване на 
незаконния трафик на наркотици с авиокомпания LOT, с 
авиокомпания OLYMPIC и с експресна куриерска служба TNT –  
България . 
 
Към настоящия момент митническата администрация води 
преговори за сключване на меморандуми за сътрудничество с 
останалите авиокомпании, опериращи през Аерогара София, с 
експресна куриерска служба UPS, с корабни агенти и контейнерни 
оператори на пристанищата във Варна и Бургас, както и с 
представители на химическата индустрия във връзка с контрола 
върху прекурсорите. 
 
3. 
Във връзка с практическото прилагане на Меморандумите за 
разбирателство в периода 1 - 5.10.2001 г двама експерти от 
Британските митници проведоха обучение на служителите от 
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отдела за борба с наркотрафика в Митница “Аерогара София”. 
Семинарът беше проведен в рамките на Съвместната програма 
UNDCP – PHARE за засилване на възможностите за борба с 
наркотиците на правоприлагащите органи в Югоизточна Европа. 

На 02.10.2001 г. беше проведена работна среща между 
ръководството на Агенция “Митници” и генералните представители 
на всички авиокомпании, опериращи на Аерогара София с цел 
представяне на основните принципи на меморандумите за 
разбирателство и установяване на по-добро практическо 
взаимодействие между митническите органи и авиокомпаниите. 
 
4. 
Основен приоритет в борбата с икономическата  организираната 
престъпност е подобряването на взаимодействието между 
митническата администрация и другите правоприлагащи органи 
/полицейски, следствени служби, съд и прокуратура/. Основен 
орган, координиращ това сътрудничество е Междуведомственият 
съвет по въпросите на Граничните контролно-пропускателни 
пунктове. Основна задача на Съвета е подобряването на 
координацията между службите, извършващи граничен контрол с 
цел ускоряване преминаване на границата. В рамките на проект на 
програма ФАР “Засилване на граничния контрол” е разработена 
“Стратегия за рационализиране на граничните операции на 
Българската митническа администрация”, която ще бъде 
преработена до края на 2001 г. 
 
На 9 май 2001 г. е приета Инструкция за условията и реда за 
взаимодействие между митническите органи и органите на МВР по 
предотвратяване и разриване на митнически и валутни нарушения. 
Подготвена е съвместна инструкция за взаимодействие между 
Агенция”Митници” и Агенция”Бюро за финансово разузнаване” 
относно сътрудничество при изпиране на пари, която се предвижда 
да бъде утвърдена от министъра на финансите до края на м. 
ноември 2001 г.  
 
Инициирано е подготвянето на Меморандум за разбирателство с 
Министерство на правосъдието. 
 
5. 
Република България е сключила двустранни спогодби за 
сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност с Армения, 
Австрия, Азербайджан , Гърция, СРЮгославия, Македония, 
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Румъния, Монголия, Русия, Украйна, Турция, Великобритания и 
САЩ. Агенция “Митници” продължава работата по разширяване на 
правната рамка за осъществяване на митническото сътрудничество. 
Предстоят експертни преговори по проекти на Спогодби за 
сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност със 
Словакия, Иран и Франция. 
 
6.  
Предстоят промени в Устройствения правилник и приемане на нова 
структура на Агенция”Митници” . Следвайки препоръките на ЕС се 
предвижда създаването на специализирана структура “ Митническа 
полиция”, в рамките на която ще бъдат обособени следните 
дирекции: дирекция “Митническо разузнаване”, дирекция 
“Митническо разузнаване и разследване на наркотрафика”, 
дирекция “Митническо разследване”, дирекция “Митническа 
полиция” и дирекция “Инспекторат”. 
 
7. 
По силата на Закона за митниците митническите органи 
разследват и наказват нарушения на митническия и валутния 
режим, с изключение на тежки престъпления като трафик на 
наркотици, оръжие, боеприпаси, взривни материали, трафик на 
стоки, свързан с корупция и т.н. Митническите органи нямат право 
да извършват оперативно-издирвателна дейност и да събират 
доказателства в рамките на наказателния процес, както и да 
задържат заподозрени лица и да използват специални 
разузнавателни средства. До края на 2001 г. ще бъде разработен 
график за предоставяне на допълнителни правомощия с оглед 
разширяване на правомощията на митническата администрация в 
областта на наказателния процес за констатирани тежки митнически 
/контрабанда, митнически измами и незаконен трафик на 
наркотични вещества и прекурсори/ и валутни престъпления. 
 
Необходимите финансови ресурси за изпълнение на мерките за 
постигане на посочените приоритети ще бъдат осигурени чрез 
финансиране от държавния бюджет, както и по линия на програма 
ФАР и други международни донори. 
 
8. 

Една от основните цели на Националната стратегия за 
противодействие на корупцията, приета от Министерския съвет на 1 
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октомври 2001 г., е борбата с корупцията в митническата 
администрация.  За тази цел се предвижда: 
 усъвършенстване на митническото законодателство за постигане 
на европейските стандарти на законодателство и практика в 
борбата с корупцията и засилване на вътрешния контрол в 
митническата администрация; 
 изграждане на единната информационна система за прилагане 
на технологии и модели за митническо оформяне и контрол, 
които значително да ограничат ролята на субективния фактор; 
 съкращаване на времето за митническо оформяне и проверка на 
пътници, превозни средства и стоки, без да се намалява 
ефективността на борбата срещу контрабандата, корупцията и 
други нарушения на митническото законодателство; 
 усъвършенстване на системата за вътрешния контрол в 
митническата администрация 
 повишаване професионалната квалификация на митническите 
служители. Усъвършенстване на формите и дейностите на 
обучение. Осигуряване прозрачност на процеса за подбор на 
кадрите в митническата администрация; 
 разработване и въвеждане в действие на система за атестиране 
на митническите служители; 
 подобряване на взаимодействието с органите на съда, 
прокуратурата и следствието, както и с др. държавни органи; 
 засилване контрола по изпълнение на задълженията на 
митническите органи, произтичащи от чл.3, ал.2, т.20 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари; 
 отваряне на БМА към обществеността. Прозрачност в дейността 
на митническата администрация. 

 
Съдебно сътрудничество 
 
1. 
На 18 октомври 2001г. Министерският съвет внесе в Народното 
събрание проектозакон за оттегляне на резервата, направена от 
Република България в съответствие с чл.13, ал.1 от Европейската 
конвенция за борба с тероризма. 
 
2. 
През м.октомври 2001 г. беше създадена работна група за изготвяне 
на предложения за изменения и допълнения на Наказателния 
кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Предвиждат се 
промени в Наказателния кодекс за усъвършенстване на съставите 
за подкуп (включване на неимуществените услуги в обхвата на 
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предмета на подкупа, криминализиране на нови корупционни 
деяния), организираната престъпност и трафика с хора (в 
съответствие с инструментите на Европейския съюз, Съвета на 
Европа и ООН), криминализиране на компютърните престъпления, 
както и промени в системата на наказанията (въвеждане на 
пробацията). Основните промени в НПК ще бъдат насочени към 
усъвършенстване на производството в досъдебната фаза. 
3.  
След въвеждането на лимитиран срок на задържане без изготвяне 
на обвинителен акт пренаселеността в затворите се намали. 
Извършени са и предстои да се извършват допълнителни 
реконструкции и ремонти в затворите и арестите, с зел подобряване 
на санитарните и други битови условия /В затвора в Бургас се 
извършва реконструкция, за да се осигурят отделни санитарни 
възли с постоянен достъп до баните. В близките месеци ще 
завърши преустройството на софийския следствен арест ./. 
 
Министерството на правосъдието създаде работна група, която 
изготви проект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение 
на наказанията, в който също са включени разпоредби, водещи до 
подобряване на условията в затворите. Предвижда се до края на 
2001 г. проектът да бъде финализиран и внесен в Министерския 
съвет за одобрение. 
 
Продължават усилията на затворническата администрация за 
включването на лишените от свобода в трудова дейност, в курсове 
и други форми на обучение. 
 
В областта на международното сътрудничество се обменя опит с 
пенитенициарните системи на Великобритания, Франция и Белгия.  
 
4. 
За специализация на българските експерти, работещи в областта на 
международното сътрудничество, се обособи отдел “Международно 
правно сътрудничество и права на човека” към Дирекция 
“Международно правно сътрудничество и международна правна 
помощ” в Министерството на правосъдието. Отделът работи само в 
областта на международното сътрудничество като подготвя 
документите за сключване на международни двустранни договори и 
присъединяването на Република България към многостранни 
международни договори. Експертите от отдела участват в дейността 
на различни работни групи, комитети, комисии и др. органи, 
работещи в областта на международното сътрудничество. В ход са 
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български и международни програми, по които се провежда 
обучение на магистрати и експерти по международно 
сътрудничество. 

Република България се включва в изграждането на регионални 
мрежи на съдебно сътрудничество като тази на страните от 
Централна и Източна Европа като определя лица за контакт, с цел 
постепенното интегриране с Европейската съдебна мрежа. 
Създават се и съответните база-данни, от които се предоставя 
актуализирана базисна информация за целите на международното 
съдебно сътрудничество.  
 
5. 
Съгласно чл.6 (2) от Конституцията на Република България, не се 
допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани 
на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, 
образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и 
обществено положение или имуществено състояние. 
Република България е страна по: 
 Конвенцията за преследване и наказване на престъплението 
геноцид от 1948, в сила от 1951 г.;  
 Международната конвенция за премахване на всички форми на 
расова дискриминация от 1965 г., която е в сила за страната от 
1969г.; 
 Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 и 
Ню Йоркския протокол за статута на бежанците от 1967 г., в 
сила от 1993 г.,  
 Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 
националните малцинства от 1995 г., в сила за страната от 
1999 г.  

 
Българският наказателен закон инкриминира деянията, описани в 
Съвместните действия от 1996 година относно мерките за борба с 
расизма и ксенофобията . 
 
В Наказателния кодекс се съдържат отделни раздели  
“Престъпления против националното и расовото равенство” и 
“Престъпления против изповеданията” в главата “ Престъпления 
против правата на гражданите”. 
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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 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) 
 
Член 320 на Наказателния кодекс инкриминира 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). 
 
Освен това, в чл. 108 на Наказателния кодекс е инкриминирано 
проповядването на фашистка или друга антидемократична 
идеология. 
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Aнекс 1-    

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ 
  

НА ШЕНГЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
  
В своята Преговорна позиция по глава 24 “Сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи” (CONF-BG 9/01) 
Република България заявява, че напълно приема и ще прилага 
законодателството на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните 
работи, като отчита, че с влизането в сила на Договора от 
Амстердам на 1 май 1999 г., Шенгенското законодателство стана 
неделима част от него. 
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В Общата си позиция по глава 24 “Сътрудничество в областта на 
правосъдието и вътрешните работи” (CONF-BG 35/01) Европейският 
съюз напомня, че член 8 от Протокола за интегриране на 
Шенгенското acquis в рамките на Европейския съюз гласи: “За 
целите на преговорите за приемане на нови страни-членки в 
Европейския съюз, Шенгенското acquis и другите мерки, предприети 
от институциите в неговите рамки, се разглеждат като acquis, което 
трябва да бъде изцяло прието от всички страни-кандидатки за 
присъединяване.” 
Република България отчита, че Шенгенското законодателство 
съдържа правни и практически разпоредби, които не могат да 
бъдат изпълнени към датата на присъединяване към ЕС. 
Въпреки това, при присъединяването си към ЕС Република 
България ще има готовност напълно да прилага релевантните 
части от Шенгенското законодателство. 
Като отчита гореизложеното, Република България изготви 
настоящия План за действие, въз основа на Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 и 
съответното вторично законодателство. Планът за действие е 
съставен от следните раздели: Граничен контрол, Визи, 
Миграция, Полиция и сигурност, Съдебно сътрудничество, 
Борба срещу наркотичните вещества, Огнестрелни оръжия и 
боеприпаси, Шенгенска Информационна Система, Защита на 
личните данни. В плана се съдържа общ преглед на 
настоящото положение с оглед приемането на Шенгенското 
законодателство, както и подробна информация отнсосно 
законодателните и практически  мерки, които се предвижда да 
бъдат осъществени за постигане на пълна хармонизация. 
Наред с това е изготвен времеви график за реализирането на 
предвидените мерки, като ясно се посочва и отговорната за 
това институция.  
Република България ще продължи да осигурява необходимите 
финансови средства от държавния бюджет за ефективното 
приемане и прилагане на Шенгенското законодателство. Наред 
с това, България ще приветства всяко финансиране от ЕС по 
линия на програма ФАР с цел ускоряване достигането на 
Шенгенските критерии и изисквания до датата на 
присъединяване. 
Република България ежегодно ще отчита изпълнението на 
настоящия План за действие и ще актуализира заложените в 
него законодателни и практически мерки. 
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Планът за действие е съвместно изготвен от Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на външните работи, 
Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, 
Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на 
развитието и благоустройството, Главна прокуратура. 
Планът за действие е част от Допълнителната информация към 
Преговорната позиция на Правителството на Република България 
по глава 24. 
  
 
  
СЪДЪРЖАНИЕ 
  
Въведение 
I. Граничен контрол 

Преминаване на вътрешните граници 
Преминаване на външните граници 
Разпоредби за летищата 
Разпоредби за морския и речния трафик 
Сътрудничество между договарящите се страни 
  

II. Визи 
Обща визова политика 
Единна виза - определение 
Единен формат на визите 
Категории визи 
Издаване на визи 
Визи с ограничена териториална валидност 
Представяне 
Сътрудничество, обмен на информация и статистика 
Такси за визи  

  
III. Миграция 

Условия, определящи движението на чужденци 
Експулсиране/депортиране на чужденци 

Отговорност на превозвачите 
  
IV. Полиция и сигурност 

Трансгранично полицейско сътрудничество  
Обмен на офицери за връзка 
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V. Съдебно сътрудничество  

Правна помощ по наказателни въпроси 
Приложение на принципа nоn  bis in idem 
Екстрадиция  
Прехвърляне на изпълнение на наказателни присъди 

  
VI. Борба срещу наркотичните вещества 
  
VII. Огнестрелни оръжия и боеприпаси 
  
VIII. Работа и използване на Шенгенската информационна система 
  
IХ. Защита на лични данни  
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I. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ 
Преминаване на вътрешните граници 

Законодателство на ЕС в тази област 
�      Член 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 

споразумение 
�      SCH/Com-ex (94) 1 rev 2 - 26.4.94 – Мерки за премахване на пречките 

и ограниченията за преминаване на граничните контролно-
пропускателни пунктове на автомобилните пътища на вътрешните 

граници; 
�      SCH/Com-ex (95) 20 rev - 20.10.95 -  Одобряване на Doc.  

�      SCH/I (95) 40 rev 6 за процедурата за прилагане на Член 2 (2) от 
Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение. 

Текущо състояние 

На този етап Република България има само външни граници 
и прилага унифицирани процедури за контрол на всички 
граници. Всички влизащи, излизащи или транзитно преминаващи 
през Република България лица подлежат на задължителен 
паспортно - визов контрол на граничните контролно-пропускателни 
пунктове (ГКПП). Аналогичен контрол се извършва и на всички 
транспортни средства, преминаващи през ГКПП.  
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 

1.    Хармонизиране на националното законодателство в контекста на 
диференцирането на граничния контрол на бъдещите вътрешни и 

външни граници на Р България. 

1.1.             Изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България (наричан по-долу “Закон за чужденците”) 

  
Краен срок: м. септември 2002 г.  
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
Министър на правосъдието 

          
1.2.             Изготвяне и приемане на Закон за граничната охрана и 
подзаконови нормативни актове по неговото прилагане.  

Проектът на Закон за граничната охрана се изработва съвместно с немски 
експерти в рамките на туининг проект от Националната програма ФАР. С новия 
закон ще бъдат уредени обществените отношения, свързани с контрола и 
охраната на държавната граница на Република България, както и 
специфичната дейност, която осъществява Граничната охрана по отношение 

 39



 
 

противодействието на трансграничната престъпност, контрабандата и трафика 
на хора и нелегалната миграция от и през Република България. 
  
Краен срок: изготвяне: м. ноември 2002 г. 

приемане: 30 юни 2003 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

2.    Сключване на международни двустранни споразумения 

2.1.             между Република България и Гърция 
2.1.1. Изготвяне на проект на двустранно споразумение 
за сътрудничество в областта на граничния контрол 
между Република България и Република Гърция, 
съгласно критериите и изискванията на чл. 7 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи   

Министър на външните работи 
  

2.2. между Република България и Румъния 
2.2.1. Изготвяне на проект на двустранно споразумение 
за сътрудничество в областта на граничния контрол 
между Република България и Румъния, съгласно 
критериите и изискванията на чл. 7 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение. 
  

Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
  

2.2.2. Изготвяне на проект на споразумение за 
двустранно сътрудничество между министерствата на 
вътрешните работи на Република България и Румъния за 
създаването на съвместни мобилни звена за извършване 
на проверки в дълбочина на граничната зона, съгласно 
критериите и изискванията на Конвенцията за прилагане 
на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
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Отговарят: Министър на вътрешните работи  
Министър на външните работи 

  
2.3.  Изготвяне на рамков проект на споразумение за 
възможността за всеобхватно сътрудничество в областта на 
граничния контрол и трансграничната престъпност чрез 
предоставяне на възможност за реализиране и оказване на 
съдействие при трансгранично наблюдение и трансгранично 
преследване, съгласно критериите и изискванията на 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
  
Б) Институционално изграждане 

1.    Реконструкция и оптимизиране на съществуващите гранични 
контролно-пропускателни пунктове по бъдещите вътрешни граници 
на ЕС с цел максимално улесняване на граничното преминаване.  

  
Краен срок: планиране: м. декември 2003 г.  

прилагане: при пълно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на регионалното развитие и 

благоустройството 
Министър на финансите 
Министър на вътрешните работи 

  
2.    Определяне на лица за контакти за осигуряване на условия за 

трансгранично сътрудничество, обект на международни 
споразумения, на два етапа:   

2.1.             сътрудничество между органите на гранична охрана  
  

Краен срок: м. декември 2002 г.  
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  

2.2.             всеобхватно сътрудничество между граничната 
охрана, полицията, митниците и органите за контрол на 
чужденците 

Краен срок: 
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- в граничната зона на Република България и Гърция 
Кулата - Промахон: м. декември 2002 г. 
две допълнителни точки за 
контакт: 

м. декември 2002 г. 

  
 - в граничната зона на Република България - Румъния:  

  м. декември 2002 г. 
  

Отговарят: Министър на вътрешните работи  
Министър на финансите 
Министър на външните работи 

  

3.    Създаване на мобилни звена за извършване на проверки в 
дълбочина на граничната зона (съвмести мобилни звена, които 
включват граничната охрана, полицията, както и митниците, 
органите за контрол на чужденците и други органи). 

  
Краен срок: планиране: м. декември 2003 г. 

прилагане: м. декември 2004 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на финансите 
Министър на външните работи 

  
Преминаване на външните граници 

Законодателство на ЕС в тази област 
�      Член 3, 5 и 6 от Конвенцията за прилагането на 

Шенгенското споразумение 
�      Общия наръчник за контрол на външните граници  
�      SCH/Com-ex (94) decl 8 - 27.06.94 - Външни граници  
�      SCH/Com-ex (94) 16 rev - 21.11.94 - Въвеждане на единни 

печати за влизане и излизане на граничните контролно-
пропускателни пунктове (ГКПП) 

Текущо състояние 
Редът и условията за преминаване на държавната граница на Р България, 
както и видът и обемът на задължителния граничен контрол са 
регламентирани в Закона за Министерството на вътрешните работи и 
Правилника за прилагането му, Закона за чужденците и Правилника за 
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прилагането му, Закона за българските документи за самоличност и 
Наредбата за ГКПП. Същите в голяма степен съответстват на условията 
на член 3, 5 и 6 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение.  
Пресичането на държавната граница се извършва единствено през 
определените за това ГКПП, които са с 24-часов режим на работа. В 
съответствие с разпоредбата чл. 3, ал. 2 от Конвенцията за прилагането на 
Шенгенското споразумение, в националното законодателство са 
регламентирани  санкции при нарушаване на законно установения ред за 
преминаване на държавната граница: 

-         наказателната отговорност - в Наказателния кодекс; 
-         административно-наказателна отговорност – в Закона за 

чужденците и Закона за административните нарушения и 
наказания. 

Охрана, контрол и наблюдение на държавната граница извън ГКПП се 
осъществява от мобилни гранично-полицейски патрули. За целта се 
използват и различни технически средства. За охраната и контрол на 
морската и речната граница се използват гранично-полицейски кораби и 
катери, както и радиолокационна техника. 
В рамките на Министерството на вътрешните работи е изградена 
автоматизирана информационна система (АИС) “Граничен контрол”. Тя 
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. Всички ГКПП имат 
директен достъп до информационните фондове на АИС. 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.  

От  м. октомври 2000 г. е в действие Автоматизирана система за 
дактилоскопна идентификация на лица (AFIS). Изградените 
автоматизирани работни станции на всички основни ГКПП 
дават възможност за извършване на идентификация на лица в 
реално време. 
Към м. октомври 2001 г. охраната на държавната граница на Р 
България и граничния контрол се осъществяват от 4 811 
професионални гранични полицаи (1 441 офицери и 3 370 
сержанти) и 3 013 военнослужещи на наборна военна служба.  

През м. октомври 2000 г. е открит първият специализиран 
Център за обучение и професионална подготовка на гранични полицаи. До 
м. октомври 2001 г. в Центъра са обучени 1183 сержанти в курсове за 
начална полицейска подготовка; 71 офицери и сержанти в курсове за 
начална чуждоезикова подготовка; 40 ръководни служители и 39 
сержанти са обучени за мултипликатори по Шенгенско право и ШИС. 
Паралелно с тях, в Центъра са проведени и редица специализирани  
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курсове и семинари (визи и визов режим; бежанско право; права на 
човека, сигурност на летищата и др.).  

С помощта на средства, предоставени по Програма ФАР на 
Европейската комисия, двустранни програми за техническа 
помощ със страните от ЕС и по-специално ФР Германия, и съ-
финансиране от държавния бюджет на Република България, за 
нуждите на граничния контрол и охрана се използва следното 
специално техническо оборудване: термовизионно 
оборудване, уреди за нощно виждане, автомобили с висока 
проходимост, уреди за вторична проверка на документи за 
самоличност и задгранично пътуване, компютърно оборудване 
и софтуер за нуждите на Учебния център, автомобили с висока 
проходимост, персонални радиостанции, експертни куфарчета, 
газ-анализатори за откриване на укрити лица, бинокли и носими 
прибори за нощно виждане, пунктове на техническо и визуално 
наблюдение на морската и речната граница (ПТВН), 
периметрова сигнално-охранителна система за охрана на 
държавната граница. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Изменение и допълнение на Закона за чужденците и 
Правилника за прилагането му. 

  
Краен срок: м. септември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи  
Министър на правосъдието 

  
2.      Изготвяне и приемане на Закон за изменение и 

допълнение на Наказателния кодекс с цел включване на 
легална дефиниция на престъплението нелегален трафик 
на хора с цел сексуална или друга експлоатация, 
уронваща човешкото достойнство. 

  
Краен срок: изготвяне: 30 септември 2002 г.  

приемане: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на правосъдието  

Министър на вътрешните работи  
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3. Изготвяне и приемане на Закон за борба с нелегалния 
трафик на хора 

  
Краен срок: изготвяне: 30 септември 2002 г.  

приемане: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на правосъдието  

Министър на вътрешните работи  
  

4.    Изготвяне и приемане на нова Наредба за граничните 
контролно-пропускателни пунктове. 

  
Краен срок: м. април 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Съответните министри 
  

5.    Изготвяне и приемане на Закон за граничната охрана (ЗГО) и на 

подзаконови нормативни актове по неговото прилагане.  

  

Въз основа на закона ще бъдат изготвени и приети 
подзаконови нормативни актове (вторично законодателство), с 
които подробно ще се регламентират процедурите и формите 
на граничен контрол, в съответствие с Общия наръчник за 
контрол на външните граници. 
  
Краен срок: изготвяне на законопроекта: 

м. ноември 2002  
приемане: 30 юни 2003 г. 
изготвяне и приемане на вторично законодателство: 
30 юни 2004 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  
Б) Институционално изграждане  

1.    Оптимизиране управлението на държавната граница чрез 
въвеждане на тристепенна система на управление на 
Гранична охрана 

Тристепенната система на управление ще се въведе с 
приемането на  Закона за граничната охрана.  
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Краен срок: с приемане на Закона за граничната охрана  
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

2.    Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи 
гранични контролно-пропускателни пунктове в съответствие с 
изискванията на Шенген, в рамките на следните 
инвестиционни проекти: 
-                      проект на Световната банка  

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговаря: Министър на финансите  

  
-                      Програма ФАР– “Трансгранично сътрудничество”  

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговарят: Министър на регионалното развитие и 

благоустройството 
Министър на вътрешните работи 
Министър на финансите  

  
3.    Проектиране, изработване и въвеждане на гранични печати за 
влизане и излизане в съответствие с изискванията на Шенген. 

  
Краен срок: при пълно членство в Шенген   
Отговарят: Министър на вътрешните работи  
  
В) Административен капацитет 

1.    Приключване изпълнението на Програмата за поетапно 
трансформиране на състава на военнослужещи на наборна 
военна служба (ВНВС) в НСГП в професионални гранични 
служители (приета от Министерския съвет с Постановление 
№ 127 (обн. ДВ, бр. 49/29.05.2001 г.) 

  
Краен срок: 1.1 замяна на 600 ВНВС с 25 офицери и 500 

сержанти - 
      1 януари 2002 г. 
1.2     замяна на 600 ВНВС с 25 офицери и 500 
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сержанти - 
1 април 2002 г. 

1.3     замяна на 1200 ВНВС с 25 офицери и 500 
сержанти - 
1 юли 2002 г. 

1.4     замяна на 219 ВНВС с 25 офицера и 500 
сержанти - 
1 октомври 2002 г. 

1.5     съкращаване на 394 ВНВС - 1 януари 2003 г. 
  

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

2.    Обучение 
2.1.             Изработване на нови планове за обучение и 
квалификация, насочени към предоставяне на граничните 
служители на теоретически и практически познания по 
стандартите и правилата на ЕС за граничен режим (в рамките 
на туининг проект по програма ФАР, изпълняван съвместно с 
ФР Германия) 

  
Краен срок: 31 декември 2001 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

  
2.2 Обучение и подготовка на граничните полицаи и на 
ръководния състав с акцент върху запознаване с разпоредбите 
на новото законодателство, хармонизирано с изискванията на 
ЕС и Шенген в областта на граничния контрол и охрана и 
тяхното практическо прилагане.  

   
Краен срок: Постоянен 
Отговарят: Министър на вътрешните работи  
   
Г) Техническо обезпечаване на граничната охрана  

  
До края на 2007 г. България ще осигури доставянето на техническо 
оборудване за нуждите на ефективна граничната охрана и контрол 
със средства от държавния бюджет, както и финансиране по линия 
на програма ФАР и други донори, както следва: 
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-                      Тактико-комуникационна система ТЕТРА (3 бр. за 
Свиленград, Бургас и всички външни граници) 
-                      Термовизионна камера (21 бр.) 
-                      Очила за нощно виждане (300 бр.) 
-                      Автомобили с висока проходимост (126 бр.) 
-                      Патрулни кораби - 50 т. (3 бр.) 
-                      Патрулни кораби (2 бр.) 
-                      Надуваеми лодки с твърдо дъно (6 бр.) 
-                      Речни катери - 20 т. (2бр.) 
-                      Плаваща ремонтна база (1 бр.) 
-                      GPS системи (бр. 20) 
-                      Облекло за лошо време (50 бр.) 
-                      Спасителни жилетки (50 бр.) 
-                      Тренажори - компютърно оборудване - за обучение 
(10 бр.) 
-                      Радиостанции (1500 бр.) 
-                      Компютърно оборудване за ККК центъра (50 бр.) 

 
-                      Хеликоптер (1 бр.) 
-                      Информационно оборудване (50 бр.) 

  
Посоченото техническо оборудване представлява съществена 
част от Средносрочната програма за публични инвестиции на 
Министерство на вътрешните работи и по-специално на НСГП.  
  

Разпоредби за летищата 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Чл. 4 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�      Точка 3.3 от Общия наръчник за контрол на външните 
граници 

�      SCH/Com-ex (94) 17 rev 4 - 22.12.94 – Въвеждане и прилагане 
на Шенгенската система по отношение на летищата. 

Текущо състояние 
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На този етап Р България има пет международни граждански летища 
– летища София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, от 
които единствено летище София е трансферно летище.  
На всички летища се извършва в пълен обем граничен паспортно-визов 
контрол на лица. На всички международни летища функционират летищни 
комитети за авиационна сигурност, в които са включени представители на 
всички ведомства, имащи отношение към сигурността в гражданското 
въздухоплаване. Все още няма правна възможност за разделяне на 

пътникопотока. 

От края на 2000 г. на летище София е въведен предварителен 
паспортно-визов контрол на пристигащите граждани от рискови в 
миграционно отношение страни, като проверката на валидността на 
документите за задгранично пътуване се извършва на борда на 
самолета.  
През м. август 2000 г. приключи реконструкцията на летище 
София. Изградени са нови гишета за паспортно-визов контрол. 
Подобрена е цялостната организация за проверка на пътнико-
потока.  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Изменение и допълнение на Закона за чужденците с цел 
регламентиране на разделянето на пътникопотока с оглед на 
гражданството (граждани на ЕС, трети страни). 

  
Краен срок: приемане: м. септември 2002 г. 

прилагане: при пълно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на правосъдието 
Министър на транспорта и съобщенията 

           
Б) Институционално изграждане 

1.    Изграждане на нов терминал на летище София.  
  
Краен срок: м. януари 2005 г. 
Отговарят: Министър на транспорта и съобщенията  

Министър на финансите  
  

Разпоредби за морския и речния трафик 
Законодателство на ЕС в тази област 
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�      Точка 3.4. от Общия наръчник за контрол на външните 
граници 

Текущо състояние 
Нормативната основа за контрола на морския и речния трафик са Законът за 
Министерството на вътрешните работи, Законът за чужденците и 
Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България.  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Изготвяне на проекти на двустранни и многостранни 
спогодби за сътрудничество със страните от 
Черноморския регион. 

  
Краен срок: м. декември 2003 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
Министър на транспорта и съобщенията 

  

Б) Институционално изграждане 

1.    Реално стартиране на дейността на Центъра за 
координиране, контрол и обмен на информация за трафика в 
Черно море. 

  
Краен срок: 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи 

Министър на транспорта и съобщенията  
  
Техническото оборудване, необходимо за охраната и контрола на 
черноморската и речната граница е посочено по-горе. 
  

Сътрудничество между Договарящите се страни 
Законодателството на ЕС в съответната област 

�   Член 7 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение  

�   SCH/Com-ex (95) 21 - 20.12.95 - Бърз обмен между страните-
членки на Шенген на статистически и реални данни относно 
възможни проблеми по външните граници 
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�   SCH/Com-ex (98) 59 rev - 16.12.1998 - Координирано изпращане 
на съветници в областта на документите 

�   SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 - 28.04.1999 - Офицери за връзка  
Текущо състояние 

Република България е подписала международни споразумения 
(споразумения за предотвратяване и уреждане на гранични 
инциденти и нарушения, за поддържане на граничната линия и 
граничните знаци, за реадмисия, за сътрудничество по граничните 
въпроси и т.н.) с всички съседни страни (с Р Турция е разменен 
проект на спогодба за реадмисия) и много други държави. 
Република България участва в редица многостранни международни 
инициативи, като Споразумението между правителствата на 
страните -участнички в Черноморското икономическо 
сътрудничество за сътрудничество в борбата срещу престъпността 
и особено срещу нейните организирани форми, Спогодбата за 
сътрудничеството между правителството на Република България, 
правителството на Румъния и правителството на Република Турция 
в областта на борбата срещу тероризма, организираната 
престъпност, трафика на наркотици и психотропни вещества, 
прането на пари, трафика на оръжия и хора и други тежки 
престъпления; Протокола за засилено тристранно сътрудничество в 
борбата срещу престъпността и особено трансграничната 
престъпност, подписан от министрите на вътрешните работи на 
Република България, Република Гърция и Румъния и Инициативата 
за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮЕ/SECI) с регионален 
център – Букурещ. 
Тези споразумения осигуряват правната основа за практическо 
сътрудничество и обмен на информация между органите за 
граничен контрол. Създадени са смесени гранични комисии за 
решаване на гранични инциденти и нарушения, като чрез тях се 
изпълнява дейността по поддържане на граничната линия и 
граничните знаци. Също така, българската страна възнамерява да 
реализира обмен на офицери за връзка за насърчаване на 
сътрудничеството.  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Изготвяне и приемане на Закон за граничната охрана, с който ще се 
даде законова основа на двустранното и многостранно 

международно сътрудничество в областта на граничния контрол и 
борбата с трансграничната престъпност. 
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Краен срок: изготвяне: м. ноември 2002 г.  
приемане: 30 юни 2003 г. 

Отговарят: Министър на вътрешните работи  
  

2.    Споразумения за сътрудничество със съседни страни в 
областта на граничния  контрол  
2.1.             Изготвяне на проект на двустранно споразумение за 
сътрудничество в областта на граничния контрол между 
Република България и Република Гърция. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
  

2.2.             Изготвяне на проект на двустранно споразумение за 
сътрудничество в областта на граничния контрол между 
Република България и Румъния. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
  
2.3               Изготвяне на проект на споразумение за 
сътрудничество между министерствата на вътрешните 
работи на Република България и Румъния за създаването 
на съвместни мобилни звена за извършване на проверки 
в дълбочина на граничната зона. 

  
Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
        
2.4               Изготвяне на рамков проект на споразумение за 
възможността за всеобхватно сътрудничество в областта 
на граничния контрол и трансграничната престъпност чрез 
предоставяне на възможност за реализиране и оказване 
на съдействие при трансгранично наблюдение и 
трансгранично преследване.  
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Краен срок: м. ноември 2002 г.  
Отговарят: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
  
Б) Институционално изграждане 

1.    Изпращане на офицери за връзка, които отговарят за 
граничния контрол. 

  
Краен срок: Текущ 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
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II.  ВИЗИ 
Единна визова политика 

Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 10 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�      Регламент на Съвета 539 от 15 март 2001 г., определящ 
третите страни, гражданите на които трябва да притежават 
виза при пресичане на външните граници на страните-членки 

�      Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции (по-долу 
наричани ОКИ), Анекс 1-3 към ОКИ (SCH/Com-ex (99) 13) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за единната визова 
политика (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev) 

Текущо състояние 
Визовата политика на Република България се основава на Закона 
за чужденците в Република България и Наредбата за условията и 
реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България. 
Към датата на присъединяване, визовият режим на България ще 
бъде напълно хармонизиран с действащия визов режим на ЕС. 
Към настоящия момент българската страна поддържа визов 
режим с всички страни, включени в негативния визов списък на 
ЕС, с изключение на БЮР Македония, СР Югославия и Тунис.  
В изпълнение на ПМС № 35 от 25.02.1999 г. България въведе визов 
режим спрямо гражданите на Босна и Херцеговина, Куба, 
Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
Туркменистан и Таджикистан. 
Съгласно Решение № 875 от декември 2000 г. на Министерския 
съвет се предвижда въвеждане на визи и за гражданите на Тунис. В 
благоприятен за България момент ще започне процедура по 
денонсиране на спогодбата за безвизов режим с Тунис.  
В рамките на осъществявания процес на хармонизация, 
съгласно Решение № 191 от 2.04.2001 г. на Министерския съвет, 
от 1.10 2001 г. Република България започна да прилага визов 
режим спрямо Руската федерация, Украйна и Грузия. В процес 
на преговори е сключването на Спогодби за взаимни пътувания 
на гражданите с тези страни. 
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С последното изменение от 10 април 2001 г. на Наредбата за реда 
и условията за издаване на визи от дипломатическите и 
консулските представителства на Република България, периодът 
за безвизов престой в България за граждани на държавите-членки 
на ЕС и за други държави се удължава на реципрочна основа до 90 
дни в рамките на 6 месеца.  
От позитивния визов списък България все още прилага 
изискванията за визи спрямо Аржентина, Боливия, Бразилия, 
Бруней, Ватикана, Венецуела, Гватемала, Еквадор, Кипър, Коста 
Рика, Малайзия, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Салвадор, 
Сингапур, Уругвай, Хондурас, Чили, както и по отношение на Хонг 
Конг и Макао.  
С една част от тях, а именно: Аржентина, Венецуела, Бразилия, 
Мексико, Парагвай, Уругвай, Чили, Швеция и Япония, българската 
страна е в процес на преговори или има вече сключени спогодби за 
премахване на визите за притежателите на дипломатически 
паспорти. Българската страна е в процес на подготовка за 
преговори и провеждане на необходимите процедури за взаимно 
освобождаване от визи на гражданите на горепосочените държави. 
Графикът за привеждане в съответствие на българския “позитивен 
списък” с новия визов регламент зависи от желанието и бързината, 
с които тези държави на реципрочна основа ще освободят 
българските граждани от изискване за виза при посещения на тяхна 
територия. 
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 
1.    Приемане на нова Наредба за условията и реда за издаване на визи от 

българските дипломатически и консулски представителства. 

  
Краен срок: 31 декември 2001 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

2.    Изменение и допълнение на Закона за българските документи за 

самоличност с цел включване на разпоредби за служебни паспорти. 

  

Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  
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Министър на вътрешните работи  
  

3.    Промяна на визовия режим в съответствие с Регламента на ЕС от 15 

март 2001 г. 

-                      въвеждане на визов режим с Тунис  

  

Краен срок: към датата на присъединяване към ЕС (при възможност за 
българската страна това може да стане и в по-кратък срок)  

  
-                      въвеждане на визов режим с БЮР Македония и СР Югославия 

  
Краен срок: към датата на присъединяване към ЕС 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

-                      въвеждане на безвизов режим спрямо държавите от 
“позитивния” списък - а именно: Аржентина, Боливия, 
Бразилия, Бруней, Венецуела, Коста Рика, Кипър, Еквадор, 
Гватемала, Ватикана, Хондурас, Латвия, Малайзия, Мексико, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Салвадор, Уругвай, Чили. 
  

Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

4.    Хармонизиране на визовия режим за дипломатическите и 
служебни паспорти с lex practice на ЕС 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговарят: Министър на външните работи 

Министър на вътрешните работи 
  
Единна виза - определение 

Законодателство на ЕС в тази област  
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�   Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции, 1-ва част, 
точка 2 от ОКИ (SCH/Com-ex (99) 13) 

�      Регламент на Съвета 539 от 15 март 2001 г., определящ 
третите страни, гражданите на които трябва да притежават 
виза при пресичане на външните граници на страните-членки 

Текущо състояние 
В Член 9 ал. (1) от Закона за чужденците се съдържа определение 
на “виза”. Според това определение визата е разрешение за 
влизане, пребиваване или транзитно преминаване през територията 
на Република България.  
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 

1.    Въвеждане на легална дефиниция за единна виза, която е 
валидна на територията на всички договарящи се страни.  

  
Краен срок: до датата на присъединяване към Шенген  
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  

  
Единен формат на визите и сигурност на 

документите  
Законодателство на ЕС в тази област  

�      Регламент на Съвета 1683/95/(ЕС) (SCH/Com-ex (99) 13) 
Текущо състояние 

Изработен е стикер на новата българска виза, отговарящ на 
изискванията на ЕС, който съдържа и допълнителна защита чрез 
включването на снимка на притежателя на визата. По отношение 
сигурността на документите новите визови стикери отговарят на 
много високи изисквания.  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Приемане на Наредба за условията и реда за полагане, 
анулиране, съхраняване и унищожаване на стикерите с 
българска виза. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  
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Министър на вътрешните работи  
  

Б) Институционално изграждане 

1.    Въвеждане в употреба на новите български визови стикери (не-

Шенгенски визови стикери, но отговарящи на Шенгенските стандарти). 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

2.    Въвеждане на единните Шенгенски визи  
  

Краен срок: при пълноправно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

Категории визи 
Законодателство на ЕС в тази област  

�      Член 9-17, 18 от Конвенцията за прилагането на 
Шенгенското споразумение 

�      Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции, 1-ва част, 
точки 2.1.1-2.1.4 и Анекс 14 към ОКИ (SCH/Com-ex (99) 13) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за обмен на 
статистическа информация за издадени визи (SCH/Com-ex (98) 
12) 

�      Съвместно действие на ЕС относно условията за летищен 
трансфер 96/197/LHA 

�      Анекс 3 към ОКИ, в който са посочени страните, гражданите 
на които трябва да притежават визи за летищен трансфер 
(SCH/Com-ex(99)13)  

  
  
Текущо състояние 

Видовете визи са изчерпателно изброени в чл. 9 ал. 3 от Закона за 
чужденците и те изцяло отговарят на Конвенцията за прилагането 
на Шенгенското споразумение и Решението на Изпълнителния 
комитет за последния вариант на Общия наръчник и Общите 
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консулски инструкции. Съгласно закона визите са за летищен 
трансфер, транзитно преминаване, краткосрочно пребиваване, 
групови, за дългосрочно пребиваване и издадени на границата. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 
  

1.    Изготвяне на списък на страните, чиито граждани трябва да 
притежават летищни транзитни визи, в съответствие с aquis на 
ЕС. 

  
  
2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за издаване 
на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България, където подробно 
ще се регламентират и правилата за издаване на летищни 
транзитни визи.  

  
Краен срок: приемане:  31 декември 2001 г.  

прилагане:  при пълно членство в Шенген 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  

Министър на външните работи 
Министър на транспорта и съобщенията 

  
Б) Институционално изграждане 

1.    Приключване на проверката за установяване готовността на 
международните летища на Република България и на органите 
за граничен паспортен контрол за приемане на пътници, 
притежаващи летищни транзитни визи. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на транспорта и съобщенията 

Министър на вътрешните работи  
Министър на външните работи 

  
2. Въвеждане на визи за летищен трансфер  

  
Краен срок: 31 декември 2003  
Отговаря: Министър на външните работи 

Министър на вътрешните работи  
Министър на транспорта и съобщенията 
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Издаване на визи 

Законодателство на ЕС в тази област 
�      Член 12 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 

споразумение 
�      Решение на Изпълнителния комитет за удължаване на срока 

на единните визи (SCH/Com-ex (93) 21) 
�      Решение на Изпълнителния комитет за единни принципи за 

прекратяване, отменяне или съкращаване на срока на 
валидност на единните визи (SCH/Com-ex (93) 24) 

�      Решение на изпълнителния комитет за издаване на единни 
визи на границите (SCH/Com-ex (94) 2) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за подпечатване на 
паспортите на кандидатите за виза (SCH/Com-ex (98) 21) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за създаване на 
Наръчник с документи, към които може да бъде прикрепена 
виза (SCH/Com-ex (98) 56) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции (SCH/Com-ex 
(99) 13) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за създаване на 
Наръчник с документи, към които може да бъде прикрепена 
виза (SCH/Com-ex (99) 14) 

Текущо състояние 

Според чл. 9 ал. 5 от Закона за чужденците в Република 
България само дипломатическите и консулските 
представителства на Република България са оправомощени да 
издават визи.  
Изключение от този принцип, се съдържа в ал. 6 на чл. 9, 
съгласно която “по изключение, когато това се налага от 
държавния интерес, от извънредни обстоятелства или от 
хуманитарни причини, както и в случаи, нетърпящи отлагане, 
или ако това е предвидено в ратифициран международен 
договор, който е в сила за Република България, органите за 
граничен паспортен контрол на граничните контролно-
пропускателни пунктове могат съгласувано със службите за 
административен контрол на чужденците или с дирекция 
“Консулски отношения” на Министерството на външните 
работи да издават еднократни визи за летищен трансфер, 
транзитно преминаване и краткосрочно пребиваване за срок до 
10 дни.” 
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Второто изключение се основава на Визовата спогодба между 
правителството на Република България и правителството на 
Република Турция от 1993 г., по силата на която разрешения за 
транзитно преминаване могат да бъдат издавани на границата 
на граждани на Република Турция, които притежават виза или 
разрешение за постоянно пребиваване за някоя от държавите-
членки на ЕС. Другото изключение се основава на Визовата 
спогодба с Кипър, по силата на която входни и транзитни визи 
могат да бъдат издавани на границата на граждани на Кипър 
(страната е в позитивния визов списък на ЕС). 
Представителствата на Република България във всички 
държави, които са високо рискови по отношение на миграция, 
са свързани с Визовия център към Министерството на 
външните работи. Спрямо гражданите на тези държави, при 
кандидатстване за виза се прилагат засилени мерки на контрол. 
Освен документа за задгранично пътуване те трябва да 
представят в българското дипломатическо или консулско 
представителство покана-декларация от българско физическо 
или юридическо лице по образец, доказателство за достатъчно 
финансовади средства за издръжка, и др. Срокът на 
пребиваване на чужденци, влезли в страната по този ред, не 
може да е по-дълъг от 30 дни.  
Дипломатическите и консулските представителства изпращат, 
посредством on-line връзка, информация за всяка постъпила 
молба за виза до Визовия център в МВнР. При проучване на 
молбата за виза Визовият център може да проведе 
консултации с други компетентни министерства. Визовият 
център дава разрешение или отказ за издаване на визата.  
Персоналът на Визовия център в МВнР беше увеличен с 6 
служители, за да бъде повишена ефективността при 
провеждане на консултации за издаване на визи. 
Съществуващата компютърна система за визов контрол е 
проектирана от Института по компютърни технологии към 
Министерството на вътрешните работи. Към настоящия момент 60 
български дипломатически и консулски представителства са 
свързани с Визовия център посредством нея. В съответствие с 
приетата от Министерство на външните работи програма, до края на 
2002 г. всички мисии ще бъдат свързани on-line с Визовия център. 
Република България е в готовност за практическо 
сътрудничество по хармонизиране на визовата практика на 
местно ниво във всички трети страни и е инструктирала своите 
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мисии при всяка възможност да участват в сътрудничество по 
консулски въпроси с ЕС. 
До този момент българските дипломатически и консулски 
представителства не са снабдени с уреди за разкриване на 
подправени документи. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Променяне на съществуващото законодателство с цел 
създаване на правна рамка за издаване на Шенгенски визи 
-                      Възприемане на нормите на acquis в областта на 
териториалната валидност на визите 
-                      Приемане на правила за процедурите за консултиране 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
    

-                      Подробно регламентиране на процеса за издаване на 
визи на границата в съответствие с Решение на 
Изпълнителния комитет за издаване на единни визи на 
границите 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
    

-                      Подробно регламентиране на процеса за 
продължаване на виза от Службите за административен 
контрол на чужденците в съответствие с Решение на 
Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. за удължаване 
на единната виза (SCH/Com-ex(93)21)  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
    

-                      Прекратяване на Визовите спогодби с Република 
Турция и Кипър в частта, отнасяща се до издаване на визи на 
границата. 

  
Краен срок: към датата на присъединяване към ЕС 
    

-                      Усъвършенстване на процедурата за съгласуване на 
национално ниво издаването на визи за дългосрочно 
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пребиваване и на удостоверения за връщане в Р България на 
чужденците  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
    
  
Разпоредбите, които са тясно свързани с издаването на единни 
визи, ще влязат в сила чак след премахването на контрола на 
вътрешните граници между България и ЕС. 
    
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  
Б) Институционално изграждане 

1.    Създаване на организационни и кадрови рамки за 
функциониране на процедурите за издаване на визи на 
границата съгласно изискванията на европейското 
законодателство  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  
2.    Осигуряване на институционална основа и необходимия 
персонал за консултиране и издаване на визи 
(увеличаване на персонала на Визовия център с 11 души) 

  
Краен срок: 31 декември 2001 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

  
3.    Осигуряване на технически средства и обучение на кадри 
за разпознаване на фалшиви документи. 

  
Краен срок: техн. оборудване: 31 декември 2003 г. 

обучение: постоянен 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
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4.    Присъединяване към системата VISION (Виж глава VIII 
“Шенгенска информационна система”) 

  
Визи с ограничена териториална валидност 

Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 10 ал. 3, Член 11 ал. 2, Член 14 ал. 1, Член 16 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение 

�      Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции, 4-та и 5-та 
част, параграф 3 от ОКИ (SCH/Com-ex (99) 13) 

�      Декларация на Изпълнителния комитет относно издаването 
на визи с ограничена териториална валидност и обмен на 
информация за издадени визи с ограничена териториална 
валидност (SCH/Com-ex (95) decl 4)  

Текущо състояние 

Република България не може да издава визи с ограничена 
териториална валидност преди да е започнала да прилага 
Шенгенското споразумение. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1. Създаване на правна основа за издаване на визи с 
ограничена териториална валидност, регламентиране на 
процедурите и гаранции за съблюдаването им. 

  
Краен срок: при пълно членство в Шенген  
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  
Представителство на една държава от друга в 

страни, където първата няма дипломатическа мисия и консулска 
служба 

Законодателство на ЕС в тази област 

�        Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции, 2-ра част, 
параграф 1.2, 2.3 от ОКИ (SCH/Com-ex (99) 13) 

Текущо състояние 
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На този етап Република България няма възможност да прилага 
инструментите за представителство между страните-членки на 
Шенген.  
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 
1. Приемане на правила за представителството от друга 
страна, въз основа на които тя да може да издава визи за 
влизане на територията на България, а българското 
представителство да има право да издава визи за друга 
страна крайна цел (страна-членка на Шенген).  

  
Краен срок: изготвяне: 31 декември 2002 г.  

прилагане: при пълно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

Сътрудничество, обмен на информация и 
статистика 
Законодателство на ЕС в тази област 

�        Решение на Изпълнителния комитет за обмен на 
статистическа информация за издаването на визи (SCH/Com-
ex (94) 25) 

�        Декларация на Изпълнителния комитет относно издаването 
на визи с ограничена териториална валидност и обмен на 
информация за издадени визи с ограничена териториална 
валидност (SCH/Com-ex (95) decl 4)  

�        Решение на Изпълнителния комитет за обмен на статистическа 
информация за издадени визи (SCH/Com-ex (98) 12) 

�        Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции (SCH/Com-ex 
(99) 13) 

Текущо състояние 

Съгласно чл. 26 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
издаване на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България, Дирекция “Консулски 
отношения” на МВнР води отчет за всички поискани, издадени и 
отказани визи по видове и страни и изготвя информация в края на 
всяка календарна година. 
Въз основа на приета вътрешна инструкция се събира 
статистическа информация за издаваните визи по брой на 
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регистрираните  молби за визи, откази за издаване на визи, 
издадени визи по видове и гражданство. Предвижда се и 
изработването на механизъм за автоматична компютърна 
обработка на получените данни. 
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 
1.    Въвеждане на правна възможност данните по издаването на 
визи да се използват и обменят за целите на статистиката с 
консулските служби на страните-членки, с чужди органи или 
международни организации (по начин, който не позволява да 
бъдат разпознати лицата), с цел пълно съответствие с 
изискванията на Шенген и създаване на предпоставки за 
използване на Шенгенската информационна система. 

  
Краен срок: приемане: 31 декември 2003 г.  

прилагане: при пълно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи 
  
Б) Институционално изграждане 

1.    Усъвършенстване на системата за събиране на 
статистическа информация по издаването на визи.  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

Такси за визи  
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Декларация на Изпълнителния комитет относно 
хармонизиране на таксите за издаване на визи (SCH/Com-ex 
(95) decl. 5) 

�      Декларация на Изпълнителния комитет относно въвеждането 
на единни такси за издаване на визи (SCH/Com-ex (96) decl. 4) 

�      Решение на Изпълнителния комитет за последния вариант на 
Общия наръчник и Общите консулски инструкции (SCH/Com-ex 
(99) 13) 

Текущо състояние 
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Таксите за издаване на визи се определят в ТАРИФА № 3 за таксите, които се 
събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните 
работи по Закона за държавните такси. На този етап, в съответствие с 
международни споразумения, от такси за издаване на визи са освободени 
гражданите на Албания, Виетнам, Зимбабве, Кипър, Китай и Никарагуа. 
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 
1.    Промяна на Тарифа № 3  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  

2.    Въвеждане на единни такси за издаване на визи при 
въвеждането на единните Шенгенски визи, които да 
съответстват на таксите, определени в acquis на ЕС 

  
Краен срок: при пълно членство в Шенген 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
  
3.    Промяна на споразуменията (на базата на международни 
споразумения или на друга основа) за премахване на 
таксите за издаване на визи 

  
Краен срок: до датата на присъединяване към Шенген 
Отговарят: Министър на външните работи  

Министър на вътрешните работи  
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III. МИГРАЦИЯ 

Условия, определящи движението на чужденци  
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 20 - 22 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�      SCH/Com-ex (96) Decl. 5 - 18.04.1996 - Определяне на 
концепцията за чужденец 

�      SCH/Com-ex Decl. (98) 57 - 16.12.1998 -  Въвеждане на 
хармонизирана бланка, доказателство за подслон и приемане 
на задължението за осигуряване на средства за издръжка  

Текущо състояние 
Съгласно Закона за чужденците, чужденец може да влезе в 
Република България, ако притежава редовен документ за 
задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза 
за влизане, пребиваване или транзитно преминаване през страната, 
когато такава се изисква. 
Когато има международен договор, по който Република България е страна 
или едностранно въведен безвизов режим, гражданите на тези държави 
могат да влизат и пребивават без визи на територията на Република 

България за определен срок (обикновено този срок е между 30, 60 и 90 
дни). 

За пребиваване в Република България над 3 месеца чужденците 
следва да получат разрешение от службите за административен 
контрол към дирекция Национална служба “Полиция”. Редът, 
условията и необходимите документи за издаване на разрешение са 
регламентирани в Закона за чужденците и Правилника за 
неговото прилагане. 
Със Закона за българските документи за самоличност са 
въведени образци, които отговарят на изискванията на Европейския 
съюз: карта на продължително пребиваващ в Република България, 
карта на постоянно пребиваващ в Република България, карта на 
бежанец, временна карта на бежанец, удостоверение за пътуване 
зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на 
лице без гражданство, временно удостоверение за напускане на 
Република България, временна карта на чужденец, удостоверение 
за завръщане в Република България на чужденец. 
Разработена и въведена в експлоатация е автоматизирана информационна 
система за поддържане в актуално състояние на национален регистър на 
чужденците, пребиваващи над 3 месеца на територията на Република 
България. Към системата е осигурено предоставянето на достъп на национално 
и регионално ниво. 
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Разработена и въведена в експлоатация е автоматизирана информационна 
система “Наложени мерки за административна принуда на български и чужди 
граждани”, която поддържа актуални данни за забрана за излизане на 
български и чужди граждани, забрана за влизане на чужденци и данни за 
чужденци, които са принудително изведени от страната. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Приемане на Закон за миграцията, в който ще се регламентира 
създаването на Национална миграционна служба, осъществяваща 
разрешителен режим и контрол по пребиваването на чужденците в 
Република България и издаването на документи за самоличност на 
чужденци. Създаването на такава служба е в съответствие с практиката 
на държавите от Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: 31 март 2003 г.  
Отговаря: Министър на вътрешните работи  

  
2.    Изменение и допълнение на Закона за чужденците с цел 
въвеждане на дефиниция на понятието чужденец, която да 

съответства на определението по Шенгенската конвенция с оглед 
разграничаването на чужденците - граждани на Европейската 

общност, както и въвеждане на раздел за създаване и ползване на 
национален регистър на чужденците, пребиваващи на територията 

на Република България. 
  

Краен срок: м. септември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  

  

Б) Институционално изграждане 
1.    Структурно изграждане на Национална миграционна  служба 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

2.    Създаване на специални домове за временно настаняване на чужденци, 
незаконно пребиваващи на територията на Република България в 
София, Варна, Хасково, Русе и Благоевград. 

  
Краен срок: София - 31 март 2002 г.  

Варна, Хасково, Русе и Благоевград - 31 март 2003 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 

Министър на регионалното развитие и 
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благоустройството  
Министър на финансите 

  
3.    Изграждане на централизиран регистър за адресна регистрация на 

чужденците, пребиваващи на територията на Република България (за 
контрол и подпомагане на работата по чл. 22 от Конвенцията на 
прилагане на Шенгенското споразумение). 

  
Краен срок: 31 декември 2004 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  
Експулсиране/депортиране на чужденци 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 23 - 25 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�      SCH/Com-ex (97) 39 Rev. - 15.12.1997 - Водещи принципи за начините на 
доказване и индикативни доказателства в рамките на спогодбите за 
реадмисия между държавите от Шенген 

�      SCH/Com-ex (98) 10 - 21.04.1998 - Сътрудничество между Договарящите 
се страни при връщането на чужденци по въздух; 

�      SCH/Com-ex (98) 18 Rev - 23.06.1998 - Необходими мерки по отношение 
на страните, създаващи проблеми във връзка с издаването на 
документи, необходими за извеждането на техни граждани от 
територията на Шенген; 

�      SCH/Com-ex (96) decl. 7, Rev - 27.06.1996 - Трансферна и реадмисионна 
политика между Шенгенските държави; 

�      SCH/Com-ex (97) decl.14, Rev - 15.12.1997 - Мерки срещу трети държави, 
създаващи проблеми във връзка с реадмисията 

�      SCH/Com-ex (98) 37, Определение 2 - План за действие срещу 
нелегалната имиграция 

Текущо състояние 
България е подписала спогодби за реадмисия със следните държави: Австрия, 
Бенелюкс, Гърция, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, СР Югославия, Унгария, ФР Германия, 
Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.  
В тези спогодби е определен редът, условията и процедурите за обратно 
връщане на граждани на едната договаряща се страна, незаконно 
пребиваващи на територията на другата договаряща се страна. 
Всички споразумения за реадмисия регламентират предаването на лица на 
трети държави (т.е. на лица, които не са граждани на договарящите се страни) 
за преминаване през територията на една от договарящите се държави. 
В Закона за чужденците е регламентирана процедурата и основанията за 
експулсиране на чужденци като административна мярка за принудително 
извеждане в кратък срок на чужденец извън границите на страната поради 
“извършени нарушения или поради липса на основания за пребиваване в 
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нея”. Правната регламентация на експулсирането в голяма степен 
отговаря на европейското acquis, което прави тази мярка ефективно 
средство за противодействие на нелегалната миграция. 

Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1. Създаване на правна уредба относно временното настаняване в 
специални места и принудително извеждане на незаконно пребиваващи 
чужденци.  

  
Краен срок: 30 март 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  
Сътрудничество, обмен на информация и статистика 
Текущо състояние 
Република България редовно участва в обмена на статистически данни за 
нелегалната миграция в рамките на СИРЕФИ. 
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Правно регламентиране на условията, при които статистически данни 
могат да бъдат предоставени на чужди органи или международни 
организации, с цел пълно съответствие с изискванията на Шенген. 

2.    Преразглеждане на критериите за предоставяне на статистически данни 
на международни системи, по които се предоставя статистическа 
информация относно пребиваването на чужденци на територията на 
Република България, както и на такива с наложена мярка за 
административна принуда. 

  
Краен срок: 1 юни 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  
Отговорност на превозвачите 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 26 - 27 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

Текущо състояние 
По силата на действащото българско законодателство - Закона за чужденците, 
длъжностните лица от авиокомпаниите, туристическите и транспортни 
дружества или други представителства, които превозват до и/или от Република 
България чужденци, преди да извършат услугата са длъжни да проверят 
редовността на документа за задгранично пътуване на чужденеца и наличието 
на останалите изисквания по този закон. От 1998 г. съгласно Закона за 
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чужденците могат да се налагат административно-наказателни мерки на 
длъжностните лица, нарушили тези изисквания.  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Изменение и допълнение на Закона за чужденците, с което да се 
задължат превозвачите да осигурят връщането на чужденците, на които 
е отказано влизане в Република България. 

  
Краен срок: 30 септември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  
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IV. ПОЛИЦИЯ И СИГУРНОСТ  
Трансгранично полицейско сътрудничество 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 39-46 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�      SCH/Com-ex (99) 18 - 28.04.99 - Подобряване на полицейското 
сътрудничество в предотвратяването и разкриването на 
престъпления  

�      SCH/Com-ex (98) 51 Rev. 3 - 16.12.1998 - Транс-гранично 
полицейско сътрудничество в областта на превенцията и 
разкриването на престъпления, при замолване 

�      SCH/Com-ex. (98) 52 - 16.12.1998  - Ръководство за транс-
гранично полицейско сътрудничество  

�      SCH/Com-ex. (95) Decl. 2 - 29.06.95 - Полицейско 
сътрудничество 

�      SCH/Com-ex. (99) 5 - 28.04.1999 - Наръчник на СИРЕНЕ 
�      SCH/Com-ex. (99) 6 - 28.04.1999 - Състояние на 

телекомуникационните компании 
�      SCH/Com-ex. (93) Decl. 5 - 14.12.93 - Наръчник на СИРЕНЕ 
�      SCH/Com-ex. (95) Decl. 3 - 20.12.95 - Транс-гранично 

полицейско сътрудничество 
Текущо състояние  

Полицейското сътрудничество се осъществява въз основа на следните 
нормативни актове: Закон за Министерството на вътрешните работи, 
Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните 

работи, Закон за митниците, Наказателен кодекс, Наказателно-
процесуален кодекс, двустранни междуправителствени или 

междуведомствени споразумения на ниво министерства на вътрешните 
работи.  

До момента в областта на борбата с престъпността са сключени и се 
изпълняват 21 междуведомствени и междуправителствени споразумения 
за сътрудничество с европейски страни – 2 тристранни и 19 двустранни, 
от които 6 със срани-членки (Гърция, Австрия, ФР Германия, Белгия, 

Италия и Испания), 5 със страни-кандидатки (Унгария, Чешка Република, 
Словакия, Полша и Румъния).  На междуправителствено ниво е сключен 
договор с Р Хърватска, а на ниво Министерства на вътрешните работи се 

изпълняват двустранни споразумения с БЮР Македония, Турция, 
Албания,  Руската федерация, Украйна, Молдова и Беларус.  

В изпълнение на ЗМВР международното полицейско сътрудничество с 
оперативен характер се извършва от националните служби с полицейски 
функции в съответствие със законовата им компетентност. Съгласувано с 
главния секретар на МВР директорите на националните служби ръководят 
осъществяването на международно сътрудничество със съответните служби на 
други държави и с международни организации. 
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Понастоящем МВР изпълнява съвместно с Испания и Франция туининг проект 
по програма ФАР “Управление на системите за криминална информация 
съобразно европейските стандарти”. Една от основните цели на проекта е да се 
подпомогне българската страна при създаването на звено за осъществяване на 
оперативно международно полицейско сътрудничество съобразно 
изискванията и стандартите на европейското законодателство и практика. 
Изготвен е вече План за действие за изпълнение на елемент 1.1 (Подобряване 
на информационната система за издирвани МПС) от проекта в частта, касаеща 
оперативното международно полицейско сътрудничество и предстои неговото 
одобрение от министъра на вътрешните работи.  
  

Министерството на вътрешните работи на Р България е изпратило 
офицери за връзка в Рим, Прага, Скопие, Москва и в Букурещ към 
Центъра на Инициативата за сътрудничество в ЮИЕ.  Подготвя се 
изпращане на офицери за връзка във ФР Германия и Гърция.  

В изпълнение на Съвместно действие от 14 октомври 1996 г., в което се 
предвижда обща правна рамка за инициативите на страните-членки на ЕС 
по отношение на офицерите за връзка, България е готова да изпрати 
офицер за връзка в Европол. Един офицер за връзка от полицията ще 

бъде акредитиран към Европол през първата половина на 2002 г. 
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 

1.    Изменение и допълнение на ЗМВР и Правилника за 
прилагането му с цел нормативно осигуряване на 
национална точка за контакт /НТК/ за целите на общото 
полицейско сътрудничество и действия на чужди полицейски 
служители на територията на България: въвеждане на 
ключови разпоредби относно трансграничното сътрудничество 
- наблюдение и преследване; определяна на категориите 
престъпления, за които са допустими; указване на национален 
орган, който следва да бъде уведомяван и е компетентен за 
продължаване на наблюдението или преследването на 
територията на България и/или за оказване на оперативно 
съдействие; регламентиране на правата, задълженията и 
отговорностите на чуждите служители, включително и на тези, 
работещи под прикритие, при действия на българска 
територия; регламентиране на статута, правата и 
задълженията на офицерите за връзка. 
  

Краен срок: ЗМВР: 30 септември 2002 г.  
ППЗМВР: 30 ноември 2002 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи 
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2. Одобряване на Плана за действие за изпълнение на елемент 
1.1 от туининг проекта “Управление на системите за криминална 
информация съобразно европейските стандарти” в частта, 
касаеща оперативното международно полицейско 
сътрудничество. 

  
Краен срок: 31 декември 2001 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  
  

3. Изпълнение на Плана за действие 
�   Приемане на регулаторна рамка за работа на НТК (като една 
от ключовите мерки, заложени в споменатия План за 
действие).  
  

Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  

4.      Подписване на съвместно споразумение за сътрудничество между 
Европол и България.  

  
Краен 
срок: 

31 декември  2002 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

5.    Сключване на междуправителствени спогодби за полицейско 
сътрудничество с Гърция и Румъния, регламентиращи включително 

реда и условията за трансгранично преследване и наблюдение. 
  

Краен 
срок: 

30 септември 2003 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

6.    Подписване на споразумения за сътрудничество в граничните 
райони с Гърция и Румъния.  

  
Краен 
срок: 

31 юли 2004 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
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7.    Сключване на междуправителствени споразумения за полицейско 
сътрудничество с БЮР Македония и СР Югославия.  

  
Краен 
срок: 

31 декември 2004 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
  

Б) Институционално изграждане 
1.    Изпълнение на Плана за действие: създаване (подготвителна 
фаза) на Национална точка за контакт /НТК/ за международно 
оперативно полицейско сътрудничество и насочване на 
вътрешната информация. Отработване на процедурите по 
външни запитвания. 

  
Краен срок: 31 октомври 2002 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 
  

2.    Приключване на институционалното изграждане на НТК за цялостно 
осигуряване на международното полицейско сътрудничество.  
  

Краен срок: 31 декември 2002 г.  
Отговаря: Министър на вътрешните работи 

  
3.    Акредитиране на офицери за връзка с ЕВРОПОЛ, Гърция и ФР Германия 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  

4.    Изграждане на единна цифрова комуникационна система за 
полицейско сътрудничество 

  
Краен срок: проектиране: 2005 

въвеждане в експлоатация: при пълно членство 
в Шенген 

Отговарят: Министър на вътрешните работи 
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V. СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Правна помощ по наказателни въпроси 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 48-53 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

Текущо състояние 
Република България е ратифицирала Европейската конвенция за 
правна помощ по наказателно-правни въпроси и Допълнителния 
протокол към нея на 27.04.1994 г. Те са в сила от 1995 г. и съгласно 
чл.5, ал. 4 от българската Конституция представляват част от 
националното ни законодателство с приоритет над нормите от 
вътрешното право, които им противоречат. През 1997 г. с изменения 
и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс са включени 
текстове, уреждащи правната помощ по наказателно-правни 
въпроси в новосъздадения раздел VI “Правна помощ по 
наказателни дела” на глава 22 “Особени производства”.  
По отношение на оказването на правна помощ при деяния, 
свързани с нарушения на данъчни и финансови норми (чл.50 от 
Шенгенската конвенция) България е направила декларация по чл.8, 
т.2 от Допълнителния протокол към ЕКППНВ, в която е заявила, че 
приема изпълнението на глава I от Протокола само по отношение 
на деяния, които съставляват престъпления по българския 
наказателен закон. Съгласно тази декларация се изпълняват и 
посочените в чл.51 съдебни поръчки. 
Централен орган за получаване и изпращане на молби за правна 
помощ от и на други държави, както и за препращането им на 
компетентните органи за изпълнение, е българското Министерство 
на правосъдието. Все още не са развити добре директните контакти 
между съдебните органи (чл.53), най-вече поради недостатъчно 
добро владеене на чужди езици от магистратите, работещи по 
материята. Незадоволително е и компютърното оборудване на 
съдилищата, прокуратурите и следствените служби в страната. 
Предстоящи задачи 

1.    Специализирано обучение, особено езиково, на 
магистратите, занимаващи се с правна помощ, 
осигуряване на техническото оборудване (компютри с 
подходящ софтуеър), предоставяне на списъци с лицата 
за контакти на местните компетентни съдебни органи в 
държавите-членки за осъществяване на директни връзки. 
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Краен срок: Постоянен 
Отговаря: Министър на правосъдието  

  
2.    Предприемане на необходимите законодателни промени 
за бъдещо допускане на изпращането на документи по 
пощата, съгласно чл.52 от Шенгенската конвенция. 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието  
  

3.    Оттегляне на декларацията по чл.16 от ЕКППНВ за изискване 
на превод на молбите и придружаващите ги документи на един 
от официалните езици на Съвета на Европа, в частта за 
случаите, когато има превод на български език. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието  
  
Приложение на принципа ne bis in idem 
Законодателство на ЕС в тази област 

�   Член 54-58 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

Текущо състояние 
Съгласно чл.4, ал.3 на българския Наказателно-процесуален 
кодекс, когато е предвидена съответна разпоредба в договор 
за правна помощ с друга държава, българските органи не 
образуват наказателно производство, когато такова е 
образувано от орган на друга държава или има влязла в сила 
присъда, издадена от съд на друга държава за същото 
престъпление срещу същото лице. При наличие на такъв 
договор се изпълняват и присъди, издадени от съд на друга 
държава. Такъв договор представлява и Шенгенската 
конвенция. Без да е необходим подобен договор 
предварително задържане и изтърпяно наказание в чужбина се 
приспадат или ако са разнородни се вземат под внимание при 
определяне на наказание от български съд за деяние, 
попадащо под юрисдикцията на българските 
правораздавателни органи (чл.7 от Наказателния кодекс).  
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Предстоящи задачи 
не се предвиждат 
  
Екстрадиция 
Законодателство на ЕС в тази област 

�        Член 59-66 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

Текущо състояние 

На 27 април 1994 г. Република България ратифицира Европейската 
конвенция за екстрадиция и двата допълнителни протокола към 
нея. С цел да се създаде ясно формулирана законова основа и 
механизми за по-добро практическо прилагане на разпоредбите за 
екстрадиция, през 1997 г. бяха въведени норми в НПК относно 
предаването на друга държава на лица за съдене или изтърпяване 
на наказание, които отразяват аналогичните текстове от 
Европейската конвенция и протоколите към нея, както и резервите и 
декларациите на България по тях - глава 22, раздел II. Резервата по 
чл.12 от Конвенцията, която усложняваше разглеждането и 
решаването на поискана екстрадиция, бе оттеглена през 2001 г.(ДВ, 
бр. 32 от 3.04.2001). 
Република България има готовност да разшири приложното поле на 
дейността си по ЕКЕ и протоколите към нея в съответствие с 
разпоредбите на Шенгенската конвенция в частта й относно 
екстрадицията. Ал.2 на чл.62 от Шенгенската конвенция 
съответства на чл.4 от Втория допълнителен протокол към 
Конвенцията на СЕ. България е направила декларация по чл.8, ал.2 
от Втория допълнителен протокол, с което допуска екстрадиция за 
престъпления във финансовата област, за които е предвидено 
наказание по българския НК. Разпоредбата на чл.65 на Шенгенската 
конвенция съответства напълно на досегашната ни практика. 
Предстоящи задачи 

1.    Частично оттегляне на декларацията по чл. 23 от 
Европейската конвенция във връзка с изискването за превод 
на един от официалните езици на СЕ. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието  
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2.    Законодателни промени, свързани с въвеждане на бързата 
процедура за екстрадиция по чл.66 от Шенгенската конвенция. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието  

  
Прехвърляне на изпълнение на наказателни присъди 
Законодателство на ЕС в тази област 

�        Член 67-69 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

Текущо състояние 

България е ратифицирала Конвенцията на Съвета на Европа за 
трансфер на осъдени лица през 1994 г. В българския НПК се 
съдържат текстове, регламентиращи предаването на осъдени лица 
за изтърпяване на наложено наказание в държавата, чиито 
граждани са. 
Предстоящи задачи 

1.    Присъединяване към Допълнителния протокол към 
Конвенцията за трансфер на осъдени лица във връзка с чл.67-
69 от Шенгенската конвенция. 

  
Краен срок: края на 2003 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието  
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VI. БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 71-73, 75-76 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение 

�      SCH/Com-ex (93) 9 - 14.12.93 - Потвърждение на 
декларациите на министрите и държавните секретари срещу 
наркотиците и психотропните вещества. 

�      SCH/Com-ex (94) 28 Rev. - 22.12.1994 - Сертификат, 
предвиден в Член 75 за транспортиране на наркотици и/или 
психотропни вещества. 

�      SCH/Com-ex (99) 1 Rev. 2. - 28.4.1999 - Положение по 
отношение на наркотиците 

�      SCH/Com-ex (96) Decl. 2 Rev. - 18.04.96 - Подход към 
проблеми с нарко-тероризма и незаконните нарко-потоци. 

Текущо състояние 
Република България е ратифицирана и обнародвала конвенциите на ООН 

в тази област. Националното законодателство съответства на 
разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 

То обхваща система от нормативни актове, главните от които са: 
�      Закон за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите (ЗКНВП) (1999 г.) 
�      Наказателен кодекс (изменен и допълнен през 2000 г. във 

връзка с влизането в сила на ЗКНВП)  
�      Закон за Министерството на вътрешните работи (1997) г. и 

Закон за митниците (1998 г.)  
�      Наказателно-процесуалния кодекс (допълнен през 1999 г. във 

връзка с влизане в сила на ЗКНВП) 
�      Наредба за контрол на прекурсорите (2000 г.)  
В момента българските Митници използват кучета за откриване на 
наркотици при опити за незаконното им пренасяне през граничните 
пунктове.  
НСБОП разполага с 2 бр. кучета за разкриване на депа за временното им 

складиране. Обучението на треньори се осъществява в рамките на 
двустранна програма за помощ с обучение и оборудване, финансирана от 

Федералната криминална служба на Германия. 
Между правоохранителните органи, работещи по пресичане на 
наркотрафика и намаляване на предлагането съществува тясно 

сътрудничество, основано на законово определените им правомощия, 
задачи и дейности. Разкриването на нелегални пратки или транзитни 

доставки през границата е задължение на митническите органи, които при 
контрола активно прилагат метода за оценка на риска. Разкриването на 
опити за организиране на незаконен трафик от територията на България, 
както и изграждането на депа за временно складиране и претоварване, а 
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така също и на лаборатории за производство на прекурсори и 
психотропни вещества е от функционална компетентност на НСБОП. 
Борбата с уличното разпространение се води от местните полицейски 
служби. Процесуалното разследване на престъпления свързани с 
наркотични вещества и прекурсори в съответствие с НПК е от 

компетентност на следователите, които са органите на предварителното 
производство.  

Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Подписване и ратифициране на Споразумението за незаконен 
трафик по море. По този начин ще се осигури изпълнение на 
чл. 17 от Конвенцията на ООН за борба с незаконния трафик 
на упойващи и психотропни вещества. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: 

Министерски съвет 

  
2.    Изменение и допълнение на НПК с цел регламентиране на 
контролираните доставки, като способ за събиране и проверка 
на доказателства. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на правосъдието 
  

3.    Приемане на Национална стратегия за борба с 
наркотиците. (Стратегията се разработва в рамките на 
туининг проект по Програма ФАР, изпълняван съвместно с 
Великобритания.) 

  
Краен срок: изработване: м. март 2003 г. 

приемане: 31 юни 2003 г. 
Отговаря: Министър на здравеопазването 

  
4.    Разработване и приемане на нормативна уредба за 
организацията, задачите и дейността на Националния център 
за оперативна информация по наркотиците. 
  

Краен срок: 31 декември 2002 г. 
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Отговарят: Министър на вътрешните работи 
Министър на финансите 

  
5.    Сключване на междуправителствено споразумение за 
полицейско сътрудничество със Словения, Босна и 
Херцеговина 

  
Краен срок: Словения:  31 декември 2002 г.  

Босна и Херцеговина: 31 декември 2004 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи  

  
Б) Институционално изграждане  

1.    Институционално укрепване на Националния център за 
оперативна информация по наркотиците - подобряване 
процеса на събиране, обработка и анализ на оперативна 
информация и засилване на междуведомствената 
координация в борбата с наркотрафика и намаляване на 
предлагането.  

  
Краен срок: м. март 2003 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 

Министър на финансите 
  

2.    Създаване и институционално укрепване на националната 
точка за контакт в съответствие с изискванията на 
Европейския център за контрол върху наркотиците и 
наркоманиите. 

  
Краен срок: до края на 2002 г. 
Отговарят: Министър на здравеопазването 

VII. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ 
Законодателство на ЕС в тази област 

�      Член 91 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение 

�     SCH/Com-ex (99) 10 - 28.04.1999 Незаконна търговия с оръжие 
Текущо състояние 

Контролът върху дейностите с огнестрелни оръжия и боеприпаси в 
Република България, осъществявани от физически, юридически лица и 
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търговци по смисъла на Търговския закон, се урежда със Закона за 
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 

боеприпаси и Правилника за неговото прилагане. Отделни разпоредби, 
регламентиращи дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси се 

съдържат в: 
�      Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие, със 

стоки и технологии с възможна двойна употреба; 
�      Правилника за прилагане на Закона за контрол на 

външнотърговската дейност с оръжие, със стоки и технологии с 
възможна двойна употреба; 

�      Закона за лова и опазване на дивеча; 
�      Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча; 
�      Наредба №2/2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за 

производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни 
оръжия и боеприпаси; 

�      Наредба № I - 69/2000 г. за условията и реда за установяването на 
психологическата пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и 

боеприпаси; 
�      Постановление № 233/2000 г. за външнотърговския режим на 

Република България. 
Значителна част от разпоредбите на действащото българско 

законодателство са приведени в съответствие с Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение. 

Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност  

1.    Разработване и приемане на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите  

  
Краен срок: 1 юни 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

2.    Разработване и приемане на Постановление за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 
боеприпасите  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  
Б) Институционално изграждане 
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1.    Разработване и отпечатване на бланки за разрешения за 
дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси с достатъчно 
надеждна защита срещу подправяне и фалшифициране. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   

  

2.    Изграждане на централизиран регистър на огнестрелните 
оръжия(за контрол и подпомагане на работата по чл. 91 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение). 

  
Краен срок: 31 декември 2004 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   

  
  

VIII. РАБОТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА 

Законодателство на ЕС в тази област 

�        Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение – 
Чл. 92 - 119 

�        SCH/Com-ex (97) 2 Rev. 2 - 25.04.1997 - Възлагане чрез търг 
на предварително проучване на ШИС II  

�        SCH/Com-ex (97) 24 - 7.10.1997 - Бъдещето на ШИС  
�        SCH/Com-ex (97) 35 - 15.12.1997 - Изменение на 

Финансовите правила на централната ШИС 
�        SCH/Com-ex (98) 11 - 21.04.1998 - Централна ШИС с 15/18 

връзки - ШИС 
�        SCH/Com-ex (99) 4 - 28.04.1999 - Разходи за инсталиране на 

централна ШИС 
�        SCH/Com-ex (94) Decl. 14. Rev. - 22.12.1994 - ШИС 
�        SCH/Com-ex (97) Decl.- 12 - 7.10.97 - Списък на централните 

органи, компетентни за определяне на националния 
компонент на ШИС 

�        SCH/Com-ex (99) Decl, 2 Rev. - 28.04.1999 - Структура на 
ШИС 

Текущо състояние 

Министерството на вътрешните работи разполага с 
централизирани информационни фондове, които са интегрирани 
помежду си и включват: регистър на населението, регистър на 
постоянно или продължително пребиваващите в страната чужденци, 
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бежанци и лица без гражданство, регистър на издадените документи  
за самоличност (паспорти,  лични карти,  свидетелства  за управление 
на МПС, документи за пребиваване на постоянно и продължително 
пребиваващи в страната чужденци, документи за пребиваване и 
пътуване зад граница на бежанци и лица без гражданство), регистър на 
превозните средства, регистър на лицата с криминалистическа 
регистрация и влезли в сила присъди, регистър за пътуванията на 
български граждани и МПС зад граница, регистър за преминаванията на 
чужди граждани и МПС през България, регистър на издадените визи и 
отказаните молби за визи. Регистърът на населението и на 
издадените визи включва и дигитализирани фотографии на лицата, 
достъпни по компютърен път.   

Изграден е централизиран регистър “Наблюдавани обекти”, 
съдържащ информация за  издирвани лица (включително и обявени за 
издирване от Интерпол), мерки за забрана за влизане или излизане в 
страната на български и чужди граждани, административни санкции за 
нарушения на паспортния и визов режим, издирвани превозни средства 
(български и обявени за издирване от Интерпол), откраднати или 
загубени български и чуждестранни документи за самоличност и 
празни бланки за тях.  

На основата на наети комуникационни канали и физически линии 
за предаване на данни е изградена ведомствена TCP/IP мрежа за пренос 
на данни. Тя свързва националните служби и службите от общата и 
специализирана администрация на министерството, регионалните 
дирекции на вътрешните работи, регионалните гранични сектори, 
районните полицейски управления и ГКПП и позволява достъп до 
централизираните фондове в зависимост от компетенциите, правата 
за достъп и наличните технически средства на съответната служба. 
Към момента не е осигурена възможност за пряк достъп до 
посочените по-горе регистри от страна на митническите, 
следствените и съдебните органи. 

Контролът върху миграционните процеси се подпомага от 
информационната система за граничен контрол, системата за съгласуване 
и издаване на визи, системите за поддържане на данните за нежелани и 

издирвани лица, издирвани МПС, невалидни документи и др.  

По-нататъшното развитие на информационната система на МВР се 
подпомага от туининг проекта по ФАР 1999 “Управление на 
системите за криминална информация съобразно европейските 
стандарти”, който се изпълнява съвместно с Испания и Франция. На 
този етап е разработено и одобрено планирането на цялостната 
информационна система, която ще служи като основа за 
изграждането на бъдещата национална Шенгенска информационна 
система. Планирането на системата предвижда включването в нея 
на всички задължителни категории обекти, дефинирани в 
Шенгенското законодателство, като по този начин ще се създадат 
условия за бъдещо интегриране в общата Шенгенска 
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информационна система. Като конкретен резултат от настоящия 
туининг проект ще бъде изградена нова информационна подсистема 
за крадени автомобили, съответстваща на изискванията на ШИС. 
Подсистемата за крадени автомобили, както и цялата 
информационна система, която ще бъде изградена в по-
дългосрочна перспектива, ще отговарят напълно на Шенгенските 
изисквания за сигурност и защита на данните.  
Консултирането и издаването на национални визи се осигурява от 
информационната система на Визовия център в МВнР, която е 
свързана с централизираните информационни фондове на МВР. В 
рамките на  Програма ФАР-Хоризонтал в областта на миграцията, 
визите и граничния контрол, и по-специално на модул “Визи”, със 
съдействието на немски и австрийски експерти се разработва 
проект за развитие на съществуващата визова система с оглед 
осигуряване на бъдещото й включване в мрежата за съгласуване на 
визи ВИЖЪН (VISION). 
За 2002 г. е планирано създаването на национална точка за контакт, 
която ще има централна компетенция за националната част на 
Шенгенската информационна система (съгласно чл. 108 от 
Конвенцията за прилагане на договора от Шенген). Националната 
точка за контакт ще осигурява функционирането на бюрото СИРЕНЕ 
(SIRENE) и Европол (EUROPOL).  
Предстоящи задачи 
А) Законодателна дейност 

1.    Приемане на Закон за защита на класифицираната 
информация 

  
Краен срок: 31 март 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

2.    Допълнение и изменение на Закона за МВР – създаване на 
национална точка за контакт и определяне на нейните 
функции и правомощия. Изменения в подзаконовата 
нормативна уредба за осигуряване функционирането на 
националната точка за контакт и взаимодействието й с другите 
компетентни органи. 

  
Краен срок: Закон за МВР: 30 септември 2002 г.  
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Подзаконова уредба: 31 октомври 2002 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

3.    Изменения и допълнения на Закона за чужденците и 
Правилника за прилагането му, регламентиращи 
компютърната обработка на информация. 

  
Краен срок: септември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   

Министър на външните работи 
                     

4. Изменение и допълнение на Закона за българските 
документи за самоличност – въвеждане на унифициран 
документ за пребиваване на чужденци. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи   

Министър на външните работи 
  

Б) Институционално изграждане 

1.    Създаване на Национална точка за контакт (кадрово и 
ресурсно отсигурена) - инстанция с компетенции за 
националната част на Шенгенската информационна система, в 
съответствие с изискванията на чл. 108 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

2.    Създаване на надзорен орган за защита на личните данни в 
съответствие с изискванията на чл. 114 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
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В) Техническо изграждане 

1.    Развитие на съществуващия в МВР централизиран 
информационен фонд “Наблюдавани обекти” за поддържане 
на данни в съответствие с информационния обхват на 
Шенгенската информационна система (ШИС). Изграждане на 
национална издирвателна система. 

  
1.1 Изграждане на нова информационна система за крадени 
автомобили (чл. 100 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение) 

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

1.2 Изграждане на система за издирвани предмети 
(откраднати оръжия и банкноти) с цел конфискация или 
използване като доказателства при процедура от наказателен 
характер (чл. 100 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение) и за обекти на дискретно наблюдение или 
специфичен контрол (чл. 99 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение) 

  
Краен срок: 31 декември 2004 г.  
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

1.3 Адаптиране на съществуващите системи за издирвани 
лица (чл. 95, 97 и 98) и за налагане на мерки за 
административна принуда (чл. 96 от Конвенцията за прилагане 
на Шенгенското споразумение) 

  
Краен срок: 31 декември 2004 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

1.4               Адаптиране на съществуващата АИС за документи за 
самоличност в частта й по поддържане на регистър на 
невалидни документи за самоличност и неизползвани 
отклонени бланки (чл. 100 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение) 

  
Краен срок: 31 декември 2005 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
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1.5               Привеждане на мерките за сигурност и защита на 
данните в съответствие с чл. 118 от Конвенцията за прилагане 
на Шенгенското споразумение 

  
Краен срок: 31 декември 2005 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи   

  
2.    Развитие на техническата и комуникационна инфраструктура 
за осигуряване на достъп до данните в централизираните 
информационни фондове по предходната точка на 
компетентните органи съгласно чл. 101 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение. 

  
Краен срок: 31 декември 2005 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 

Министър на външните работи 
Министър на финансите 
Министър на правосъдието 

          
3.    Създаване на технически условия за издаване на визи на 
ГКПП, в съответствие с нормативната уредба. 

  
Краен срок: 31 декември 2003 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи   

Министър на вътрешните работи 
         

4.    Изграждане на Национална Шенгенска информационна 
система (N.SIS) 

  
Краен срок: 18 месеца след получаване на техническата 

документация 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   

  

5.    Изграждане информационната и комуникационна система на 
бюрото СИРЕНЕ (SIRENE). 

  
Краен срок: 18 месеца след получаване на техническата 

документация 
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Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  

6.    Развитие на системата за издаване на визи в съответствие с 
изискванията на Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение и Общата консулска инструкция. 

  
Краен срок: 31 декември 2004 г. 
Отговарят: Министър на външните работи 

Министър на вътрешните работи   
  

7.    Развитие на информационната и комуникационна структура 
на системата за издаване на визи за включване в мрежата 
ВИЖЪН (VISION). 

  
Краен срок: 12 месеца след получаване на техническата 

документация 
Отговарят: Министър на външните работи 

Министър на вътрешните работи   
  

8.    Присъединяване към ШИС-II (SIS-II), ВИЖЪН (VISION) и 
СИРЕНЕ (SIRENE). 

  
Краен срок: 24 месеца след получаване на техническата 

документация 
Отговаря: Министър на вътрешните работи   
  
 
   
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Законодателство на ЕС в тази област 
�        Член 126 - 130 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 

споразумение. 
Текущо състояние 

Конституцията на Република България гарантира, че личният живот 
на гражданите е неприкосновен.  Всеки има 
право на защита срещу незаконна намеса в 
личния и семейния му живот и срещу 
посегателство върху неговата чест, 
достойнство и добро име /чл.32,ал.1/. Според 
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Конституцията, член 41, ал. 2, “Гражданите имат право на 
информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които 
представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или 
друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. Член 45 на 
Конституцията регламентира правото на гражданите на “жалби, предложения 
или петиции” в защита на техните права.  

Тази правна материя е обект на отделни законови разпоредби и 
нормативни документи, като например Закона за 
Министерство на вътрешните работи (1997 г.). Глава 19, 
раздел I на Закона за МВР, свързана с информационната 
дейност на министерството, дава дефиниция за това понятие 
(чл. 174). Организирането на този род дейност, органите за 
управление и контролните функции са описани в чл. 173. 
Член 176 регламентира, че дейността се основава на 
изискванията за законност (т.1), за обективност, изчерпателност 
и актуалност (т. 2). В т. 10 е формулиран принципът на 
“защитата на данните от личен характер, отнасящи се до 
гражданите, в случай на събиране, съхранение, използване или 
предоставяне”. Процедурите по предоставянето на данните са 
точно описани от закона, който забранява (чл. 178, ал. 2) 
предоставянето на информация на държавни институции, 
организации, юридически или физически лица извън 
посочения в закона ред.  
Същият член 178, изцяло възпроизвежда европейските принципи, 
свързани с особените категории обработка на данни, 
постановявайки, че “се забранява събирането на данни за граждани, 
свързани единствено с тяхната религия, раса, политически 
виждания...” 
Законът за МВР постановява в глава 19, раздел V, принципа на 
контрол на по-висше ниво, извън администрацията на 
министерството. Член 185 предвижда парламентарен контрол върху 
информационните масиви, възложен на Постоянна комисия към 
Народното Събрание.  
Законът за Министерството на вътрешните работи не е 
единственият, който предвижда мерки за защита на данните от 
личен характер. Съществуват различни текстове, визиращи 
защитата на личните данни, които включват разпоредби по този 
смисъл, като Закона за българските документи за самоличност, 
Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите, Закона за гражданската регистрация, 
Закона за бежанците, Закона за електронните документи и 
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електронния подпис, Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите и др.  
Законът за предложенията, жалбите, сигналите и молбите на 
гражданите (1980 г.) дава право на гражданите да подадат жалба 
всеки път, когато счетат, че правата им са засегнати или нарушени. 
Спорният въпрос следва да бъде разрешен в определен от закона 
срок. Съответните държавни органи са длъжни да уведомят в този 
срок гражданите за резултата от проверката по неговата жалба.  
През 1997 г. България подписа Конвенция № 108 на Съвета на 
Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на 
лични данни. Конвенцията ще бъде ратифицирана веднага след 
приемането на Закона за защита на личните данни, който беше 
одобрен от Министерския съвет на 11 октомври 2001 г. и внесен за 
разглеждане в Народното събрание. 
В рамките на изпълнявания туининг проект по програма ФАР 
“Управление на системите за криминална информация съобразно 
европейските стандарти” е разработен План за действие за 
развитие на елемент 1.1 (Подобряване на информационната 
система за издирвани МПС) от техническия компонент в частта, 
касаеща законодателството относно защитата на лични данни и 
правото на гражданите за достъп до полицейските информационни 
фондове. Целите/мерките, залегнали в плана съответстват с 
разпоредбите на проектозакона за защита на личните данни. 
Предстои одобрение на Плана за действие от министъра на 
вътрешните работи.  
Предстоящи задачи 

А) Законодателна дейност 

1.    Приемане на Закона за защита на личните данни. 
  
Краен срок: 31 декември 2001 г. 
    
  

2.    Ратифициране на Конвенция 108 на Съвета Европа за защита 
на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. 

  
Краен срок: 31 март 2002 г. 
Отговаря: Министър на външните работи 

  

 93



 
 

3. Одобрение на Плана за действие относно законодателството, 
регламентиращо защитата лични данни и правото на гражданите 
за достъп до полицейските информационни фондове (разработен 
в рамките на гореспоменатия туининг ФАР проект). 
  

Краен срок: 31 декември 2001 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 

  
4. Изпълнение на Плана за действие 

�        Актуализиране на вътрешноведомствената нормативна 
база по създаване, регистриране на автоматизирани 
информационни фондове и процедурата по регистриране на 
ИФ пред специализирания държавен орган (Комисията за 
защита на лични данни). 

  
Краен срок: 30 септември 2002 г.  
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  

�           Изменение и допълнение на Закона за министерство на 
вътрешните работи с цел определяне на специален ред 
за обработване, защита и достъп до лични данни в 
съответствие с предвидената разпоредба в Закона за 
защита на личните данни. 

  
Краен срок: 30 септември 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 
  

5. Приемане на Закона за защита на класифицираната 
информация. 
  

Краен срок: 31 март 2002 г. 
Отговаря: Министър на вътрешните работи 

  
6.      Приемане на Закон за изменение и допълнение на НК с цел 

ефективно противодействие на компютърните престъпления. 
  

Краен срок: изготвяне: 30 септември 2002 г. 
приемане: 31 декември 2002 г. 

Отговаря: Министър на правосъдието 
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Министър на вътрешните работи 
  

Б) Институционално изграждане 

1.    Създаване на Държавна комисия за защита на личните данни, 
в съответствие със Закона за защита на личните данни. 

  
Краен срок: 30 септември 2002 г.  
    
  

2.    Определяне на дирекция (структура) в МВР, която ще 
изпълнява функции на единствен и привилегирован 
събеседник в контактите с Държавната комисия за защита на 
личните данни (Посредникът ще изпълнява функции и задачи 
по методическа помощ и контрол на дейността по 
регистрирането на ИФ, а така също и на консултант по 
създаването им.) 

  
Краен срок: 31 март 2002 г. (3 месеца след влизане в сила на 

Закона за защита на личните данни)  
Отговарят: Министър на вътрешните работи 
  

3.    Създаване на допълнителни гаранции за обезпечаване 
сигурността на информационните системи - изграждане на 
звена за сигурност във всички структурни звена на 
Министерство на вътрешните работи.  
  

Краен срок: 31 март 2002 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 
  

4.    Обучение на служителите по сигурността на 
информационните системи.  

  
Краен срок: 31 декември 2002 г. 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 
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5.    Участие в работата на международните работни групи и 
сътрудничество с органи за защита на лични данни на 
страните-членки на ЕС. 

  
Краен срок: от 1 януари 2003 г. нататък 
Отговарят: Министър на вътрешните работи 
  

И З Л О Ж Е Н И Е 
на министъра на вътрешните работи, г-н Георги Петканов във връзка с 
представянето пред посланиците на страните-членки на ЕС и НАТО в 

София на Националния доклад за дейността на Р България за 
противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373/2001/ на 
Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН 

следва да предприемат в борбата с тероризма. 
 
 
Борбата с тероризма заема важна част от усилията на правителството на Р 
България за противодействие на престъпността и определя активната роля на 
страната ни в действията и инициативите на международната общност за 
създаване на широка коалиция за борба с това явление.  
 
Ефективната борба с тероризма придобива особено значение за България и 
поради факта, че от 1 януари 2001г. страната ни е избрана за непостоянен член 
на Съвета за сигурност на ООН.  
 
Противодействието на тероризма съставлява важен раздел от главата за 
преговори с Европейски съюз в областта на правосъдието и вътрешните 
работи.  
 
Последователната линия за пресичане и недопускане на терористични актове 
на територията на страната е неотменна част и от програмата на България за 
членство в НАТО.  
 
След трагичните инциденти на 11 септември тази година, в световен мащаб се 
наложи водещата роля на ООН, която със своите действия, програми и 
инициативи обединява, ръководи и следи за изпълнението от страна на 
държавите-членки на редица принципни положения за ефективно 
противодействие на тероризма. Приетата на 28 септември 2001г. Резолюция 
1373 на Съвета за сигурност на ООН задължава страните-членки да 
предприемат серия от законодателни, практически и оперативни мерки за 
борба с тероризма, които от своя страна да бъдат представени под формата на 
национални доклади в Генералния секретариат на ООН, не по-късно от края на 
настоящата година.  
 
В изпълнение на тези насоки се създаде междуведомствена работна група, 
ръководена от Министерство на вътрешните работи и Министерство на 
правосъдието, която изготви национален доклад за дейността на Р България за 
противодействие на тероризма. Докладът беше приет вчера от Министерски 
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съвет на Р България и предстои да бъде изпратен в указания срок в ООН.  
 
Докладът се състои от четири основни раздела, имащи отношение към 
различните аспекти на борбата с тероризма.  
 
В първия раздел, имащ отношение най-общо към действията за 
предотвратяването или забраната за финансирането на терористичните актове 
са описани подробно действащото в момента национално законодателство, 
конкретните практически мерки за неговото прилагане, новите моменти в 
работата на правоприлагащите органи в отговор на повишените изисквания за 
контрол на финансовите транзакции, както и предложенията за внасяне на 
законодателни промени. Особено внимание е обърнато на прилагането на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари и предвидените в него изменения 
и допълнения в съответствие с променената международна обстановка.  
 
Конкретен пример за предприети мерки за замразяване на сметки и активи в 
банки и финансови институции е Постановление № 39 на Министерски съвет за 
изпълнение на резолюция 1267 на Съвета на Сигурност, в което се предвижда 
"замразяване" на финансовите ресурси, притежавани или контролирани от 
групировката "Талибан".  
 
С приетото на 12 декември тази година Постановление на Министерския съвет, 
отнасящо се конкретно до прилагането н резолюция 1373 се замразяват по 
съответния ред финансовите средства и другите финансови активи или 
икономически ресурси на физически и юридически лица, които извършват, 
опитват се да извършат или подпомагат извършването на терористични 
действия.  
 
В тази част на доклада се съдържа информация за предвидените изменения и 
допълнения на Наказателния кодекс с включване на специален текст за 
тероризма и подготовката на проект на специален наказателен състав за 
тероризъм и финансиране на тероризма. Предстоящо е и изготвянето на 
специален закон, с който ще се въведе механизъм за замразяване на 
финансови активи на лицата, които финансират терористични актове, 
включително и отнемане на собствеността, когато тя е придобита или се 
използва за престъпни цели.  
 
Вторият раздел на доклада подробно описва предприетите законодателни и 
практически мерки за предотвратяване на извършването на терористични 
актове и създадените национални механизми за превенция, контрол и 
противодействие.  
 
В тази част на изложението е обърнато специално внимание на специфичната 
превантивна и контролна дейност, извършвана от органите на Министерство на 
вътрешните работи за осигуряване на националната сигурност и спокойствието 
на гражданите след повишения риск от терористични атаки през последните 
три месеца. Подробно е описан редът и използваните технически средства, 
осигуряващи надежден и ефективен граничен контрол при влизането и 
излизането на лица на и от територията на Р България. Обърнато е специално 
внимание на повишения контрол върху вноса и износа на взривни вещества, 
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огнестрелни оръжия и боеприпаси. Представена е дейността на създадения в 
Министерството на вътрешните работи Оперативен щаб за бързо реагиране 
при получаване на сигнали за заплаха за терористични актове, както и 
цялостната организация по участието в системата за ранно предупреждение, 
координацията и своевременната реакция при възникване на критична 
ситуация.  
 
Наред с изложените оперативни мерки за осигуряване на сигурността, в тази 
част и в съответствие с изискването за обявяването на терористичните 
действия за сериозно криминално престъпление, подробно се изложени 
престъпните състави и наказанията, предвидени в Наказателния кодекс. В 
доклада се обръща внимание и на мерките за осъществяване на съдебно 
сътрудничество за превенция на терористични актове, които Р България 
осъществява като страна както по основните конвенции за правна помощ на 
Съвета на Европа, така и по силата на подписаните двустранни споразумения 
за съдебно сътрудничество.  
 
Третият раздел на доклада разглежда засилването и ускоряването на 
размяната на оперативна информация за действия на терористи или 
терористични мрежи, търговия с оръжие, взривни вещества. В него е описан 
механизма и предприетите мерки за ускоряване на размяната на оперативна 
информация за предотвратяване на терористични актове в рамките на 
двустранните и многостранните механизми за сътрудничество.  
 
Докладът подробно представя контролните механизми за наблюдение на 
външнотърговските сделки с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна 
употреба. Националните механизми в тази област ще бъдат засилени с 
приемането до края на настоящата година от правителството на Р България на 
проектозакон за изменение и допълнение към Закона за външнотърговската 
дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.  
 
Също така, в тази част на доклада, наред с описанието на двустранните и 
многостранни споразумения по силата на които осъществява сътрудничество в 
борбата срещу тероризма, Р България декларира своята готовност за 
предприемане на допълнителни стъпки за засилване на регионалното 
сътрудничество и актуализиране на двустранните споразумения за борба с 
трансграничната престъпност със съседните страни.  
 
В текста на Резолюция 1373, имащ отношение към този раздел се отправя 
изрична препоръка към този раздел се отправя изрична препоръка към 
държавите да се присъединят по най-бързия възможен начин към 
международните конвенции, имащи отношение към борбата с тероризма. Към 
доклада е приложен изчерпателен списък на международните конвенции, по 
които Р България е страна. Предоставена е допълнителна информация за 
внесения в Народното събрание проектозакон за оттегляне на резервата по 
Европейската конвенция за борба с тероризма.  
 
В последния, четвърти раздел на доклада подробно са изложени усилията на 
правителството на Р България за подобряване на координацията на 
национално, субрегионално, регионално и международно ниво, насочени към 
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подпомагане на борбата с транснационалната организирана престъпност, 
незаконния трафик на наркотици, прането на пари, незаконната търговия с 
оръжие и незаконното движение на ядрени, химически, биологически и други 
потенциални смъртоносни материали.  
 
Като доказателство за целенасочените действия в тази област подробно са 
изброени всички международни споразумения, договори и инициативи, по които 
България е страна и които по силата на своя обхват напълно покриват нашите 
ангажименти в горепосочените области.  
 
В заключението на доклада още веднъж се затвърждават гаранциите за 
ангажираността на българската държава, която чрез различни законодателни и 
административни мерки ще продължи да осъществява ефектен контрол срещу 
използването на територията й за извършване на терористични актове. 
Отделно от това, българското правителство ще продължи активната си работа 
по присъединяването и последващото прилагане на всички универсални и 
регионални конвенции, свързани с борбата срещу финансирането на 
тероризма. В допълнение, България се ангажира с активно участие в бъдещите 
международни форуми за приемане и прилагане на ефективна международно 
правна система за борба с тероризма, включително и в изготвянето на обща 
Конвенция на ООН срещу тероризма.  
 
21.12.2001  
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Анекс 2 

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА 
СЪДЕБНА СИСТЕМА 

 
 

Настъпилите след 1989 година демократични промени в 
Република България намериха своето основно законодателно 
уреждане с приемането през 1991г. на новата Конституция на 
страната. 
 Съдебната реформа, уредена с Конституцията, представлява 
единство от структурни и функционални промени, в които се 
изразява новата организация на съдебната власт. 
 С приемането през 1994г. на Закон за съдебната власт бе 
създадена законовата основа за структурни промени в съдебната 
система. Създадени бяха апелативни съдилища, Върховен 
касационен съд и Върховен апелативен съд. 
 С измененията в Наказателно процесуален кодекс и 
Гражданско процесуален кодекс през 1998г. започна да 
функционира триинстанционно съдебно производство – 
първоинстанционно, въззивно и касационно. 
 От гледна точка на конституционните разпоредби би могло да 
се приеме, че реформата в съдебната система е приключила. 
 В същото време обществено-политическите промени намират 
израз в постоянна промяна на законодателството. Върху работата 
на съдебната система се отразиха, както нормативните актове, 
чието предназначение е прякото реформиране на 
правораздаването, законодателните изменения, които органите в 
системата са принудени да прилагат, така и протичащите общи 
процеси в българското общество. 

Осъщественият международен мониторинг на съдебната 
система констатира наличието на проблеми, сред които по-важните 
са: 

1. човешките ресурси - магистрати и административен 
персонал; 

2. обучението на магистрати и административения персонал; 
3. координацията по управлението на съдебната система на 

централно ниво и разграничаване на функциите на ВСС и МП; 
4. компютъризацията и въвеждането на съвместим софтуер; 
5. съставяне и управление на бюджета на съдебната система; 
6. отношенията с обществеността и  законодателната власт; 
7. сграден фонд 
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 В Копенхаген Европейският съвет определи, че 
членството в Европейския съюз предполага страната кандидатка да 
е осъществила стабилност на институциите, които гарантират 
демокрация, правова държава, защита на човешките права и 
защита на малцинствата. 

Бъдещото членство в ЕС изисква да бъде завършена 
реформата в съдебната система. Необходимо е да се осигури 
капацитет за поемане на задълженията за членство, както и да се 
осигури необходимата база за неизбежно последващото 
увеличение на броя на делата във връзка с прилагане правото на 
ЕС.  

Укрепването на съдебната система е от особено значение за 
възприемане правото на ЕС в преходния период. Трябва да се 
продължи укрепването на независимостта и ефективността на 
съдебната система. Ускоряването на реформата ще осигури най-
скоро пълна защита на принципите на правовата държава и 
ефективно прилагане на европейското право. 

 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

 Основна цел на стратегията е да се развият европейски 
стандарти в правораздаването, като се очертаят политическите и 
законодателни приоритети на реформата в съдебната система, 
което ще подпомогне процеса по подготвката на Република 
България за членство в Европейския съюз.  

Стратегията е в съответствие с изискванията и ангажиментите 
поети от България в Националната програма за възприемане 
правото на Европейския съюз и приоритетие залегнали в 
прогромата Партньорство за присъединяване.  

Стратегията е за период от пет години, обхващащ три етапа, 
съответстващи на краткосрочните, средносрочните и дългосрочни 
приоритети.  

Предмет на стратегията е да се очертаят и утвърдят 
насоките за развитието на съдебната система в последната й фаза 
свързана с процеса на присъединяване на България към 
Европейския съюз и въвеждане на необходимите законодателни 
промени в съответствие с действащите основни принципи , а 
именно: 

1. Принципите на правовата държава и утвърждаване 
върховенството на закона. 

2. Принципите за разделение на властите и 
гарантиране независимостта на съдебната система. 
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3. Максимална степен на защита на правата и 
интересите на гражданите и обществото и осигуряване на 
равен достъп до правосъдие. 

4. Утвърждаване на европейските стандарти в 
правораздаването и международно правното 
сътрудничество.     

Промените са съобразени с реформите на Европейския съюз и 
по-специално предложенията на Европейският съд за бъдещото 
развитие на европейската съдебна система и въпросите свързани с 
политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи. 

ПОДЦЕЛИ 
  

І. Укрепване на правоприлагащия капацитет на съдебната 
система 
1.1. Човешки ресурси 

 
Краткосрочни приоритети 
- изработване и приемане на единни критерии за подбор и 

назначаване на магистрати  
- изработване на критерии за провеждане на конкурси за съдии, 

прокурори и следователи 
- изработване и въвеждане на задължителна предварителна 

оценка, във връзка с придобиване статут на несменяемост на 
магистратите 

- изработване и приемане на етичен кодекс на магистратите и 
правила за прилагането му 

- усъвършенстване на критерии и процедура за проверка, 
налагане на дисциплинарни наказания, обжалване 
 

Средносрочни приоритети 
- изработване на критерии за оценка натовареността на съдиите 
- въвеждане на конкурсно начало при заемане на магистратска 

длъжност 
- изработване и приемане на критерии за оценка при 

повишаване и понижаване на магистрати в ранг и длъжност 
- приемане на критерии и процедура за поощряване 
- въвеждане мандатност за ръководни длъжности в съдебната 

система 
 

  Дългосрочни приоритети 
- утвърждаване на конкурсно начало и вътрешни критерии за 

назначаване на магистрати 
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- утвърждаване на критерии за оценка работата на 
магистратите при повишаване и понижаване в длъжност, които 
следва да гарантират безпристрастната и точна оценка при 
планиране на кариерата им 
 

1.2. Укрепване на професионалната квалификация на 
правоприлагащите органи 

 
Краткосрочни приоритети 
- въвеждане на задължително обучение на новопостъпили 

магистрати 
- разработване на последващи квалификационни програми за 

обучение на магистрати  
 

Средносрочни приоритети 
- въвеждане на задължителна последваща квалификация на 

магистрати  
- изготвяне на система за обучение на магистратите по 

международноправни актове и право на Европейския съюз 
 
Дългосрочни приоритети 
- въвеждане на единна национална система за обучение и 

квалификации на магистратите 
- приложение на европейското право и европейските стандарти 

в правораздаването 
 
 

1.3. Въвеждане на информационни технологии в работата на 
съдебната система: 

 
Краткосрочни приоритети 
- развитие на стандарти за обмен на информация между 

отделните подсистеми в съдебната система 
- изготвяне на цялостна програма за развитието на съвместима 

автоматизирана система за следене движението на делата в 
съдилища, следствени служби и прокуратури  

- поетапно компютъризиране на съдебната система 
- разработване на компетентна мениджърска система на 

национално ниво 
- изграждане на единна система за събиране на данни, водене 

на статистика, като инструмент за управление на съдебната 
система 
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Средносрочни приоритети 
- развиване на стандартен софтуер за публичните регистри, 

водени от съда 
- изграждане на единна система за събиране на данни и водене 

на статистика, като инструмент за управление на съдебната 
система 

- въвеждане на обща информационна система за управление 
 

Дългосрочни приоритети 
- обединяване на информационните системи на всички 

институции в съдебната власт като елемент от цялостната 
информационна система за противодействие на 
престъпността и включване в информационната система на 
Република България 

- изграждане на информационна система на съдебните органи 
за връзка между съд, прокуратура и следствие 

- цялостно компютъризиране на съдебната система  
 

ІІ. Подобряване административната дейност на съдебната 
система  
2.1.Човешки ресурси 

 
Краткосрочни приоритети 
- въвеждане на стандарти за обслужване на граждани 
- приемане на Кодекс за етично поведение на 

административния персонал 
- обучение и квалификация на административния персонал 

 
Средносрочни приоритети 
- въвеждане на конкурсно начало при подбор и назначаване на 

административен персонал 
- въвеждане на критерии и процедура за оценка работата на 

административния персонал 
- изготвяне на длъжностни характеристики 
- увеличаване броя на административния персонал  
- подготовка на специализирани процедурни учебници за 

администрацията 
 

Дългосрочни приоритети 
- въвеждане на специализирани процедурни учебници за 

административния персонал 
- повишаване ефективността на съдебната администрация чрез 

въвеждане на задължителни програми за обучение 
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- въвеждане на европейските стандарти в съдебната 
администрация 
 
 

ІІІ. Укрепване капацитета на ВСС за изпълнение на 
функциите му 

 
Краткосрочни приоритети 
- актуализиране на правилника на Висш съдебен съвет с оглед 

необходимите организационни промени   
- разработване и внедряване на координационна система за 

обработка на информация 
 

Средносрочни приоритети 
- развиване капацитета на Висш съдебен съвет за 

осъществяване на функциите свързани с управление на 
съдебната система – стратегия, бюджет, мениджмънт 

- утвърждаване публичност и прозрачност в действията на Висш 
съдебен съвет – изработване интернет страница, отворени 
срещи и др. 

- развиване капацитета на Висш съдебен съвет във връзка с 
дисциплинарното производство, чрез създаване на 
независима комисия за разследване на неправомерно 
поведение на магистрати по повод изпълнение на служебните 
задължения 
 
 

ІV. Засилване координацията между ВСС и МП при управление 
на съдебната система 

 
Краткосрочни приоритети 
- укрепване капацитета на Министерство на правосъдието чрез 

създаване на звено за изпълнение на проекти в съдебната 
система 

- създаване на координиращо звено между Висш съдебен съвет 
и Министерство на правосъдието за управление на проекти в 
областта на съдебната система  

 
V. Преобразуване на Центъра за обучение на магистрати в 

публична институция  
 

Краткосрочни приоритети 
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- предоставяне от Министерство на правосъдието на 
материална база и оборудване за продължаване дейността  

- законодателно уреждане дейността на институцията 
- въвеждане на задължително начално обучение на всички 

новоназначени съдии и такива със стаж до три години 
- продължаване текущото обучение по специализирани 

програми /право на Европейския съюз, Пазарна икономика, 
Информационни технологии, Ново законодателство и др./ 

- разширяване дейността на институцията с програми за 
обучение на прокурори и следователи 
 

Средносрочни приоритети 
- въвеждане на задължително начално обучение за всички 

новоназначени магистрати и магистрати със стаж до три 
години  

- въвеждане на програма за обучение на всички магистрати при 
заемане на административна длъжност, както и при 
преминаване в по-горна инстанция 

- разработване и въвеждане на програма за задължително 
обучение на съдебната администрация 

- включване в държавния бюджет на средства за обучение на 
магистрати и административен персонал 

- създаване и поетапно въвеждане на единна система за 
професионално обучение и квалификация на магистрати и 
административен персонал 
 

Дългосрочни приоритети 
- продължение на обучението по Европейско право и 

установяване на европейски стандарти в работата на всички 
магистрати 

- развитие на специфични програми за обучение според 
конкретните нужди 
 
 

VІ. Усъвършенстване системата на съдебното изпълнение с 
цел осигуряване на ефективна и бърза защита на правата на 
гражданите и юридическите лица 

 
Краткосрочни приоритети 
- изготвяне на концепция за законодателни промени в контекста 

на европейските стандарти в съдебното изпълнение 
 

Средносрочни проритети 
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- провеждане на законодателни промени в съдебното 
изпълнение и въвеждане на възможност за възлагане на 
функциите по съдебното изпълнение на независими лица 

- изготвяне на етични правила за съдия-изпълнители  
 

Дългосрочни приоритети 
- повишаване ефективността на съдебното изпълнение 
- прилагане на европейските стандарти  в областта на 

съдебното изпълнение 
 
 

VІІ. Служби по вписванията 
 

Краткосрочни приоритети 
- разработване на програма от Министерството на 

правосъдието за текущо обучение на съдиите по вписванията 
-  разработване на програми за обучение на администрацията 

към съдиите по вписванията 
 

Средносрочни приоритети 
- разработване и внедряване на информациионна система за 

вписванията по Закона за кадастъра и имотния регистър 
 

Дългосрочни приоритети 
- информационно-технологично оборудване на службите по 

вписванията 
- въвеждане и поетапно изграждане на национален регистър по 

вписванията по Закона за кадастъра и имотния регистър 
 
 

VІІІ. Въвеждане на алтернативни способи за решаване на 
спорове 

 
Краткосрочни приоритети 
- изготвяне и приемане на законодателна уредба за 

алтернативно решаване на спорове в областта на семейното и 
трудово право, защита на потребителите 

- разработване на програми за обучение на медиатори 
- въвеждане института на омбудсмана 
- увеличаване броя на арбитражните съдилища 

 
Средносрочни приоритети 
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- обучение на медиатори за прилагането на алтернативните 
механизми за решаване на спорове 

- изготвяне на Етичен кодекс за поведение на медиаторите 
- създаване на регистър на медиаторите към Министерство на 

правосъдието  
 

Дългосрочни приоритети 
- създаване на цялостна система за алтернативно решаване на 

спорове  
 
 

ІХ. Осигурявяне на равни възможности за достъп до 
правосъдие 

 
Краткосрочни приоритети 
- изготвяне на законодателни промени за усъвършенстване на 

безплатната правна помощ по наказателни и граждански дела 
 

Средносрочни приоритети 
- създаване на Национално бюро за правна помощ 

 
 

Х. Бюджетиране на съдебната система 
 

Краткосрочни приоритети 
- -  привеждане бюджета на съдебната власт в съответствие 

с нуждите 
- създаване на специализирано звено между Министерство на 

правосъдието  и Висш съдебен съвет, което изготвя и 
предлага годишния бюджет на съдебната система 
 
 

ХІ. Материална база и охрана на съдебната система 
 

Краткосрочни приоритети 
- оценка на съществуващата материална база и 

идентифициране на приоритетни инвестиции /ремонти 
- оценка нивото на съдебната сигурност и възможността за 

развитие и подобряването й съобразно съществуващият 
сграден фонд 

- изграждане на стратегия за предоставяне на нови сгради  
 

Средносрочни приоритети 
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- създаване на специализирана структура за охрана на 
съдебните сгради 
 
 

ХІІ. Повишаване на обществения имидж на съдебната 
система 

 
Краткосрочни приоритети 
- обучаване на служители за връзки с обществеността  
- разработване на концепция за работа с медиите и за 

взаимодействие със законодателната власт по въпросите 
засягащи съдебната система 
 

Средносрочни приоритети 
- разработване на програми, информационни брошури и уеб-

страници за представяне дейността на съдебните органи 
- приемане на цялостна концепция за работа с медиите 
- разработване на критерии за “оценка на влиянието” на новите 

нормативни актове върху работата на съдебната система 
 

Дългосрочни приоритети 
- повишаване доверието на обществото в съдебната система 
- установяване на трайна политика за взаимодействие със 

законодателната власт относно въпросите, засягащи 
съдебната система 
  
 

ХІІІ. Законодателни промени 
 

- преглед и оценка на съществуващото законодателство, което 
регламентира съдебната система, определяне на приоритети 
и подготовка на законопроекти за изменение и допълнение на 
съществуващите законови и подзаконови актове, респективно 
приемане на нови 

- оценка и изменение на действащите процесуални и 
материални закони с цел дефиниране на причините, които 
препятстват бързо, достъпно и справедливо правораздаване 

- разработване на стратегия и  приоритети за необходимите 
законодателни промени свързани с бързо, достъпно и 
справедливо правораздаване 

създаване на специализирани административни и търговски 
съдилища 
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Анекс 3 

 Национална стратегия за противодействие на корупцията, 
приета с Решение №671/01.10.2001 г. 

През последните години корупцията се превърна в 
глобална заплаха не само за икономическото развитие на 
отделните страни и международните им връзки, но и за световната 
икономика и политика като цяло. Различните форми на злоупотреба 
с власт за лично или групово облагодетелстване в ущърб на 
обществения интерес придобиват особено голяма актуалност за 
страните в преход, които са принудени едновременно да изграждат 
новите демократични институции и да създават необходимите 
предпоставки за развитието на пазарни стопански отношения.  

Като комплексно явление, корупцията представлява 
отрицание на честната конкуренция в стопанската сфера, 
демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика 
и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и утежнява 
социалното бреме за гражданите. По такъв начин корупцията 
допринася за увеличаването на пропастта между бедни и богати в 
рамките на прехода към пазарна икономика и се превръща в пряка 
заплаха за демократичните устои на обществото.  

През последните няколко години българското общество 
постави в центъра на вниманието си проблемите, свързани с 
корупцията. Общественият дебат през 1997-2000 г. подсказа и 
насоките за нейното ограничаване и поставяне под контрол 
посредством засилване на правозащитната и регулативната 
функция на държавата, гарантирането на прозрачност и публичност 
на административно-управленските процеси, утвърждаването на 
гражданския контрол и на ценности като почтеност и морал в 
обществените отношения.  

Поредица от елементи с антикорупционен потенциал бяха 
въведени в социалната практика чрез започналата реформа на 
административната система на Република България, както и в 
редица новоприети закони и нормативни актове. Тези стъпки в 
съчетание с постигнатото ограничаване дейността на 
полукриминалните групировки допринесоха за известно 
стабилизиране на корупционната обстановка в страната. За това 
свидетелства и подобреният рейтинг на Република България в 
рамките на сравнителния индекс на международната 
неправителствена организация Трансперънси Интернешънъл: 
докато през 1998 г. тя бе класирана на 66-о място (при най-лош 
рейтинг през 1999 г.), то през 2001 г. тя се нареди на 49-о място и по 
този показател се доближи до централноевропейските държави.  
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Необходимостта от разработването на Национална 
стратегия за противодействие на корупцията произтича както от 
констатацията за сериозността на този проблем, така и от 
необходимостта от поставянето на усилията за неговото 
преодоляване в дългосрочната рамка на политическото и социално-
икономическото развитие на страната в началото на ХХI век. От 
друга страна, усилията за въвеждане на съвременните стандарти на 
прозрачност и публичност в обществените отношения са важна 
предпоставка за ускоряване процеса на интеграция на страната в 
международната общност, за гарантиране на членството й в 
Европейския съюз и НАТО и подобряване сътрудничеството й с 
международните финансови институции.  

 
1. Създаване на обща институционално-правна среда за 
овладяване на корупцията  

Националната стратегия за противодействие на корупцията 
е насочена към създаване на модерна законова рамка на 
административната дейност и административното обслужване на 
населението. Тя предполага управленско и организационно 
укрепване и ясно регламентиране на отношенията между 
държавните органи, от една страна, и частния сектор и гражданите, 
от друга страна. Целите включват засилване ролята на 
съществуващите и създаване на нови институции с контролни и 
наблюдаващи функции. За осъществяване на обявените цели се 
предлагат дейности в няколко насоки:  

 
1.1.Създаване на гаранции за прозрачност в работата на 
държавната администрация  

Необходими са законодателни промени насочени към 
повишаване на антикорупционния ефект на новоприетите 
нормативни актове като Закон за администрацията, Закон за 
административното обслужване на физически и юридически лица, 
Закон за държавния служител, Закон за публичност на имуществото 
на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закон за достъп до 
обществена информация. Промените трябва да гарантират 
свеждане до ниски нива на възможностите за субективна преценка 
от страна на администрацията.  

- ясно регламентиране на права, задължения и процедури 
във връзка с упражняването на дискреционни правомощия (взимане 
на решения по целесъобразност); 
- регулиране на допустимостта на подаръци, получавани от 
държавния служител, за които следва да се следи чрез средствата 
на вътрешен контрол; 
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- въвеждане на механизми за предотвратяване случаите на 
“конфликт на интереси”; 
- въвеждане на “обслужване на едно гише” от администрацията;  
- повишаване и контрол над критериите за подбор на служителите; 
- изготвяне от страна на държавните институции/Министерския 
съвет на специален Наръчник с дефиниране и опис на публичните 
услуги, с указания за процедура, срок, институция/отдел на 
издаване, право на жалби при издаване на документи или при лошо 
обслужване. В тази връзка е необходимо да се осъвремени и 
допълни Закона за писмата, сигналите, жалбите и молбите, който 
урежда реда за упражняване правата на гражданите по чл. 45 от 
Конституцията на Република България; 
- прехвърляне на публични функции към частния сектор и 
утвърждаване на граждански и стопански субекти като обществено 
отговорен сектор в пазара на услугите; 
- създаване на необходимите технически, организационни и правни 
предпоставки за ефективното приложение на съвременен закон за 
достъп до обществена информация; 
- въвеждане на антикорупционно обучение за служителите на 
различни нива в държавните институции; 
- актуализация на Кодекса за поведение на държавния служител 
във връзка с привеждането му в съответствие с европейските 
стандарти. 
Отговорник: Министър на държавната администрация  

 
1.2 Усъвършенстване на финансовия и данъчния контрол  

На основата на Закона за вътрешния държавен финансов 
контрол и в съответствие с новата икономическа и социална среда 
трябва да бъде напълно осигурена финансова дисциплина, 
прозрачност и отговорност на институциите.Това може се постигне 
чрез усъвършенстване формите на отговорност – в посока на 
увеличение на глобите при административно-наказателната 
отговорност и разширяване на случаите, в които може се търси 
пълна имуществена отговорност за противоправно нанесени вреди. 
Наложителни са промени в данъчните закони в следните насоки:  

- по-ясна регламентация на правомощията на данъчните 
органи, както и опростяване на данъчното облагане; 
- повишаване на материалните стимули за служителите, 
допринесли за по-голяма разкриваемост на данъчни нарушения; 
- въвеждане на публичен регистър за доходите на служителите на 
данъчната администрация; 
- усъвършенстване на формите на взаимодействие между 
Държавен финансов контрол, Сметната палата, данъчната 
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администрация, Националния осигурителен институт, Изпълнителна 
агенция “Главна инспекция по труда”, органите на МВР и органите 
на съдебната власт чрез приемане на съвместни инструкции за 
превенция и борба с корупцията; 
- проучване на възможностите за създаване на единна 
информационна система между контролните и правозащитните 
органи, при спазване на законите, регламентиращи защитата на 
личните данни; 
- усъвършенстване на звената за вътрешен финансов контрол в 
отделните ведомства и организации. 
Отговорник: Министър на финансите, Министерският съвет 

 
1.3. Антикорупционна реформа в Агенция “Митници”  

Въпреки предприеманите през последните години мерки за 
засилване ефективността в работата на митниците трябва да 
продължи дейността по осъществяването на комплекс от мерки, 
свързани с развитието на съвременна регулативно-нормативна 
база, засилването на вътрешния контрол и мониторинг, въвеждане 
на независим мониторинг на митническата дейност и повишаване 
ролята на саморегулативните механизми в рамките на тази 
институция.  

В частност трябва да продължат усилията в следните 
направления:  

- По-нататъшното изграждане на единна информационна 
система, която да позволи осъществяването на текущ контрол върху 
товаропотока, както и бързото проследяване на постъпленията от 
митническите такси, акцизи и вноски на ДДС по веригата митници-
данъчна администрация-банки; 
- Особено наложително е въвеждането на времеви норми при 
митническото оформяне на стоките и извършването на проверките 
на физически и юридически лица по границите и във вътрешността 
на страната, както и съкращаване на сроковете за вземане на 
управленски решения и обработка на жалби и сигнали; 
- Въвеждане на технологични модели за митническо оформяне на 
стоките и контролни механизми, които да не зависят от субективния 
фактор; 
- Повишаване професионалната подготовка и равнище на 
служителите в Агенция “Митници”; 
- Въвеждане практиката на публично-частното партньорство в 
сферата на борбата срещу корупцията в митниците. Привличане на 
граждански организации, независими експерти и медиите в 
обсъждането на антикорупционните мерки в тази сфера. 
Запознаване на обществеността с правата и задълженията на 
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митническите служители и на гражданите, които преминават 
митническа проверка; 
- Засилване на международното сътрудничество с чуждестранните 
митнически организации и участие в регионалните и международни 
антикорупционни инициативи. 
Отговорник: Министърът на финансите, Изпълнителният 
директор на Агенция “Митници”  

 
 

1.4. Антикорупционни мерки в системата на Министерство 
на вътрешните работи:  

- повишаване статута на звената, работещи по 
противодействие на корупцията; 
- усъвършенстване на звената за вътрешен контрол в МВР неговите 
подразделения; 
- регламентиране на механизъм за информиране на 
обществеността, изпълнителната власт и парламента за 
резултатите от контрола и случаите на корупция; 
- въвеждане на специализирани курсове “Антикорупция” във 
ВИПОНД по проблемите на борбата с корупцията на национално и 
международно ниво; 
- повишаване на степента на професионална реализация и 
служебна устойчивост на служителите на МВР. 
Отговорник: Министърът на вътрешните работи  

 
1.5. Противодействие на корупцията в местната власт  

Корупцията на местно ниво – в изборните общински органи 
и в общинската администрация, където се осъществяват ежедневни 
непосредствени контакти с гражданите във връзка с най-търсените 
от населението услуги - се определя като масова или малка 
корупция. Тя има обаче дълготрайни и дългосрочни негативни 
последици както за деформация на местното самоуправление, така 
и за обществото.  

Механизмите и инструментите за увеличаване на 
публичността и прозрачността на общинските власти, заложени в 
новата законодателна база за изграждане на реално 
функциониращо местно самоуправление в страната – 
Конституцията на република България, Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Закона за 
административно-териториалното устройство и Закона за допитване 
до народа трябва да бъдат използвани по-пълноценно чрез:  

- интензифициране работата на общинските съвети, 
използване на общинските нормативни актове като Правилник за 
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организацията и работата на общинския съвет и неговата 
администрация, Наредбите за разпореждане и отдаване под наем 
на общинска собственост и други за ограничаване на 
възможностите за корупционен натиск в общините; 
- реално функциониране на постоянните и временните общински 
комисии и изпълняване на регламентираните им в ЗМСМА функции 
за контрол над решенията на общинския съвет и привличане на 
експерти от граждански организации за решаването на важни 
местни въпроси; 
- повишаване на гражданския контрол над общинските съветници 
чрез създаване на зоконови механизми за тяхното отзоваване; 
- подобряване на работата на общинските служби за връзки с 
обществеността и на информационната дейност.  

Наред с това, трябва да се преразгледа функциониращият 
централизиран модел на управление и финансиране на общините, 
който не само поставя под въпрос реалното местно 
самоуправление, но и създава предпоставки за злоупотреби и 
корупционни действия. Необходимо е да се намерят нови решения в 
такива критични сфери като:  

- определяне на държавните субсидии за общините; 
- премахване на неефективни механизми в администрацията, 
дублиране на функции и размиване на отговорности на централни, 
областни и местни органи.  

За целта да се развие публичният дебат по проблемите на 
финансирането на общините, за да се стигне до законодателни 
решения, даващи определени правни и финансови гаранции за 
равнопоставеност и самостоятелност на местната власт в духа на 
принципите на Европейската харта за местно самоуправление, чл.9, 
според който местните органи на властта имат право на достатъчно 
собствени средства, с които да разполагат свободно при 
осъществяване на компетенциите си, предвидени в Конституцията.  
Отговорник: Министерският съвет  

 
1.6. Антикорупционни мерки в сферата на финансирането на 
политическите партии  

С приемането на Закона за политическите партии бяха 
направени стъпки към законодателно уреждане на финансирането 
на политическите партии, гарантиране на по-ясни правила, критерии 
и отчетност, прозрачност на партийните финанси. Необходимо е 
обаче да се насочи вниманието към повишаване на 
антикорупционната ефективност в следните области:  

- Пълна прозрачност и своевременно отчитане 
финансирането на предизборните кампании; 
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- Детайлно регламентиране на отношенията между партиите и 
държавата, което ще допринесе за по-ясно разграничаване на 
публично-държавната и частно-партийната сфера и за стесняване 
на възможностите за прилагане на партийни критерии в 
управлението на държавна собственост, назначаване и 
освобождаване на държавни служители на ръководни длъжности в 
администрацията и други; 
- Законодателно регламентиране на лобизма съобразно практиките 
на Европейския съюз. 
Отговорник: Министърът на финансите, Министерският съвет  

2. Антикорупционни мерки в съдебната система и 
наказателното законодателство  

2.1 Законодателни промени  
Антикорупционната реформа в съдебната система цели 

ограничаването до минимум на условията, благоприятни за 
възникването на корупция, както и създаването на механизми за 
контрол върху нея.  

 
Изменения в Наказателния кодекс  

Новият НК следва да бъде съобразен с променените 
обществени отношения и да отговаря на изискванията за 
противодействие на корупцията – както относно видовете 
престъпления, така и относно системата на наказания. Следва да се 
внесат следните изменения:  

- Усъвършенстване на регламентацията в НК, касаеща 
престъпления против кредиторите; 
- Изменения и допълнения на НК, касаещи престъплението “подкуп” 
с оглед привеждането му в съответствие с правото на ЕС; 
- Законодателно уреждане на санкцията “конфискация” за 
имущество, придобито в резултат на корупция – включително и 
когато е прехвърлено на трети лица с цел да бъде запазено; 
- Синхронизиране на уредбата на корупцията със съответната 
уредба в страните-членки на ЕС, което ще позволи в бъдеще 
ефективна защита и на финансовите интереси на ЕС  

 
Реформа в организацията на работата на съдебната система  

В организацията на работа в съдебната система е 
необходимо да се реализира цялостна, компетентна и широко 
обсъдена реформа, която да премахне условията за корупция и 
гарантира бързина и ефективност на функциониране на системата. 
Тя би следвало да доведе до подобряване и модернизиране на 
начина на работа на съдилищата, прокуратурите и следствените 
служби, прецизен подбор на магистратите и повишаване на 
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професионалната квалификация на съдиите, прокурорите и 
следователите, обучение на съдебния персонал, финансова 
обезпеченост.  

Необходимо е да се направи следното в тази насока:  
- Разработване и въвеждане на автоматизирани системи за 

деловодство, гарантиращи бързина и сигурност при обработването 
на делата и осигуряващи бърз и лесен достъп на гражданите до 
нужната им информация; 
- Разработване на система за разпределение на делата между 
отделните магистрати по обективен критерий, изключващ 
възможност за избор на конкретен магистрат по определени дела; 
Отговорник: Министърът на правосъдието ще оказва 
съдействие на органите на съдебната власт в 
осъществяването на цялостната реформа  

 
 
3. Ограничаване на корупцията в сферата на икономиката  
Непосредствените цели на антикорупционната реформа в 

стопанската сфера са насочени към прозрачност, публичност и 
отчетност на онези дейности, в които се преплитат обществените и 
частните интереси. В съчетание с процеса на по-нататъшно 
освобождаване на бизнеса от държавна опека, дерегулация, 
гарантиране на свободната конкуренция и налагане на почтеността 
в бизнеса, те ще допринасят за утвърждаването на пазарната 
икономика и за създаване на модерни механизми на 
взаимодействие между държавата и частния сектор.  

Осъществяването на тези цели изисква съчетаването на 
регулативно-нормативни механизми с дейностите както на 
вътрешноведомствения и държавния контрол, така и на 
независимия граждански мониторинг на стопанските отношения.  

 
Прозрачност, публичност и отчетност на приватизационния процес  

Както показа досегашният опит, процесът на приватизация 
при липса на достатъчно ясни, подробни и прозрачни правила и на 
нужния контрол е особено уязвим за корупционни практики и 
изисква да се вземат следните мерки:  

- Координиране на приватизационните функции и 
механизъм в рамките на една национална институция – Агенцията 
за приватизация; 
- Ясно регламентиране на случаите, при които се използва 
процедурата “преговори с потенциален купувач”; 
- Премахване на преференциите за работническо-мениджърските 
дружества в приватизационните сделки; 
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- Активизиране на приватизацията чрез фондовата борса, която 
предлага добре организиран и прозрачен механизъм за продажба 
на ценни книжа на акционерни дружества; 
- Засилване значението на следприватизационния контрол, 
включително и гражданския контрол, върху изпълнение на 
приватизационните договори, усъвършенстване и унифициране на 
практиката по прилагането му; 
- Засилване контрола по изпълнението на концесионните договори 
като се има предвид дългия срок на изпълнение и отсъствието на 
практика в тази област; 
- Осъществяване на реформа в областта на корпоративното 
управление (осигуряване на достъп до информация за структурата 
на собствеността и кръстосани акционерни участия, налагане на 
строги санкции за злоупотреба с вътрешна информация, 
назначаване на “външни” директори в управителните органи, 
редовно провеждане на независим одит и др.); 
- Ефективен мониторинг на следприватизационния процес за 
сделките, които не предвиждат 100% заплащане към момента на 
сключване на приватизационния договор, а също така и законово 
регламентиране на гражданския контрол в тези случаи; 
- По-висока степен на отговорност и публичност при вземането на 
решения за приватизация, включително и в случаи, когато се 
продават значителни активи от държавно дружество; 
- Нормативно задължение за публично осветляване на параметри 
на преговори и сделки, включително и с посредници в процеса на 
приватизация. 
Отговорник: Изпълнителният директор на Агенцията за 
приватизация, Министерският съвет  

 
Либерализиране на условията за развитие на частния бизнес  

Нужно е да се завърши процесът на изграждане на 
институционално-правната рамка за развитие на бизнеса в 
България, като постепенно отпаднат всички бариери пред 
свободното предприемачество. Това ще стане възможно чрез 
разумното самоограничаване на инструментите на държавна 
намеса и финализиране на икономическите реформи в прехода към 
пазарна икономика.  

Тези цели изискват изменения и допълнения в 
нормативната база и усъвършенстване на практиката по 
прилагането на вече приети нормативни документи. Тук следва да 
се включат:  

- Ускорено изграждане на пазарната инфраструктура с 
акцент върху развитието на организираните пазари; 
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- Постепенно преминаване от лицензионен и разрешителен режим 
за осъществяване на икономическа активност към регистрационен и 
уведомителен режим. Прехвърляне на специфични дейности по 
лицензирането на браншови/съсловни организации, като 
държавните институции се насочат към контрола, включително 
върху отказите от издаване на разрешения и лицензи; 
- Свеждане до минимум необходимостта от санкция на държавен 
орган, избягване вземането на решения “по-целесъобразност”, като 
държавният орган стриктно се придържа към законовия регламент; 
- Предоставяне права на контрол (самоконтрол) въз основа на 
етични кодекси на професионални, гилдийни и целеви сдружения на 
икономическите субекти; 
- Създаване и стриктно прилагане на регулации, които да формират 
икономическите взаимоотношения между държавни и частни 
икономически субекти, например по отношение на системата за 
държавни и общински поръчки. 
Отговорник: Министърът на икономиката, Министерският 
съвет  

 
Антикорупционно сътрудничество между държавните институции, 
неправителствените организации и средствата за масово 
осведомяване  

Световният опит показа, че дори в страните с развита 
административна система и контролни механизми корупцията не 
може да бъде овладяна без съдействието на гражданското 
общество и независимите средства за масово осведомяване. 
Практиката в развитите демокрации свидетелства за нарасналото 
значение на включването на професионалните организации и 
другите граждански структури в усилията за утвърждаване 
ценностите на прозрачността, публичността и демокрацията. 
Особено важен е потенциалът на изграждането на механизми и 
успешни практики на партньорство между държавните институции, 
неправителствените организации и частните медии в сфери като 
обществения контрол върху дейността на администрацията, 
защитата на правата на гражданите, саморегулирането чрез 
въвеждане в практиката на ефективни кодекси на поведение, 
инициирането на независим мониторинг, разгръщането на 
антикорупционна разяснителна и образователна дейност.  

През последните години в България се наблюдава 
засилване активността на гражданските организации, както и на 
независимата журналистика в противодействието на корупцията. 
Десетки са неправителствените структури, които под една или друга 
форма вземат участие в проекти с антикорупционен ефект. 
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Положено бе и началото на партньорство между представители на 
държавни институции и неправителствени организации в рамките на 
антикорупционната инициативи “Коалиция 2000” и “Прозрачност без 
граници”. 
Отговорник: Министърът на държавната администрация 
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