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Преговорите по глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и 
вътрешните работи” бяха официално открити на 27 юни 2001 г., по време 
на Седмата среща на Конференцията за преговорите за присъединяване 
България - Европейски съюз. След интензивни преговори и активна 
работа от страна на Република България за навременно и ефективно 
изпълнение на нейните ангажименти, на 15 октомври 2003 г. 
Европейският съюз предостави своята Обща позиция, в която беше 
подчертано, че на този етап не са необходими повече преговори по тази 
Глава. 
 
В съответствие с препоръките, съдържащи се в Общата позиция от 15 
октомври 2003 г., България потвърждава своите ангажименти да приеме 
в съответните срокове и да прилага ефективно мерките, посочени в този 
документ за всички области, включени в глава 24, да развива 
институционалния и административен капацитет на всички български 
правоохранителни органи и органите на съдебната система, както и да 
повишава капацитета си за ефективно сътрудничество с други страни за 
изпълнението и прилагането на acquis. 
 
Република България следи развитието  и приемането на нови актове на 
acquis communautaire в областта на правосъдието и вътрешните работи, 
като предприема всички необходими действия по въвеждането и 
подготовката за тяхното прилагане. Приетите в тази насока 
законодателни изменения редовно се отчитат в националната 
хармонограма за съответствие на българското законодателство с 
актовете на европейското право. 
 
Настоящият доклад е първият относно изпълнението на ангажиментите 
на България след затварянето на глава 24 “Правосъдие и вътрешни 
работи”. В него са отбелязани основните моменти от напредъка на 
страната за периода октомври 2003 - март 2004 г.  
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ШЕНГЕНСКИ ПЛАН З А ДЕЙСТВИЕ 
 
На 18 март 2004 г. Министерски съвет на Република България  прие 
Отчет за изпълнението на Националния план за действие за приемане на 
Шенгенското законодателство към 01.03.2004 г. и одобри Актуализиран 
Национален план за действие за приемане на Шенгенското 
законодателство за 2004 г. (приложени).  
 
Отчетът за изпълнението на Националния план за действие за приемане 
на Шенгенското законодателство обхваща периода от м. март 2003 г. до 
м. март 2004 г. 
 
За отчетния период на мониторинг доклада са изпълнени следните мерки 
от Националния план за действие за приемане на Шенгенското 
законодателство:  
 
 

- На 11 ноември 2003 г.  беше приет Закон за изменение и допълнение 
на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, 
бр. 103/25.11.2003 г.), с който се създава дирекция “Миграция” като 
специализиран държавен орган с национална компетентност за 
осъществяване на административен контрол на чужденците. 
Доразвити са функциите и задачите на Национална служба “Гранична 
полиция” в съответствие с изискванията на Конвенцията за прилагане 
на Споразумението от Шенген и практиката в страните от 
Шенгенското пространство, като са предвидени правомощия на 
органите на НСГП извън граничната зона, когато това е необходимо 
за разследване на престъпления, свързани с нелегална миграция или 
с трафик на хора, както и за извършване на гранично наблюдение и 
заснемане. 

 

- Бяха приети и изменения и допълнение в Правилника за прилагане на 
Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се 
въвежда детайлна уредба на правомощията на органите за граничен 
контрол, регламентира се съдържанието на този контрол, в 
съответствие с Конвенцията за прилагане на Споразумението от 
Шенген и Общия наръчник, регламентира се възможността за 
разделяне пътникопотока на международните летища и пристанища, 
както и правомощията на органите на гранична полиция във връзка с 
отговорността на превозвачите, съгласно чл. 26 от Шенгенската  
конвенция. 

 

- На 17 февруари 2004 г. беше прието Постановление за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в 
Република България (Обн., ДВ, бр. 15/24.02.2004 г.), с което 
подзаконовата уредба се привежда в съответствие с измененията в 
ЗЧРБ и ЗМВР, с който се създава дирекция “Миграция” и се 
обезпечава функционирането на дирекцията.  

 
 
 

- Приета е Наредба за условията и реда за издаване на 
дипломатически и служебни паспорти от Министерството на 
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външните работи на основание чл. 47а от Закона за българските 
документи за самоличност (Обн., ДВ, бр. 11/10.02.2004 г.).  

 
 

- На 3 септември 2003 г. беше подписана съвместна Инструкция за 
условията и реда за взаимодействие, организацията на работа и 
дейността на Националното информационно-аналитично звено по 
наркотиците в Националната служба за борба с организираната 
престъпност. 

 
 

През отчетния период също така са предприети последователни 
действия за изпълнение на мерките в областта на институционалното 
изграждане и укрепването на административния капацитет, по-важните от 
които са:  
 

- Създаването на дирекция “Миграция” на МВР, която ще осъществява 
контрола по пребиването на чужденци в Република България (ЗИД на 
ЗМВР от м. ноември 2003 г.)  

- Създаване на Национално информационно-аналитично звено по 
наркотичните вещества в НСБОП (съвместна Инструкция на 
министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, 
подписана на 03.09.2003 г.) в изпълнение на Националната 
стратегия за борба с наркотиците 

 

- Създаване на Звено за координация и стратегически анализ в ДКИАД - 
МВР, което координира и осъществява мониторинг на изпълнението 
на Плана за действие към Националната стратегия за борба с 
наркотиците. 

 
 

- Въвеждане на тристепенна система за управление в НСГП, като 
общото ръководство се осъществява от Дирекция на Гранична 
полиция чрез 8 специализирани направления. Непосредственото 
ръководство се осъществява от 9-те районни гранични сектори, които 
пряко следят за изпълнението на задачите. Практическата реализация 
на поставените задачи се осъществява в 39-те гранично-полицейски 
управления. Тази система на организация позволява бързо поставяне 
на задачите и ефективен контрол на тяхното изпълнение. 

 
В актуализирания Национален план за действие за приемане на 
Шенгенското законодателство са включени новите актове на acquis и 
съответните национални мерки за тяхното въвеждане. От актуализирания 
Национален Шенгенски план вече са изпълнени следните мерки: 
 

- Приемане на Постановление на Министерски съвет за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи, с 
което се създава за правна основа за обмен на статистическа 
информация в областта на визите и се извършва по-нататъшна 
хармонизация с acquis на “негативния” и “позитивния” списък към 
Наредбата на държавите, чийто граждани се нуждаят от визи 

-  

 6



- Приемане на Наредба на министъра на вътрешните работи за реда и 
организацията на специалните домове за временно настаняване на 
чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната. 

 
В областта на международното гранично-полицейско сътрудничество:  
 
На 03.04.2003 г. МС одобри проекта на Споразумение между 
правителството на Република България и правителството на Гърция 
за сътрудничество между органите за охрана на границата в 
граничните райони (съгласно критериите и изискванията на чл. 7 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение). Проектът е 
връчен на гръцката страна, предстои провеждане на преговори.  
 
На 10.04.2003 г. МС одобри проекта на Споразумение между 
правителството на Република България и правителството на 
Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата в 
граничните райони (съгласно критериите и изискванията на чл. 7 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. Проектът е 
парафиран и предстои подписване  му. 
 
В рамките на ФАР туининг проект BG 02/IB-JH-06 (BG 0203.11) “По-
нататъшно укрепване на граничното управление и контрол на бъдещите 
външни граници на ЕС (синя граница)” е изработен рамков (типов) проект 
на двустранна спогодба за сътрудничество между органите за брегова 
охрана/охрана на морска граница между страни от Черноморския регион. 
 
От м. октомври 2003 г. действа постоянен международен координационен 
и комуникационен център в РГС Бургас. Решението за неговото 
учредяване беше взето на годишната Конференция на ръководителите 
на граничните служби/брегова охрана от страните от Черноморския 
регион. Обменът на информация се извършва съгласно приетия на 
Конференцията Правилник за дейността на международния 
координационен и комуникационен център. Центърът е изграден с 
консултантската помощ на немски експерти в рамките на текущия ФАР 
Туининг проект BG 02- IB/JH/06, като е ползван опита на страните от 
Балтийския регион.  
 
В периода октомври 2003 - март 2004 г. са оборудвани и пуснати в 
експлоатация 3 нови поста за техническо и визуално наблюдение на р. 
Дунав - Силистра, Свищов и Видин, и 1 пост за техническо и визуално 
наблюдение на Черно море - Шабла. 
 
Предстои откриването на първия съвместен ГКПП Илинден на границата 
с Гърция. В процес на подготовка е междуправителствената спогодба за 
съвместното ползване на пункта. 
 
Продължава изпълнението на мерките за обезпечаване на Национална 
служба “Гранична полиция” с модерно техническо оборудване. 
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През м.ноември 2003г. по ФАР проект BG 0012.02 “Засилване на 
контрола по българската черноморска граница” бяха доставени два 50-
тонни гранично-полицейски катера, 2 лодки с твърдо дъно и 20 бр. 
защитни морски облекла на стойност 7 млн.евро, от които 1 млн.евро по 
национално съ-финансиране. В рамките на същия проект има сключени 
два договора за морско обучение и квалификация на служители на НСГП 
на обща стойност 145 000 евро. 
 
В рамките на компонента национално съ-финансиране на посочения 
проект през настоящата година са реализирани два договора за доставка 
на геоинформационно оборудване, което включва геодезическа  GPS 
апаратура, дигитален нивелир, ръчен навигационен GPS приемник, два 
персонални компютъра, графична станция, сървър и 7 бр. UPS.  
 
За повече информация виж също и раздел “Външни граници”. 
 
Приложения  
 
№1: Отчет за изпълнението на Националния план за действие за 
приемане на Шенгенското законодателство  
 
№ 2: Актуализиран Национален план за действие за приемане на 
Шенгенското законодателство за 2004 г. 
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Реформа на съдебната система
 
Министерство на правосъдието на Република България продължава да 
изпълнява заложените приоритети в Актуализираната Стратегия за 
реформа на българската съдебна система, приета с Решение № 260 от 
21.04.2003 г. на Министерски съвет и Плана за нейното изпълнение в 
тясно сътрудничество и взаимодействие с Висшия съдебен съвет. /вж. 
Приложение No 3/. 
В тази връзка и с оглед по-добрата координация между Министерство на 
правосъдието и Висшия съдебен съвет, в изпълнение на т. 6 от Решение 
на МС № 925/ 29.12.2003 г., Министерство на правосъдието изготви и 
предложи на ВСС Програма за подобряване на сътрудничеството и 
координацията между двете институции. 
В бюджета за съдебната власт за 2004 г. са предвидени средства, които 
надвишават с над 44% тези за 2003 г. 
Във връзка с приетите изменения в Конституцията в глава “Съдебна 
власт”, Министерство на правосъдието изготви законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който 
доразвива конституционните разпоредби относно мандатността на 
ръководните длъжности в съдебната система, имунитета и 
несменяемостта на магистратите, който бе приет на 25.03.2004 г. от 
Народното събрание. 
 
Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
доразвива новите принципни положения, заложени в Конституцията, и е 
насочен към продължаване на реформите в съдебната система.  

Приетите промени са в следните насоки: 
• Въвеждане на специална процедура по кариерното развитие на 

магистратите;  
• Създаване на постоянни комисии към Висшия съдебен съвет - 

Комисия по предложенията и Комисия по атестирането, 
предназначени да подпомагат Съвета при осъществяване на 
правомощията му; 

• Изменения в процедурата по осъществяване на дисциплинарна 
отговорност на магистратите - диференцирано са предвидени 
процедури за налагане на дисциплинарни наказания на 
магистрати и на административни ръководители, на съдия-
изпълнители и съдии по вписванията. С цел бързина и 
ефективност са въведени различни процедури за налагане на 
по-леките и на по-тежките наказания;  

• Разграничаване на  магистратските длъжности от ръководните 
длъжности в съдебната система;   

• Регламентиране статута на административните ръководители - 
посочени са ръководните длъжности, редът за назначаване и 
освобождаване, както и продължителността на мандата им. 
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Извършено е ясно разграничение между магистратските 
длъжности - на съдия, прокурор, следовател, и на ръководните 
длъжности – на административен ръководител. Ръководен 
принцип при въвеждане на длъжност административен 
ръководител е той да бъде пръв между равни, като след 
изтичането на мандата да продължи да упражнява съответната 
магистратска дейност. 

• На законово ниво се регламентира функционалният имунитет на 
магистратите, който се проявява в две насоки - гражданска и 
наказателна отговорност за всички действия извън служебните 
действия и актове, постановени по служба.  

• Осигуряване на прозрачност и бързина в работата на Висшия 
съдебен съвет - предвидено е заседанията на ВСС да са 
публични, а за обжалване на решенията на ВСС е въведена 
ускорена процедура пред ВАС. 

Предстои обнародването на закона в Държавен вестник. Прилагаме 
превод на закона (приложение 4). 
 
Продължителността на свършените съдебни производства за 
периода 2000 - 2003 г. 
 
Предоставената по-долу информация обхваща дела, представляващи 
първа инстанция в Районните и окръжни съдилища, както и военните 
съдилища, гледани в открито съдебно заседание. 
 
В абсолютни цифри за периода от 2000 до 2003 г. са приключили общо 1 
469 835 съдебни производства, разпределени по години, както следва: 
 
2000 г. - 385 448 приключени съдебни дела 
2001 г. - 365 375 приключени съдебни дела 
2002 г. - 347 509 приключени съдебни дела 
2003 г. - 371 503 приключени съдебни дела 
 
Продължителността на приключилите дела се наблюдава по два 
показателя - дела, свършени в срок до три месеца и такива, свършени в 
срок над три месеца.  
 
Почти 50% от гражданските и наказателни дела в съдебна фаза през 
2000 са завършени в срок до три месеца.  
 
Повече от 90% от делата, разглеждани от военните съдилища също за 
решени в срок до 3 месеца.  
 
Кратка продължителност на приключени от военните съдилища дела се 
наблюдава и за 2001, 2002 и 2003 г. 
 
Значително скъсяване продължителността на свършените съдебни 
производства по граждански дела се наблюдава през 2001, 2002 и 2003 
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г., което се обяснява с измененията и допълненията на Гражданския 
процесуален кодекс /ГПК/, направени през 2001 и 2002 г. Разшири се 
обема на  разглежданите по бързото производство дела - чл. 126а - 126ж, 
а с новата разпоредба на чл. 218а се изключиха от касационно 
обжалване значителен брой решения на въззивните съдилища. 
 
Тенденцията за намаляване продължителността на съдебните 
производства по гражданските дела е устойчива и се очаква по-
нататъшно подобряване в това отношение, с оглед на предстоящи 
законодателни изменения в дългосрочен план в изпълнение на поетите 
ангажименти по актуализираната Стратегия за реформа на съдебната 
система. 
 
Що се отнася до съдебните производства по наказателни дела, на този 
етап се наблюдават подобрения предимно относно срочността на 
свършването на тези, разглеждани от военните съдилища. Тази 
констатация може да се обясни с обстоятелството, че значителните 
промени в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, касаещи срочността 
на производствата на тези дела, бяха извършени през 2003 г. със Закона 
за изменение и допълнение на НПК. Така, че положителен резултат за 
всички производства по наказателни дела се очаква през следващия 
наблюдаван период.  
 
Предвижданията в дългосрочен план за нов НПК, съобразен със 
законодателството на страните членки на Европейския съюз в 
изпълнение на поетите ангажименти от Република България за реформа 
на съдебната система, са също основание за очаквано значително 
съкращаване продължителността на съдебните производства по тези 
дела. 
 
Приложения: 
 

№3 Отчет за изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната 
система и Плана за действие към нея за периода октомври 2003 – 
март 2004 

 
№ 4 Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

 
№ 5 Статистическа информация относно продължителността на 
свършените дела по съдилища и видове дела за периода 2000 - 2003 
г. 
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РЕФОРМА НА ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА 
 
 
Съгласно българското законодателство, досъдебното производство по 
наказателни дела се провежда под формата на предварително 
производство, осъществявано от следователи или под формата на 
полицейско производство, осъществявано от дознатели. Съгласно чл. 
128 от Конституцията на Република България следователите са част от 
съдебната система. Дознателите, от друга страна, са полицейски 
служители в рамките на Министерството на вътрешните работи. Към 
настоящия момент, около 78% от престъпленията се разследват по реда 
на полицейското производство. 

 
 
Статистиката показва, че от образуваните през 2003 година общо 116 179 
полицейски производства, около 25 000 са за тежки престъпления, а 
останалите малко над 91 000 са с прост състав на вида престъпление и 
се разследват от около 10 000 полицейски служители, определени със 
заповед на министъра на вътрешните работи в изпълнение н чл. 48 ал 2 
НПК.  
 
Съществуващият административен капацитет от около 10 000 служители 
е напълно достатъчен за целите на разследването на леките 
престъпления, (които за 2003 г. са 91 000). Анализите на МВР показват, 
че противодействието на леките престъпления се подобрява за трета 
поредна година. В настоящия момент усилията се концентрират върху 
създаването на по-добра организация и капацитет за разследването на 
тежките престъпления. В тази връзка до момента са назначени 900 
специализирани разследващи полицаи. От тях 300 са с дългогодишен 
опит в системата на МВР по разследване на тежки престъпления, а 600 
са новоназначени, като се предвижда до м. юни 2004 г. да бъдат 
назначени още 200. С това се гарантира качествено и ефективно 
разследване на тежките престъпления в страната, като се има предвид, 
че тяхната натовареност ще бъде под средното равнище в  страните-
членки на ЕС. Допълнително могат да бъдат назначени още 
специализирани разследващи полицаи в зависимост от нуждите и 
съобразно промените в НПК.  
 
Подборът и назначаването на специализираните разследващи полицаи 
се извършва по методика, разработена в рамките на туининг проект по 
програма ФАР “Проект за реформа на подбора и обучението на кадрите в 
Министерството на вътрешните работи” в партньорство с френската 
страна. 
 
В съответствие с  утвърдената методика, за извършването на подбора 
при назначаването на специализираните разследващи полицаи е 
въведен принципа на конкурсното начало при уеднаквени критерии. 
Създадена е Централна комисия, която провежда с кандидатите писмен 
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изпит под формата на тест и устен изпит- събеседване с кандидатите, 
които са издържали писмения изпит. Въз основа на резултатите от теста 
и събеседването Централната комисия извършва класиране, като 
назначаването на кандидатите, които отговарят и на останалите 
изискванията по ЗМВР, става по реда на класирането.  
 
Назначените до момента нови 600 специализирани разследващи 
полицаи с юридическо образование преминават курс на обучение, 
включващ предварителна полицейска подготовка. Акцент е поставен 
върху криминалистиката и методика и техника на разследването по 

- икономически престъпления 
- транспортни престъпления 
- палежи. 
 

До момента курс на обучение са преминали 400 души, а до месец юли ще 
бъдат обучени още 150. До края на 2004 година ще бъдат обучени общо 
800, а 300 ще преминат специализирано обучение по разследване на 
специфични форми на тежки престъпления. 
 
На 27 февруари 2004 г. главният прокурор на Република България, 
директорът на Националната следствена служба и министърът на 
вътрешните работи подписаха Инструкция за работа и взаимопомощ на 
органите на предварителното разследване. 
 
Инструкцията урежда работата и взаимодействието на органите на 
предварителното разследване по прилагането на НПК, НК, ЗСВ, ЗМВР, 
ЗОВСРБ и ЗСРС, както и организацията на дейността на прокурорите и 
разследващите органи (следователи и дознатели в МВР) и 
взаимодействието им със службите на МВР и другите органи на 
изпълнителната власт. 
 
Съгласно Инструкцията, органите на предварителното разследване и 
другите органи на МВР и изпълнителната власт осъществяват дейността 
си на екипен принцип, при неизменност на ангажираните и  отговорни за 
всеки конкретен случай длъжностни лица. 
 
В Инструкцията се уреждат детайлно: 

- Регистрация на информацията за извършени престъпления и 
взаимодействието между органите; 

- Работата и действията на органите на предварителното 
разследване, полицейските и другите служби на МВР за събиране 
на доказателства за извършено престъпление 

- Организацията на работата по делата, взети на специален отчет; 
- Извършване на предварителното производство: определяне на 

органите на предварителното производство, дефиниране на 
делата, по които се провежда предварителното производство, 
описание на процедурата; 
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- Действията на прокурора след завършване на предварителното 
разследване  

 
Прокурорът наблюдава непосредствено работата на следствените 
органи (дознателите в МВР и следователите) в хода на целия процес на 
събиране на доказателства, започвайки от момента на образуването на 
следствието до изготвянето на обвинителния акт и представянето му в 
съда.  
 
С посочената съвместна Инструкция се усъвършенства механизма за 
осъществяване на непрекъснато взаимодействие между прокурорите и 
разследващите органи на национално, регионално и районно равнище, с 
цел постигане на оптимална организационна ефективност за качествено, 
срочно и в рамките на закона разследване. 
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ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
 
В съответствие с разпоредбите на Закона за защита  на личните данни 
беше изготвен отчет за дейността на Комисията за защита на личните 
данни, одобрен от Народното събрание на 26 март 2004 г.. Отчетът 
обхваща периода от създаването на Комисията до 31 декември 2003 г. и 
е структуриран по дейности, съгласно правомощията на Комисията, като 
е представено обобщение на извършената дейност за отчетния период и 
същевременно са очертани най-важните проблеми от практиката на 
Комисията. 
 
Като орган по цялостния контрол за спазването на нормативните актове в 
областта на защитата на личните данни, в отчетния  период Комисията е 
дала 149 становища. 
 
Във връзка с водения регистър на администраторите на лични данни, в 
Комисията са приети 227 251 заявления за регистрация, като към 
31.12.2003 г. са обработени 86 452 заявления, а 8 257 са въведени в 
електронния архив на Комисията. 
 
През отчетния период в Комисията са постъпили 59 молби за достъп до 
лични данни, като в 38 от случаите е издадено разрешение, в 13 случая е 
постановен отказ, а разглеждането на 8 от молбите не е приключило в 
отчетния период.   
 
В Комисията са постъпили 33 жалби срещу администратори на лични 
данни, по които са извършени 14 проверки за изясняване на твърдените 
факти и обстоятелства, които са подпомогнали Комисията да се 
произнесе с решение. В отчетния период са приключили  11 от 
производствата по подадените жалби, от които 7 решени по същество, 2 
неоснователни и оттеглени, 1 препратена по компетентност, по 1 има 
съдебно производство.   
 
В изпълнение на Закона за защита на личните данни и Закона за 
защита на класифицираната информация, със Заповед на Министъра 
на вътрешните работи на 8 декември 2003 г. в МВР беше създадено 
Звено за сигурност на автоматизираните информационни системи или 
мрежи. Звеното има следните функции: 
 
- участва в определянето на политиката за информационна сигурност при 
проектирането и експлоатацията на автоматизираните информационни 
фондове за общо ползване и мрежата за предаване на данни на МВР, в 
които се съхраняват, обработват и предават класифицирана информация 
и лични данни; 
 
- участва в изготвянето на нормативни актове и методически указания  по 
сигурността на автоматизираните информационни фондове и мрежата за 
предаване на данни; 
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- организира и контролира изпълнението на изискванията за 
акредитиране на автоматизираните информационни фондове и 
информационната мрежа на МВР и при необходимост  прави заявки за 
допълнително акредитиране на фондове или мрежи; 
 
- съвместно със специализираната дирекция, на която по закон са 
възложени  компетенции по защита на средствата за връзка (ДЗСВ), 
осъществява мониторинг по изработването и прилагането на мерките за 
защита на данните при експлоатацията на автоматизираните 
информационни фондове и информационната мрежа на МВР, в които се 
съхраняват, обработват и предават класифицирана информация и лични 
данни; 
 
- съвместно с други звена на МВР осъществява методическо 
ръководство, организира и провежда обучение по сигурността на 
автоматизираните информационни фондове и мрежата за предаване на 
данни на “служителите по сигурността на автоматизираните 
информационни фондове или мрежи” и потребителите в рамките на МВР; 
 
Министерството на вътрешните работи поддържа регистър на 
информационните фондове на МВР, в които се съдържат лични данни. В 
изпълнение на Закона за защита на личните данни и Закона за МВР, 
Министерството на вътрешните работи е регистрирало в Комисията за 
защита на личните данни своите информационни фондове, в които се 
съдържат лични данни. 
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ВИЗОВА ПОЛИТИКА 
 
Негативен списък (Анекс I от Регламент № 539/2001 на Съвета на ЕС, 
изм. с Регламент № 2414/2001 и № 453/2003)  
 
През отчетния период България предприе необходимите действия за 
прекратяване на безвизовия режим с Тунис. С решение на Министерския 
съвет от 15 септември 2003 г. спогодбата за безвизов режим беше 
денонсирана. Съгласно уведомлението, отправено до туниската страна, 
денонсирането влезе в сила от 1 януари 2004 г., като след тази дата 
гражданите на Тунис се нуждаят от визи за влизане в Република 
България.  
 
Позитивен списък (Анекс II от Регламент № 539/2001 на Съвета на 
ЕС, изм. с Регламент № 2414/2001 и № 453/2003)  
 
Продължиха усилията за хармонизиране на българския позитивен визов 
списък с този на ЕС. Сключена беше спогодба за премахване на 
изискванията за визи с Швейцария (подписана на 30 октомври 2003 г., в 
сила от 29 ноември 2003 г.); по отношение на Естония беше удължено 
правото на безвизово пребиваване от 30 на 90 дни в рамките на шест 
месеца (11 юни 2003 г., в сила от 8 ноември 2003 г.);  по отношение на 
Чехия беше удължен срокът на безвизово пребиваване от 30 дни на три 
месеца (в сила от 8 ноември 2003 г.). Въведен е безвизов режим за 
гражданите на Малайзия, която е в “позитивния” списък на ЕС и от своя 
страна също едностранно е въвела безвизов режим за български 
граждани. Продължават преговорите по съгласуване на текстовете на 
проектоспогодбите за безвизов режим с останалите държави от 
позитивния списък на ЕС - Аржентина, Боливия, Бруней, Венецуела, 
Гватемала, Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, 
Салвадор, Сингапур, Уругвай, Хонг Конг и Макао. По отношение на 
Хондурас, България е в процес на установяване на дипломатически 
отношения чрез постоянните представителства на двете страни към ООН 
в Ню Йорк и след установяването им ще връчи на властите в Хондурас 
проект на споразумение за безвизов режим.     
 
На 5 март 2004 г. беше прието Постановление на МС за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи. 
Приетите изменения предвиждат предоставянето на страни-членки на 
Европейския съюз и на международни междуправителствени 
организации, при постъпило официално искане от тяхна страна, на 
статистическа информация относно издадените, отказани и неполучени 
български визи. Актуализирани са Приложения № 1 и №  2 към 
Наредбата относно списъците на държави, чиито граждани се нуждаят, 
респ. не се нуждаят от виза за транзитно преминаване и краткосрочно 
пребиваване в Република България. Измененията отразяват вече 
направени промени по силата на двустранни спогодби.  
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Изпълнява се одобреният от министъра на външните работи подробен 
график за инсталиране и пускане в действие на техническото 
оборудване, необходимо за издаване на новите визови стикери от 
образец “Виза 2001” във всичките 93 дипломатически и консулски 
представителства на Република България в чужбина. Към настоящия 
момент то е внедрено и функционира в общо 83 мисии.  Поради 
съображения от финансов характер са поставени нови срокове за 
окончателното изпълнение на поетия ангажимент за внедряване на 
оборудването. В Австралия (Сидни), Монголия (Улан Батор), Индонезия 
(Джакарта) и Тайланд (Банкок) оборудването ще се инсталира до средата 
на 2004 г., а в Грузия (Тбилиси) и Либия (Бенгази)  - до края на 2004 г. В 
дипломатическите и консулски представителства на Република България 
в Афганистан (Кабул), Ирак (Багдад) и КНДР (Пхенян) оборудването няма 
да бъде внедрено на този етап поради съображения за сигурност, а в 
Етиопия (Адис Абеба) няма да се внедрява, тъй като там има само 
сграден фонд и визи не се издават.  
 
През 2003 г. е извършено допълнително увеличение с 25% на 
служителите във Визовия център, който бе обособен структурно в отдел с 
три сектора: “Визи”, “Временни паспорти” и “Чужденци”. В дирекция 
“Консулски отношения” е създаден нов сектор “Визова и миграционна 
политика” за методическо ръководство на визовата политика и нейното 
хармонизиране с европейското законодателство, миграционните процеси, 
борбата с нелегалната миграция и постигане на съответствие с 
изискванията на Шенген. 
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ВЪНШНИ ГРАНИЦИ 
 
През периода продължи етапното изпълнение на заложените мерки по 
изпълнение на ангажиментите, поети в преговорния процес. 
 
На 29 ноември 2003 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение на 
Закона за Министерството на вътрешните работи, с който бяха 
доразвити функциите и задачите в областта на граничната охрана в 
контекста на най-добрите практики на страните от ЕС. С цитираната 
законодателна промяна се въвеждат съвременни европейски принципи в 
областта на граничното управление. Създаден е регламент на 
граничното наблюдение, като едни от елементите на граничната охрана, 
в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение. Измененията изрично дефинират 
правомощията на органите на гранична полиция да приемат и предават 
нарушители на режима на влизане и пребиваване в страната в 
съответствие със стандартите на Шенгенското acquis и сключените от 
Република България реадмисионни спогодби. 
 
През отчетния период също така продължи дейността по  доразвиване на 
подзаконовата нормативна уредба в областта на граничното управление, 
чрез разработването на проекти на подзаконови нормативни актове за 
прилагане на разпоредбите на ЗМВР, касаещи способите и 
организацията за осъществяване на  охрана на морски и речни участъци 
от  държавната граница /Наредбата  за охрана по Черно море и 
Наредбата за охрана по р. Дунав/. 
 
Проектите на цитираните подзаконови нормативни актове се разработват 
с помощта на експерти от германската Федерална гранична охрана в 
рамките на проект по програмата ФАР BG 02/IB-JH-06 (BG 0203.11) “По-
нататъшно укрепване на граничното управление и контрол на бъдещите 
външни граници на ЕС (синя граница)”. Същите ще бъдат готови до м. 
септември 2004 г. 
 
През м. януари 2004 г. на румънската страна беше връчен проектът на 
Споразумение между правителството на Република България и 
правителството на Румъния за сътрудничество между органите за 
охрана на границата в граничните райони (съгласно критериите на чл. 7 
от Шенгенската конвенция), одобрен от МС на 10 април 2003 г. Проектът 
е парафиран и предстои окончателното му подписване. 
 
Проектът на Споразумение между правителството на Република 
България и правителството на Гърция за сътрудничество между 
органите за охрана на границата в граничните райони (съгласно 
критериите на чл. 7 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение), приет от МС на 3 април 2003 г., е връчен на гръцката 
страна. Предстои провеждане на преговори по проекта.  
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Бяха проведени преговори по подготвяния проект на Реадмисионна 
спогодба с Турция.  
Бяха набелязани и  започна  изпълнението на две изцяло нови  мерки, 
продиктувани от динамиката на отношенията с Република Гърция: 
разработване на проекти на Споразумения между правителствата на 
Република България и Република Гърция за създаване на съвместен 
ГКПП-Илинден и Споразумение за ползване на тунела при ГКПП-
Илинден. 
 
С подписването на първото споразумение ще е налице правна база за 
създаването на първия на Балканите съвместен ГКПП. То е свързано и с 
поетите ангажименти на българската страна в областта на граничната 
охрана, елемент от които е въвеждане на съвременни форми за 
гранично-полицейско сътрудничество. Второто споразумение има 
предимно технически характер и е предназначено да регламентира 
експлоатацията, поддръжката и разпределението на разходите, 
произтичащи от ползването на тунела при ГКПП Илинден. 
 
По отношение на изготвянето на Стратегия за интегрирано управление 
на границите на Република България (предвидено в НШПД за 31.12.2004 
г.), беше преценено, че с оглед възприемане на най-добрите практики и 
стандарти на взаимодействие на органите на гранична охрана, ще бъде 
целесъобразно стратегията да бъде разработена със съдействието на 
аналогичните органи на страните-членки на ЕС.  Поради това, 
изготвянето на Стратегия за интегрирано гранично управление, е 
заложено като цел в туининг проект по програма ФАР 2004-2006. 
 
Продължава процесът на обучение на гранично-полицейските служители 
за повишаване ефективността на извършваните гранични проверки и 
спазване на граничния режим. 
 
През периода м. ноември 2003 г. - март 2004 г. в Центъра за 
специализация и професионална подготовка към Национална служба 
“Гранична полиция” е проведено обучение на служители както следва: 
 

- първоначална професионална подготовка - 359 курсиста; 
- допълнителна професионална подготовка - 94 курсиста; 
- чуждоезикова подготовка - 59 курсиста; 
- краткосрочен курс “Готовност за действие” - 15 курсисти; 
- краткосрочен курс “Мултипликатори” 15 курсисти. 
 

В рамките на установените ползотворни контакти и взаимодействие с ФР 
Германия, служители на Национална служба “Гранична полиция” се 
обучават във Федералната гранична охрана. 
 
През отчетния период продължи също така изпълнението на мерките за 
обезпечаване на Национална служба “Гранична полиция” с модерно 
техническо оборудване. 
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По ФАР проект BG 0012.02 “Засилване на контрола по българската 
черноморска граница” бяха доставени два 50-тонни гранично-полицейски 
катера, 2 лодки с твърдо дъно и 20 бр. защитни морски облекла на 
стойност 7 млн. евро, от които 1 млн. евро по национално съ-
финансиране. В рамките на същия проект има сключени два договора за 
морско обучение и квалификация на служители на НСГП на обща 
стойност 145 000 евро. 
 
В рамките на националното съ-финансиране по ФАР проект 0005.02 
“Модернизиране на оборудването на българо-турската граница” бяха 
сключени два договора за доставка на специализирано гео-
информационно оборудване и необходимия хардуер и софтуер на обща 
стойност 95 800 евро.  
 
В рамките на проектен фиш по Програма ФАР “Създаване на мобилни 
групи за контрол и наблюдение на западната граница Република 
България и въвеждане на най-добрите практики в ЕС за интегриран 
контрол в граничната зона” е предвидена доставката на техническо 
оборудване, което ще бъде използвано за целите на граничната охрана и 
контрол на западната граница на Република България. Това се обуславя 
от динамиката на политическите процеси на запад от България, които 
като цяло са предпоставка за увеличаване на интензитета на граничните 
нарушения и трансграничната престъпност. 
 
Проектът е с общ бюджет 3.65 млн. евро и представлява третата фаза от 
доставката на оборудване за наблюдение, оборудване за мобилност и 
оборудване за проверка на документи за бъдещите външни граници на 
ЕС, като доставеното оборудване ще бъде разположено на българо-
сръбската и българо-македонската граници. 
 
Планирана е доставката на 7-91 мобилни термовизионни системи, 12 - 14 
ръчнопреносими термовизионни камери и 20 - 25 очила за нощно 
виждане и 50 - 55 бинокли за нощно виждане за РГС Драгоман и РГС 
Кюстендил.  
 
За провеждане на гранично-полицейски операции в граничната зона по 
западната граница на Р България на този етап е планирана доставката 
на 20-25 леки автомобила и 4 - 5 микробуса за обезпечаване на 
мобилните групи на РГС Драгоман и РГС Кюстендил.  
 
В рамките на горепосочения проект е предвидена доставката на 3 - 4 бр. 
мобилни системи за проверка на документи. 
 
Теоретичната и практическата подготовка на служителите от РГС 
Драгоман и РГС Кюстендил за боравене с оборудването ще бъде 

                                           
1 Бройките са в зависимост от офертната цена и са приблизителни. 
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организирано  и  проведено в специализираното училище за обучение на 
гранични полицаи в гр. Пазарджик. 
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МИГРАЦИЯ 
 
В съответствие с приетия на 11 ноември 2003 г. Закон за изменение и 
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 
(обн. ДВ, бр. 103 от 25 ноември 2003 г.), в рамките на МВР беше 
създаден и от 26 февруари 2004 г. започна да функционира нов 
специализиран орган - дирекция “Миграция”.  Задачите и дейностите на 
дирекцията са подробно регламентирани в член 121а от ЗИД на ЗМВР и 
съответстват на практиката на държавите-членки на ЕС.  
 
По отделните направления на работа на дирекцията са сформирани 
четири организационни единици: 
- разрешителен режим за чужденци и българско гражданство; 
- налагане на мерки за административна принуда на чужденци и 

изпълнение на мерки за извеждане на незаконно пребиваващи 
чужденци; 

- координация и информационно-аналитична дейност; 
- специализирани домове за временно настаняване на незаконно 

пребиваващи чужденци. 
    
В структурно отношение дирекция “Миграция” е изградена на три нива, 
като дирекцията има задължение да подпомага и контролира дейността 
на регионалните звена “Миграция” при РДВР и СДВР. Разработена е и е 
утвърдена щатната структура на дирекция “Миграция” и към момента е 
осъществено щатното й окомплектоване. Последното направление на 
дейност (специализирани домове за временно настаняване на незаконно 
пребиваващи чужденци) ще започне да функционира след изграждането 
на първия специализиран дом в кв. Бусманци в София. За целите на 
дирекцията с  Постановление на Министерски съвет от 23 януари 2004 г. 
беше увеличена щатната численост на вътрешното министерство, като 
необходимите за това средства са предвидени в бюджета на МВР.  
 
В рамките на 6-месечен туининг проект по програма ФАР, който стартира 
през втората половина на 2004 г. ще бъде подпомогнато 
институционалното изграждане и укрепването на капацитета на 
новосъздадената дирекция в съответствие със стандартите на ЕС за 
ефективно прилагане на acquis в областта “Правосъдие и вътрешни 
работи”. В краткосрочен план ще бъдат предприети конкретни правни и 
организационни мерки за доразвиване на подзаконовата уредба, 
регламентираща функционирането на новосъздадената дирекция. С 
оглед повишаването на професионалната квалификация на личния 
състав, служителите на дирекцията ще бъдат запознати с опита на 
държавите-членки на ЕС в прилагането на европейските стандарти и най-
добри практики в областта на миграционния контрол, в това число - 
автоматизирани информационни фондове, организация на 
принудителното извеждане на чужденци, както и управление на домовете 
за временно настаняване на нелегално пребиваващи чужденци.    
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Във връзка с възложеното на дирекцията издаване на разрешения за 
краткосрочно и дългосрочно пребиваване на чужденци в Република 
България, се предвижда въвеждането на интервюто като форма за 
получаване на разрешение, както и въвеждането на единен формат на 
разрешенията за пребиваване. Предвижда се също така да бъдат 
направени консултации с водещи европейски експерти относно 
възприетите общи за ЕС изисквания и използваните в различните страни 
софтуерни продукти с оглед разработването на подсистема за обработка 
на биометрична информация и на специализирано работно място за 
верификация на самоличността в хода на паспортно-визовия контрол.  
 
Дирекция “Миграция” отговаря за управлението, ползването и охраната 
на специалните домове за временно настаняване на чужденци, 
подлежащи на принудително отвеждане до границата на Република 
България или на експулсиране. След първоначално предвиденото 
изграждане на такъв дом в София (кв. Бусманци) беше проведен обстоен 
финансов и миграционен анализ относно изграждането и 
разположението на още един дом за временно настаняване на чужденци. 
Наблюдаваното през 2003 г. увеличаване на задържаните лица, 
опитващи се нерегламентирано да преминат през българските ГКПП по 
границата с Турция (18% от общо задържаните лица на ГКПП), което е с 
32,4% повече в сравнение с 2002 г. показа, че усилията на българската 
страна следва да бъдат фокусирани върху изграждането на дом за 
временно настаняване на чужденци и на българо-турската граница, като 
бъдеща външна граница на ЕС.  
 
За изграждането на дома в Бусманци е предоставен сграден фонд с 
прилежащ към него терен и са отпуснати средства за преустройството на 
сградата и за изграждане на необходимата инфраструктура. Към 
момента се извършават необходимите за преустройството на 
помещенията в дома строително-ремонтни дейности. Очаква се домът да 
бъде пуснат в експлоатация през м. март 2005 г. 
 
За изграждането на дома на южната граница са осигурени средства за 
разработване на идеен проект, провежда се проучване за 
идентифициране на подходящо място/сграда за установяване на дома.   
 
На 29 януари 2004 г. министърът на вътрешните работи прие Наредба за 
реда и организацията на специалните домове за временно 
настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от 
страната (Обн., ДВ, бр. 12/2004 г.). Наредбата регламентира реда за 
временното настаняване в специалните домове към дирекция "Миграция" 
на МВР на чужденци, на които е издадена заповед за налагане на 
административна мярка “принудително отвеждане до границата на 
Република България” или експулсиране и заповед за принудително 
настаняване в специален дом. Предвиден е редът за настаняване, 
престой и освобождаване на чужденци от домовете, както и структурата и 
организацията на дейността в домовете и тяхното управление. 
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На 12 февруари 2004 г. беше прието Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за чужденците в Република България. Измененията са 
съобразени с последните промени в Закона за чужденците и в Закона за 
Министерството на вътрешните работи (с които се създава дирекция 
“Миграция”) и са насочени към обезпечаване функционирането на 
дирекцията. 
 
На 20 и 21 ноември 2003 г. в София при посещение на директора на 
Службата за имиграция към холандското министерство на правосъдието 
в София беше подписан Меморандум за разбирателство за взаимен 
обмен на информация в областта на нелегалната миграция. Целта на 
меморандума е да спомогне за по-доброто сътрудничеството за 
ефективната превенция и противодействие срещу нелегалната миграция, 
при пълно зачитане на разпоредбите на Конвенция 108 на Съвета на 
Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични 
данни и при спазване на разпоредбите на националното законодателство 
на двете държави и задълженията, произтичащи от международните 
споразумения. Меморандумът е изготвен по примера на сключени 
подобни двустранни договорености с Франция. 
 
Приключили са преговорите по Споразумение между правителството на 
Република България и Федералното правителство на Република Австрия 
за взаимен обмен на данни в областта на миграционния контрол и 
убежището и предстои неговото подписване. 
 
На 5 март 2004 г. Министерски съвет одобри проект на Меморандум 
между правителството на Република България и правителството на 
Австралия за сътрудничество в борбата с нелегалната миграция, 
трафика на хора и обратно приемане на нелегално пребиваващи лица, 
който е връчен на насрещната страна.  
 
След като през 2003 г. страната ни страна пълноправен член на 
Международния Център за развитие на миграционната политика (на 3 
април Народното събрание ратифицира Споразумението за създаването 
и функционирането на МЦРМП (ICMPD), на 21 октомври 2003 г. 
министърът на вътрешните работи подписа от името на българското 
правителство Споразумение относно безсрочното продължаване на 
мандата на Центъра.  
 
На 24 май 2003 г. влезе в сила Законът за борба с трафика на хора 
(Обн., ДВ, бр. 46/20.05.2003 г.). В него се регламентират извънсъдебните 
аспекти на трафика, като се акцентира върху превенцията, защитата на 
жертвите и тяхната ре-социализация. Законът е съобразен изцяло с 
Конвенцията на ООН за борба с транснационалната организирана 
престъпност и двата допълнителни протокола към нея, както и с 
предложеният от Европейската комисия проект на Директива на Съвета 
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на Европейския съюз за разрешение за краткосрочно пребиваване на 
жертви на трафик на хора, които сътрудничат на компетентните власти 
(COM/2002/0071). 
 
В изпълнение на Закона за борба с трафика на хора на 1 март 2004 г. 
Министерски съвет прие следните актове по неговото прилагане (ПМС № 
49/01.03.2004г., Обн., ДВ, бр. 19/09.03.2004г. ):  

- Правилник за организацията и дейността на Националната 
комисия за борба с трафика на хора и  

- Правилник за приютите за временно настаняване и центровете 
за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.  

 
Изготвен е проект на Закон за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателното производство, който е съобразен със съответното 
acquis на ЕС и по-специално: 
- Наказателна конвенция на Съвета на Европа относно корупцията 
- Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност 
- Резолюция на Съвета на ЕС от 23 ноември 1995 г. за защита на 

свидетелите в борбата с международната организирана 
престъпност 

- Резолюция на Съвета на 20 декември 1996 г. за лица, които 
сътрудничат на съдебното производство в борбата с 
международната организирана престъпност 

 
В проекто-закона е предвидено предоставянето на защита на следните 
категории лица: 

- участници в наказателното производство - свидетели, пострадали 
от престъплението, заподозрени, уличени, обвиняеми, подсъдими, 
експерти; 

- осъдени 
- лица, пряко свързани лице от цитираните по-горе категории - 

възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с който се 
намират в особено близки отношения. 

 
Проектът на Закон за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателното производство е одобрен от Министерски съвет и внесен 
в Народното събрание на 16 март 2004 г.  
 
Постигнато е отлично взаимодействие и координация между държавните 
институции и неправителствените организации, ангажирани в борбата с 
трафика на хора, особено в областта на превенцията, защитата на 
жертвите на трафик и мотивирането им за сътрудничество при доказване 
и разкриване на този вид престъпност.  
 
Практически усвоените механизми за координация и сътрудничество в 
областта на борбата с трафика на хора бяха закрепени законодателно 
чрез разпоредбите на Закона за борба с трафика на хора, които 
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представляват гаранция за бъдещото им прилагане. Това доведе до 
включване на Република България в групата на държавите-членки на 
Съвета на Европа, показали добри практики в сътрудничеството на 
всички държавни институции и гражданското общество в борбата с 
трафика на хора. Този факт беше отбелязан в доклада на Съвета на 
Европа - Сътрудничество в борбата срещу трафика на хора и 
организираната престъпност (Cooperation against Trafficking in Human 
Beings, Organized Crime - Best Practice Survey n’8 /PC-S-CO(2003)4E). 
 
На 4 септември 2003 г. правителството прие Национален план за борба 
със сексуалната експлоатация на деца с комерсиална цел. В 
Националния план е заложено предприемането на ефективни действия 
за предотвратяване на сексуалната експлоатация и елиминирането на 
явлението във всичките му форми - детска порнография, проституция и 
трафика и търговията с деца, както и предлагане на подходящи услуги за 
децата жертви. Планът обединява действията на всички органи, които 
работят за противодействие на сексуална експлоатация на децата и 
очертава мястото на партньорите от неправителствения сектор. 
Националният план поставя акцент върху три основни подхода: 
превенция, наказване на престъпника и защита и рехабилитация на 
децата-жертви на сексуална експлоатация. Насърчава се превенцията на 
явлението чрез създаване на среда за подкрепа на всички лица и 
институции, които работят с децата - училищата, системата на 
здравеопазването и особено семейните лекари, социалните работници и 
полицията. В рамките на превантивната работа ще се привличат и 
представители на Интернет доставчиците, които могат да допринесат 
много за създаване на безопасна среда за децата. Планът предвижда 
изработването на механизми за ранното установяване на проблема и за 
използване на всички възможности за преследване, залавяне и 
наказване на извършителя. Предвижда се създаването на нови 
специализирани услуги, които да бъдат насочени към децата и 
семействата в риск. Такива са кризисните и консултативните центрове. 
Целта е предотвратяване на допълнителната злоупотреба с децата-
жертви, пълното им възстановяване след изживяното и реинтегрирането 
им в обществото. Координацията по изпълнението на Плана се възлага 
на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната 
агенция за закрила на детето (ДАЗД). Националният план за борба със 
сексуалната експлоатация на деца с комерсиална цел  бе представен на 
23-24 март 2004 г. в Белград,  на VI-та среща на Работната група по 
трафика на хора към Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, където 
бе високо оценен от участниците. 
 
От друга страна, с цел превенция на трафика на хора Министерството на 
труда и социалната политика организира широки информационни 
кампании за скритите рискове в нерегламентираните предложения за 
работа, за легалното пребиваване и работа зад граница и т.н. В тази 
област Министерството на труда и социалната политика работи 
съвместно с неправителствени организации, с работодателски и 
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синдикални организации, както и с междуправителствени организации, 
като Международна организация по миграция, с която е сключен 
Меморандум за съвместна дейност на 5 февруари 2004.  
 
Започна прилагането на съвместен проект на Държавната агенция за 
закрила на детето и МОМ - "Завръщане, реинтеграция и обгрижване на 
малолетни и непълнолетни жертви на трафик", финансиран от 
германската страна. Ангажиментите на ДАЗД като партньор по този проект 
са координиране на подпомагането на семействата и деца, репатрирани 
от чужбина, с цел тяхната реинтеграция.  
 
ДАЗД партнира и на фондация "Анимус" в проект за противодействие на 
трафика на деца по дейностите -обучение на местни експерти и 
мониторинг на услуги, предоставяни от фондация "Анимус" на деца, 
жертви на трафик. 
 
В рамките на Проект на МОМ за подпомагане на специализиран център 
за временно настаняване на мигранти от уязвими групи, беше извършен 
основен ремонт на Дома за временно настаняване на малолетни и 
непълнолетни лица към СДВР. В резултат от изпълнението на проекта 
условията в дома бяха приведени в съответствие с европейските 
изисквания към този род институции. Домът е предназначен за 
подслоняване и обгрижване на малолетни и непълнолетни лица, жертви 
на миграция и трафик, върнати по суша и въздух на територията на цяла 
западна България, както и за предоставяне на полицейска закрила по 
Закона за закрила на детето. 
 
В резултат от постигната договореност между министрите на вътрешните 
работи на Република България и на Франция за оказване на финансова 
подкрепа на платформа от неправителствени организации, ангажирани в 
социалната реинтеграция на жертви на трафик, на 29 октомври 2003 г. 
френската Служба по международна миграция към Министерството на 
труда и социалната политика на Франция подписа Спогодба за прилагане 
на програма за спешен прием на български жертви на мрежи за 
проституция с фондация “Център Надя”. Фондацията действа като 
координатор между Асоциация “Пренебрегнати деца”, Фондация 
“Български ДЖЕНДЪР изследвания”,  Български Червен кръст, Фондация 
АНИМУС, КАРИТАС България и Международната организация по 
миграция в зависимост от конкретните нужди на жертвите. Връщането на 
български жени, жертви на мрежи за проституция по програмата се 
извършва на доброволен принцип, като изпълнението на проекта се 
наблюдава от пилотен комитет под егидата на френския посланик, в 
който участват и представители на МВР. 
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УБЕЖИЩЕ 
 
 
В областта на убежището през отчетния период беше изготвен проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, 
с който, в съответствие с препоръките от Общата позиция на ЕС от 15 
октомври 2003 г., бяха разграничени основанията за отказ, за 
прекратяване на процедурата за предоставяне на статут на бежанец и на 
хуманитарен статут  и за прекратяване и отнемане на вече предоставен 
статут.  
 
В съответствие с цитираната препоръка, със законопроекта се въвеждат 
изменения в следните разпоредби на ЗУБ: 
 

- в чл. 13 се регламентират основанията за отхвърляне на молбата 
поради явна неоснователност, като в седем от общо единадесетте 
случая, наред с наличието на съответното основание, се преценява и 
обстоятелството дали чужденецът има причина да се страхува от 
преследване, в съответствие с разпоредбите на Лондонската 
резолюция относно явно неоснователните молби за убежище 

 

- в чл. 15 са предвидени основанията за прекратяване на 
производството, в съответствие с прекратяващите клаузи по чл. 1С от  
Женевската конвенция от 1951 г. 

 

- в чл. 16 се регламентират основанията за прекратяване на 
производството в случаите, когато се установи, че не съществува 
необходимост от закрила. 
 

Законопроектът също така предвижда изменение на т. 7 на чл. 16, при 
което фиксираният срок от 72 часа от влизането в страната, в рамките 
на които чужденецът трябва да се яви и да заяви пред компетентен 
орган желанието си да получи закрила, се променя на “разумен срок”. 
 
 

Предвидено е създаването на нова ал. 2 на чл. 16, в която е записано, 
че неспазването на сроковете за явяване на чужденеца пред 
компетентните органи не може да бъде самостоятелно основание за 
отказ за предоставяне на статут. 
 

- в чл. 17 са изрично изведени основанията за прекратяване и 
отнемане на вече предоставен статут на бежанец или хуманитарен 
статут.   

 
В чл. 25 се допълва нова алинея, с която се предвижда непридружените 
малолетни и непълнолетни чужденци до назначаването на настойник или 
попечител да се представляват от специализиран орган по закрилата на 
децата, в съответствие с Директива на Съвета № 2003/ЕС от 27 
януари 2003 г. относно минимални стандарти за приемане на лица, 
търсещи убежище.   
 
Законопроектът е одобрен от Министерски съвет на 25 март 2004 г. и е 
внесен в Народното събрание. 
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Дъблинска конвенция/Регламент 343/2003 и Регламент № 2725/2000 
 
В Закона за убежището и бежанците са въведени основните критерии по 
Дъблинската конвенция, без България да е страна по нея (чл. 16, т. 1, 2, 
4, 5 и 11). Предвидена е възможност за снемане на пръстови отпечатъци 
и други идентифициращи белези при условията и по реда, определени 
със закон и при зачитане достойнството на чужденеца (чл. 60, ал. 2). 
 
В изпълнение на сключеното през 2002 г. Споразумение за 
разбирателство и обмен на информация със съдействието на експерти 
от МВР беше създадена Автоматизирана информационна система за 
бежанците. “Автоматизираната информационна система “Бежанци”, се 
използва ефективно от м ноември 2003 г., като в нея се въвеждат 
данните за всички новорегистрирани чужденци, потърсили закрила. 
 
Държавната агенция за бежанците, съвместно с представители на МВР, 
продължава работата по създаване на система за вземане на пръстови 
отпечатъци. Подготвя се първоначален проект, като се проучват 
възможностите за обезпечаване с техника. 
 
Продължава работата по реализиране на инвестиционен проект BG 
2003/004-937. 08. 05. Проектът включва изграждане и оборудване на два 
нови транзитни центъра за търсещи убежище в районите на най-
натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове - “Капитан 
Андреево” и Аерогара София. Провеждането на предварителното 
техническо проучване за този проект и изготвянето на тръжната 
документация беше осъществено в срок в рамките на туининг-проект 
BG0103.06 “Институционално укрепване на Държавната агенция за 
бежанците”, който приключи успешно през м. ноември 2003 г. 
  
Съгласно предвиденото в проекто-фиша, тръжната документация е 
предоставена на Централното звено за финансиране и договаряне към 
Министерството на финансите за провеждане на тръжна процедура за 
подбор на строителна фирма, която ще изгради транзитните центрове.  
 
Във връзка с поетия ангажимент за допълнително укрепване на 
капацитета на Държавната агенция за бежанците, в рамките на 
цитирания по-горе туининг-проект, в края на 2003 г. в Държавната 
агенция за бежанците беше открит Учебен център, оборудван със 
съвременна техника, осигурена със средства от Европейската комисия. В 
него се провежда обучението на служителите от Агенцията, което 
обхваща и представители на съответните министерства, ведомства и 
неправителствени организации, работещи по проблемите на бежанците.  
 
Приложение  
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№ 6 План за провеждане на занятията в Учебния център на Държавната 
агенция за бежанците за първото полугодие на 2004 г.  
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ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
  

Институционално изграждане 
 
Министерство на вътрешните работи отдава изключително значение на 
по-нататъшното институционално изграждане и подобряване на 
административния капацитет на полицейските служби, като основна 
предпоставка за ефективното прилагане на хармонизираното 
законодателство. 
 
В изпълнение на поетите ангажименти за повишаване на ефективността 
на работата на полицията и привеждането й в състояние за изпълнение 
на acquis към датата на присъединяване към ЕС,  от началото на 2003 г. 
в  Министерство на вътрешните работи започна процес на поетапни 
промени в полицейските служби. Към момента на настоящия отчетен 
период някои етапи от процеса на модернизиране вече са приключили, а 
други са в напреднала фаза.   
Приключилите до момента етапи обхващат:  
 Създаване на нови структури, при което е следвана практиката в 
държавите-членки на ЕС. Тези структури ще бъдат в състояние да 
поемат функциите и дейностите, произтичащи от съответните актове на 
Европейското и Шенгенското  acquis. Тук могат да бъдат посочени: 

o Създаването на дирекция “Миграция” на МВР, която ще 
осъществява контрола по пребиването на чужденци в Република 
България (ЗИД на ЗМВР от м. ноември 2003 г.)  

o Разширяване функциите на органите на НСГП в съответствие с 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген 
(предвиждане на правомощия извън граничната зона, когато това е 
необходимо за разследване на престъпления, свързани с 
нелегална миграция или с трафик на кора, както и за извършване 
на гранично наблюдение и заснемане  - ЗИД на ЗМВР от м. 
ноември 2003 г.) 

o Създаване на Национално информационно-аналитично звено 
по наркотичните вещества в НСБОП (съвместна Инструкция на 
министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, 
подписана на 03.09.2004 г.) в изпълнение на Националната 
стратегия за борба с наркотиците 

o Създаване на Звено за координация и стратегически анализ (5 
декември 2003 г.) в ДКИАД – МВР, което координира и осъществява 
мониторинг на изпълнението на Плана за действие към 
Националната стратегия за борба с наркотиците. 

o Създаване на функционално звено за контакт за целите на 
международното оперативно полицейско сътрудничество, когато 
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това е предвидено в международен договор, по който Република 
България е страна (ЗИД на ЗМВР от м февруари 2003 г.). 

o Изграждане на дознателски апарат  в структурните подразделения 
на МВР в София и в страната по силата на  ПМС № 73 от 
31.03.2003 г..  

 Преустановяване използването на военнослужещи на наборна на 
военна служба и изграждане на изцяло професионална гранична полиция 
и жандармерия  

o Подмяната на военнослужещите на наборна военна служба в НСГП 
с професионални полицейски служители приключи на 20.12.2002 г.  

o Подмяната на военнослужещите на наборна военна служба в НСЖ 
с професионални полицейски служители започна през 2001 г. (ПМС 
127/15.05.2001 г. за реформа в системата на управление и 
организационната структура на НСЖ.). Очаква се подмяната да 
приключи до края на настоящата година, с което процесът на 
демилитаризация в МВР завършва изцяло.  

 
 Въвеждане на усъвършенствана система за управление на 
човешките ресурси 

През м. август 2003 г. Приключи изпълнението на twinning light проект по 
програмата ФАР, насочен към усъвършенстване на системата за 
управление на човешките ресурси и по-конкретно към първия етап от 
кариерата - постъпването на служба и първоначалната професионална 
подготовка. В рамките на проекта, изпълняван съвместно с Франция, 
беше разработена и утвърдена  Концепция за реформа на системата 
за първоначален подбор и подготовка на служителите в МВР. 
С концепцията се въвеждат нови принципи в следните основни насоки: 

• изработване на комуникационна политика, с оглед 
обезпечаването на прозрачност на процедурите, широка 
информираност на гражданите, повишаване нивото на 
кандидатите и популяризиране на полицейските професии; 

• въвеждане на конкурсна процедура, с оглед гарантиране 
равенството на шансовете и засилване на обективния 
характер на подбора; 

• създаване на колективен контролен орган - Национална 
комисия по подбора и обучението, за контрол по 
приложението и гаранция за прозрачност на процедурите, 
свързани с подбора и подготовката на човешките ресурси 
в МВР; 

• въвеждане на статута на стажант, с оглед засилване 
мотивацията на новоназначените и намаляване разходите 
на администрацията. 

• реорганизация на първоначалната професионална 
подготовка с оглед по-доброто подготвяне на обучаемите 
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спрямо естеството на техните професии чрез засилване на 
практическия елемент и уеднаквяване на критериите за 
оценяване. 

Принципите, разработени в Концепцията се прилагат успешно по 
отношение на процеса за подбор и назначаване на дознатели, започнал 
през 2003 г. 
Ефективното прилагане на концепцията за реформа на подбора и 
постъпването на служба, изработена в рамките на посочения проект, 
представлява основата за успешното изпълнение на започналия в МВР 
проект по програма ФАР 2002 (BG2002 IB-JH 07) за създаване на 
унифицирана система за оценка, квалификация и развитие на човешките 
ресурси.  
Проектът се осъществява съвместно с Испания и предвижда засилване 
на възможностите за управление на човешките ресурси, изясняване на 
модела за полицейска кариера, както и оптимизиране на съществуващи 
структури чрез провеждане на обучение и подробно проучване и 
въвеждане на на-добрите европейски практики. 
В рамките на проекта беше изготвена Стратегия за полицейска кариера и 
за оптимизиране управлението на човешките ресурси в Министерство на 
вътрешните работи. Стратегията беше утвърдена от Министъра на 
вътрешните работи на 12 март 2004 г., като с това завърши първата фаза 
“Дефиниране на план за полицейска кариера” на компонент 1 от проекта - 
“Система за професионална полицейска кариера”. 
В областта на реформата на обучението през 2004 г. започва 
изпълнението на нов проект по програма PHARE (BG/2003/IB/JH/02) 
“Институционално изграждане на Академията на МВР и повишаване 
качеството на обучението”, чиято основна цел е модернизация на 
българското полицейско обучение в съответствие с европейските 
стандарти и добри практики. 
 
Като част от извеждането на борбата срещу престъпността сред 
приоритетните цели на българското правителство и във връзка поетите 
ангажименти за предприемане на ефективни действия за 
противодействие на престъпността, с Решение на Министерския съвет от 
22 декември 2003 г. беше приета актуализирана Национална 
стратегия за борба с престъпността 2002 - 2005 г. с акцент върху 
противодействие срещу тежките криминални прояви. Документът беше 
приети от Народното събрание на Р България на 30 януари 2004 г. 
 
В стратегията се поставя акцент също върху:  
 
- По-нататъшно хармонизиране на националното законодателство с 
правото на ЕС;  
 
- Подобряване на взаимодействието между изпълнителната и съдебната 
власт, местното самоуправление и структурите на гражданското 
общество;  
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- Укрепване на институционалния и административен капацитет на 
правоприлагащите органи;  
 
- Превенцията като основен инструмент за ограничаване на общите и 
специфичните криминогенни фактори;  
 

- Оптимизиране възможностите на държавата за ограничаване на 
криминогенните фактори от социален и икономически характер. 

 
Към Актуализираната национална стратегия за борба с 
престъпността 2002 – 2005 са разработени Мерки за гарантиране 
сигурността и спокойствието на българските граждани 
                            
Мерките обхващат инициативи за: 

 усъвършенстване на законодателството в борбата с престъпността; 
 практически действия за цялостно подобряване на 
междуведомственото сътрудничество; 
 целево управление на противодействието на организираната 
престъпност 
 ресурсно осигуряване.   

 
В контекста на  мерките за усъвършенстване на законодателството  
на 26 февруари 2004 г. Министерски съвет на Република България 
одобри проект на Закон за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност (приложен). Законът е 
насочен към пресичане на възможностите за извличане на облаги от 
престъпна дейност и предотвратяване използването на такива облаги за 
извършването на други престъпления. Той има гражданскоправен 
характер и мерките, които се регулират от нето ще се изпълняват от 
специализирани структурни звена на данъчната администрация. В по-
широк прав законът ще играе решаваща превантивна роля, така, че да не 
се допуска инвестирането на престъпните облаги в икономическата 
сфера. Обект на закона е имуществото, което не се включва в предмета 
на доказване по наказателното дело. Най-съществената характеристика 
на закона е, че и обезпечителните мерки и отнемането в полза на 
държавата се извършват по решение на съда. Друг орган по тези въпроси 
не може да се произнесе.  
 
Към  тази част и в изпълнение на препоръките съдържащи се в Общата 
позиция на ЕС CONF-BG 21/03.за засилване на сътрудничествого на 
разследващите органи в досъдебната фаза на 27 февруари 2004 г. 
министърът на вътрешните работи, главният прокурор на Р България и 
директорът на Националната следствена служба подписаха Инструкция 
за работа и взаимопомощ на органите на предварителното 
разследване.(Подробна информация се съдържа в раздел 
“Усъвършенстване на досъдебното производство”). 
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Действията за цялостно подобряване на междуведомственото 
сътрудничество имат за цел практическото изпълнение на 
горепосочената Съвместна инструкция. В допълнение, за по-ефективно 
използване възможностите на всички контролни органи в борбата с 
организираната престъпност ще се утвърждава подхода за създаване на 
смесени екипи за разследване с участие на представители на данъчните, 
митническите и финансовите служби, специализираните полицейски 
служби и следствието, под ръководството и надзора на прокуратурата. 
Целта на тези екипи е да работят по комплексно документиране на 
престъпната дейност на организираните престъпни групи, както в 
легалния бизнес, така и в различните сектори на сивата и черната 
икономика, които имат “захранваща” функция по отношение на формално 
законната икономическа активност. Фокусът на оперативните усилия ще 
се съсредоточи върху установяване на активи, които очевидно са 
придобити неправомерно и последващо предприемане на мерки за 
тяхната конфискация, след приемане на адекватно ново 
законодателство.   
 
С цел осъществяване на централизиран подход и координация на 
съвместните усилия на правоохранителните служби в борбата с 
престъпността към кабинета на министър-председателя е създаден 
Координационен център, управляващ действията на свикван при 
необходимост специален щаб. Като резултат от прилагане на 
координирания подход през отчетния период са заведени 96 следствени 
дела и 31 дознания срещу 157 извършители. 
 
В областта на целевото управление на противодействието на 
организираната престъпност, фокусът се поставя върху активизиране 
на оперативно-издирвателната работа по организираните престъпни 
групи в София и 6 големи областни центрове, на чиято територия през 
2002/2003 г. са извършени големият брой тежки поръчкови престъпления 
срещу лица, свързани със структури на организираната престъпност. 
 
На директорите на столичната дирекция и 6-те ключови регионални 
дирекции е възложено да създадат организация за превенция и 
ефективно разкриване на престъпленията, свързани с: взломни кражби и 
грабежи; наркоразпространение; сводничество и проституция; кражби и 
противозаконно отнемане на МПС; корупция в местната администрация. 
Съвместно с областните и общинските администрации ще се разработят 
и реализират конкретни план-програми за подобряване охраната на 
обществения ред и борбата с престъпността в градовете с най-тежка 
криминална обстановка. Предвиждат се мерки за засилване на контрола 
в рамките на закона, за носене на оръжие и преди всичко за изземване на 
оръжието от физически и  юридически лица, за които има данни, че са 
извършили нарушения или е отпаднала необходимостта от ползване на 
огнестрелно оръжие. 
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За изпълнение на конкретните мерки /ресурсно осигуряване/ от 
републиканския бюджет за отпуснати целево 5 млн. лв. Допълнително по 
линия на сътрудничеството със  Франция, като израз на високата оценка 
на съвместната работа между двете вътрешни министерства в областта 
на противодействието на престъпността и политическата подкрепа за 
борбата с престъпността като цяло, френското правителство отпуска 
сума в размер на 2,5 млн. евро за закупуване на полицейска техника и 
оборудване. 
 
Министерство на вътрешните работи продължава усъвършенстването на 
вътрешно-нормативната база и обучението в областта на процедурите, 
полицейските техники и специфичната етика, свързана с борбата срещу 
организираната престъпност. 
 
Стратегия за работа на полицията в близост до обществото 
 
В отговор на очакванията на обществото към полицията като институция 
в тяхна служба, през м. юли 2002 г. беше създадена постоянна работна 
група за разработване и реализиране на практически модел “Полицията в 
близост до обществото”, с представители от различни звена на МВР и 
български неправителствени организации. С активната експертна помощ 
от страна на представители на Обединеното Кралство беше извършен 
задълбочен анализ в няколко направления - успешни модели за работа 
на полицията с обществото в други държави, опита на български 
неправителствени организации, изпълняващи проекти в тази област, 
нагласите за промяна в самото МВР и на обществените очаквания към 
дейността на полицията. 
Стратегията “Полицията в близост до обществото” беше утвърдена през 
м. октомври 2002 г., В нея са формулирани мисията, стратегическите 
цели и основните задачи на за първите три години от реализирането й, 
което започна непосредствено след това. Стратегията се изпълнява 
успешно на национално и регионално ниво в  сътрудничество с местната 
власт, неправителствения сектор и в рамките на различни проекти.  
В контекста на едно от най-важните и направления, а именно засилване 
ролята на районните полицейски инспектори, ДНСП, съвместно с 
фондация “Отворено общество“ и Сдружение “Български адвокати за 
правата на човека”, издаде Наръчник за дейността на районния 
инспектор в близост до обществото.  
През м. декември 2003 г. беше проведена третата Национална 
конференция “Полицията в близост до обществото”, на която беше 
отчетен напредъкът по реализирането на стратегията, бяха представени 
редица проекти, осъществени на местно ниво между РДВР и 
неправителствени организации, и бяха набелязани дейности по 
развитието и практическото прилагане на Стратегията за следващата 
година. 
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Полицейско задържане 
В рамките на дейността по изпълнение на приетия през м. ноември 2002 
г. план за действие на  Постоянна работна група по правата на човека 
към МВР ( ПРГПЧ)  бяха предприети следните стъпки за подобряване на 
полицейските практики за защита правата на човека: 
След приемането на “Инструкция (I - 167/23.07.2003 г.) за реда за 
действие на служителите на Министерството на вътрешните работи при 
задържане на лица, за оборудването на местата за настаняване на 
задържани лица и реда в тях”, която регламентира прилагането на 
европейските стандарти за гарантиране правата на лицата, задържани от 
полицейските органи, се предприеха действия за разширяване на  
поднормативната база, регламентираща полицейското задържане. 
Изработени и приети са следните документи: 

• Методика за хранене на задържаните и конвоирани лица 

• Примерни проектни решения на помещенията за задържане 
на лица в структурните звена на МВР – документът  създава 
условия за  разработването на единен стандарт регламентиращ 
строителните изисквания към помещенията за полицейско 
задържане в изпълнение та съдържащите се в Инструкция I-167 
изисквания към местата за настаняване на задържаните лица, 
базирани върху препоръките от последния Редовен доклад за 
Република България на Комитета за предотвратяване на 
изтезанията /КПИ/. Документът е  утвърден през м. януари 2004 г. 

 
Етичен кодекс  
През м. октомври 2003 г. министърът на вътрешните работи утвърди 
Етичен кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия. 
Кодексът беше изработен от работна група на МВР с помощта на 
експерти от Съвета на Европа, Белгия, Испания, Франция и други. 
Неговият финален вариант беше съгласуван и одобрен от Съвета на 
Европа. 
Кодексът е  изцяло съобразен с Препоръка 2001 (10) на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа. Той съдържа текстове относно 
работата на полицията с гражданите, правонарушителите, свидетелите 
на престъпления, задържаните и жертвите на престъпления, 
правомерната и пропорционална употреба на сила, зачитането на 
човешките права и свободи, недопускането на дискриминационно 
поведение и на прояви на корупция. Кодексът беше представен публично 
в началото на м. ноември 2003 г. и е поставен на Интернет-страницата на 
МВР. Предстои въвеждането му в ежедневната работа на полицията, в 
обучителните програми на Академията на МВР (АМВР), сержантските 
училища, както и в текущото обучение на служителите на МВР.  
В момента на практика е завършило отпечатването на Кодекса за 
нуждите на полицейските служби в МВР. Връчването на индивидуални 
екземпляри на служителите е извършено в по-голямата част от 
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структурните звена с полицейски правомощия в Министерство на 
вътрешните работи на централно и регионално ниво.  
Текстът на кодекса в превод на френски език е представен в приложение 
към настоящия раздел. 
 
Постоянна комисия по правата на човека и полицейска етика в МВР 
 
Комисията беше създадена през м. ноември  2003 г. с основна цел да 
работи за популяризирането и общото подобряване на практиките във 
всички направления на дейност на МВР, свързани с правата на човека и 
професионалната етика, както и да координира работата и да подпомага 
методически местните комисии по правата на човека и полицейска етика 
към СДВР и РДВР.  
В края на 2003 г., в СДВР  и РДВР се създадоха  Регионални комисии 
по правата на човека и полицейска етика, под ръководството на 
началниците на РЗ "Полиция". В комисиите са включени служителите, 
определени за регионални координатори и обучители по правата на 
човека, представители на Дирекция “Пресцентър и връзки с 
обществеността”, ръководни служители от криминално и охранително 
направление.  
Комисиите изготвиха свои планове, утвърдени от началниците на РЗ 
"Полиция",  които включват дейности по превенция на полицейското 
насилие, обучението, контрола и оказването на методическа помощ по 
спазване правата на човека в РПУ и РДВР. Заложени са и занятия за 
служителите в РДВР и РПУ по правата на човека през служебната учебна 
година, които се реализират с активното съдействие на обучителите по 
правата на човека към СДВР и РДВР.  
Комисиите работят под методическото ръководство на Постоянната 
комисия по правата на човека и полицейската етика към МВР и се 
отчитат в края на всеки тримесечен период за извършената от тях 
дейност.  
 
На 4 март 2004 г. министърът на вътрешните работи утвърди  Правилник 
и План за работа на Постоянната комисия по правата на човека и 
полицейска етика в МВР, с конкретни задачи, срокове и отговорници в 
следните области: правна рамка, материални условия на задържане, 
задържане на чужденци и нелегални имигранти, изготвяне на годишни 
доклади по правата на човека, утвърждаване в практиката на 
принципите, залегнали в Етичния кодекс, обучение по правата на човека 
и полицейска етика. 
 

Обучение 
Обучение в областта на процедурите, полицейските техники и 
специфичната етика, свързана с борбата срещу организираната 
престъпност. 
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С оглед на придобиване на умения и запознаване с най-добрите 
европейски практики в областта на борбата срещу престъпността в 
рамките на подписаните двустранни договорености в областта на 
полицейското сътрудничество със страните - членки на ЕС , служители от 
специализираните служби на Министерство на вътрешните работи взеха 
участие в следните курсове и специализации: 
 
В Испания -  по  въпроси свързани с наркотиците, организираната 
престъпност, въоръжени обири и незаконен трафик на автомобили и по 
въпроси свързани с интервенции при проява на насилие на спортни 
мероприятия 
 
Във ФРГ, по линия на сътрудничеството между “Охранителна полиция” и 
Полицейския резерв на ФРГ -  по теми от областта на охраната на масови 
мероприятия, организация на ежедневната патрулно-постова дейност, 
репресия и превенция при противодействието на престъпността, охрана 
на държавни посещения и полицейско наблюдение на публични места”. 
 
В рамките на сътрудничеството между Министерство на вътрешните 
работи и фондация “Ханс Зайдел” продължава квалификацията на 
български полицейски служители по немски език в полицейското училище 
в Айхщет. През отчетния период в курса по немска езикова квалификация 
са участвали трима души. 
 
Във Великобритания - за обучение по използването на софтуерен 
продукт за оперативен анализ ‘i2”. 
 
Служители от специализираните служби и дирекции на МВР участват и в 
семинарите, организирани в рамките на програмите на ЕС като AGIS , 
HIPPOKRATES и др. В рамките на процеса  на заявяване за изпълнение 
на проекти по линия на програма AGIS, Министерство на вътрешните 
работи е заявило желанието си да партнира с Испания по проект, 
насочен към изработването на общоевропейски наръчник за обучение на 
полицията и с Международния център за развитие на миграционната 
политика /МЦРМП/ по проект, насочен към изработване на наръчник по 
въпросите на миграцията и борбата с трафика на хора.  

Трафик на хора 
 
Обучението по проблемите на трафика на хора се извършва във всички 
форми на обучение във факултет “Полиция” на Академията на МВР и 
трите Центъра за специализация и професионална полицейска 
подготовка (ЦСППП).   
 

1. Учебна програма в Академията на МВР (АМВР) по трафик на хора 
  

През 2003 г. се разработи и утвърди учебна програма  по проблемите на 
трафика на хора. Програмата съдържа  наказателно правния аспект на 
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противодействието на трафика на хора, взаимодействието между 
институциите, ангажирани с противодействието на трафика на хора, 
оперативно-издирвателни методи и средства за противодействие на 
трафика на хора и добрите европейски практики по тази материя.  

 
Учебната програма се преподава в следните видове курсове: 

 
- Повишаване на квалификацията на офицери по линия на 

противодействие на трафика на хора - петдневен курс, проведен за 
периода 08.12. -  12.02.2003 г. Следващият курс ще се проведе през 
юли 2004 г. В двата курса ще бъдат обучени 46 офицери, работещи 
по трафика на хора. 

- Пети Висш редовен и задочен курс, факултет “Полиция” на АМВР, с 
8 часов хорариум. Темата “Трафик на хора” е включена като 
самостоятелен модул в учебната дисциплина “Противодействие на 
организираната престъпност”. 

- Курсове за първоначална подготовка на офицери с висше 
образование - мерките за  противодействие на трафика на хора се 
разглеждат в рамките на учебната дисциплина “Противодействие 
на криминалната престъпност”, с хорариум 4-6 часа, в зависимост 
от заеманата длъжност. 

- Сержантски курсове в ЦСППП - тематиката е включена в учебната 
програма по противодействие на престъпността. За периода 08.03. 
- 12.03.2004 г. е предвиден  курс за повишаване квалификацията на 
сержанти от криминална полиция, работещи по противодействие на 
трафика на хора.   

 
2. Организирани и проведени международни прояви за обучението на 
полицейски служители по проблемите на трафика на хора (за периода 
2003 г.): 
 

- Три пилотни обучителни семинара на тема “Трафик на хора” в 
рамките на проект по Програмата за развитие на ООН. Този 
проект бе осъществен от екипа на “Групата за борба с трафика 
на хора” в рамките на  Пакта за стабилност за ЮИЕ. 
Изработеният “Наръчник за обучение на правоприлагащите 
органи”, в чиято подготовка участва преподавател от АМВР е 
адаптиран и допълнен на национално и регионално равнище. На 
базата на наръчника се адаптират и преработват  обучителни 
модули за различни категории служители от МВР, за служители 
от други държавни институции и за представители на НПО; 

 
- По линия на  CEPOL в Академията на МВР се проведе семинар 

на тема “Контрол на имиграционните потоци” (15 – 19 септември 
2003 г.). В програмата на семинара бяха разгледани и теми, 
свързани с незаконната имиграция и трафика на хора; 
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- През декември 2003 г. представител на МВР участва в семинар 
по противодействие на трафика на хора организиран от 
Университета “Джонс Хопкинс”, Вашингтон по програма “Проект 
за подкрепа”, финансиран от Държавния департамент на САЩ. 

 
Обучение и програми в областта на правата на човека 
 
Въпросите, свързани с правата на човека, заемат важно място в 
първоначалната подготовка, в обучението без откъсване от работа 
(служебна учебна година), както и при ежедневните инструктажи на 
полицейските служители. В съответствие с утвърдената стратегия за 
“Полицията в близост до обществото", темата "Полицията и правата на 
човека" се извършва във всички форми на обучение във факултет 
“Полиция” на АМВР и трите Центъра за специализация и професионална 
полицейска подготовка (ЦСППП).   

 
Разработен е самостоятелен модул от 10 часа за международно 
правната регламентация на правата на човека, който се преподава във 
всички курсове за първоначална подготовка. Модулът по права на човека 
е включен и в курсовете за повишаване квалификацията  на офицери и 
сержанти  от полицията, и е свързан с  дейността “Полицията в близост 
до обществото”. През отчетния период по проблемите на правата на 
човека  във факултет  “Полиция” на АМВР са проведени  два курса  с 
участието на 50 офицери. До края на учебната година ще бъдат обучени 
още 50 офицери.  

 
В рамките на същия период, по човешки права в ЦСППП е проведен един 
курс; обучени са 22 сержанти. До края на учебната година предстои 
провеждането на още 3 курса за 70 сержанти.  

 
Наред с националната и международно правна регламентация на 
правата на човека в учебната програма са включени  полицейска тактика, 
правата на жертвите на престъпления, правата на уязвимите групи от 
населението, работата на полицията в мултиетническа среда. 
Разглеждат се  етичните измерения на правата на човека. Преподава се 
и   полицейска тактика. Хорариумът по отделните дисциплини, касаещи 
работата на полицията и правата на човека, се определя в зависимост от 
вида на курса на обучение. 
 
2.Организирани и проведени  международни прояви в АМВР за обучение 
на полицейски служители по проблемите на правата на човека: 
   

- През 2003 г. в Академията на МВР, съвместно с Института за 
принципите на правото са проведени шест двудневни семинара за 
обучение на 150 полицейски служители по “Полицейски наръчник за 
правата на човека”. Наръчникът е издаден в 5000 екземпляра с 
финансовата подкрепа на Датския център за човешки права. 
Предвижда се продължаване на проекта с цел мултиплициране. 
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 - През юни 2003 г. с лектори от норвежка страна в АМВР се проведе 
еднодневен курс на тема “Демокрация, справедливост и работа на 
полицията”. 

 
  -  От 29 септември до 01 октомври 2003 г. в АМВР се проведе 
семинар  на тема “Полиция в близост до обществото” с трима 
белгийски лектори и с участието на 30 полицейски служители.       

 
Представители на МВР взеха участие в международен семинар по линия 
на CEPOL на тема “Права на човека и ефективна полицейска дейност” , 
проведен в Полицейската академия за ръководни кадри в гр. Мюнстер, 
ФРГ (декември 2003 г.) .  
 
През отчетния период България подписа международни споразумения за 
полицейско сътрудничество с ФР Германия (30 септември 2003 г.), Кипър 
(2 декември 2003 г.), споразумение за сътрудничество в борбата с 
незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, злоупотреба с 
тях и с незаконния трафик на прекурсори с Узбекистан (24 ноември 2003 
г.), споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с 
Узбекистан (24 ноември 2003 г.), меморандум за разбирателство за 
взаимен обмен за информация в областта на нелегалната миграция с  
Холандия /21 ноември 2003 г./, както и меморандум за полицейско 
сътрудничество със Сърбия (26 септември 2003 г.). 
 
Към м. март 2004 г. Министерството на вътрешните работи на Република 
България е изпратило офицери за връзка в Атина, Берлин, Варшава, 
Виена, ЕВРОПОЛ, Мадрид, Москва, Париж, Прага, Рим, Скопие и в 
Центъра на Инициативата за сътрудничество в ЮИЕ. Предстои 
изпращането на офицери за връзка в Белград и Анкара. 

Сътрудничество с Европол 
 
През м. ноември 2003 г. Министерство на вътрешните работи на Р 
България официално се включи като равностоен партньор с оглед 
реализацията на целите, заложени в одобрения от ръководителите на 
полицията на страните-членки от ЕС План за действие за борба с 
трафика на хора от България., изпълняван от Европол. 
 
Планът за действие съдържа програма от действия за създаване на 
Съвместен екип за разследване (JIT), които ще разработва мерки за 
ефективно противодействие на престъпленията в областта на трафика 
на хора за целите на парично облагодетелстване или сексуална 
експлоатация. За подпомагане на работата на СЕР е създаден и 
съвместен екип за събиране на оперативна информация  (JIG). В 
допълнение, Планът за действие предвижда  концепцията за JIT да бъде 
тествана и оценена посредством методите на научно-изследователската 
дейност. За целта ще бъде създаден специален научен комитет с 
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участието на учени от участващите страни-членки, които ще разработят 
модел за функционирането на JIT. 
 
 
България участва на равноправни начала в съвместните дейности по 
събиране н анализ на информацията и взимане на решения за 
последващи операции. Вследствие на постигнатите договорености 
отправената от председателят на Ръководния комитет официална 
покана, България излъчи свои представители в работата на всички 
органи на Плана за действие : Ръководен комитет, JIT и научния комитет. 
 
На последната работна среща на ръководителите на националните звена 
на Европол, която се продеде в периода 2-3- март 2004 г- в Хага, 
Холандия беше отбелязан положителния принос на България в 
обединените усилия на европейските страни в противодействието на 
фалшификациите на пари, регионалните операции за ограничаване на 
трафика на хора, както и в другите области на борбата с международната 
организираната престъпност. По мнение на ръководството на Европол 
дейността на българския офицер за връзка е допринесла значително за 
разширяване на сътрудничеството на страната с Европол и останалите 
страни-членки, присъединяващи се страни и страни-кандидатки за 
членство. За изминалите два месеца са били обменени 132 различни 
съобщения, информации, данни, запитвания във всички области на 
организираната престъпност. Отчетено е, че България е изпълнила 
всички задължения във връзка със сътрудничеството на страната  с 
Европол.   
 
Приложения: 
 
№ 7 Актуализирана Национална стратегия за борба с престъпността 
2002-2005 
 
№ 8 Проект на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност 
 
№ 9 Етичен кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия 
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БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА 
 
Република България напълно е изградила необходимата правна рамка за 
ефективното функциониране на национален механизъм за 
противодействие на тероризма. Националното законодателство е 
приведено в пълно съответствие със задълженията, произтичащи от 
международното право, в това число многостранните международни 
конвенции, резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и съответните 
актове на Европейския съюз в тази област. 
 
Продължава активното сътрудничество с Комитета на Съвета за 
сигурност срещу тероризма. В изпълнение на  Резолюция 1373 (2001), 
през периода януари - март 2004 г. беше изготвен и представен на 
Съвета за сигурност Четвъртия доклад за дейността на Република 
България за противодействие на тероризма. 
 
С Решение № 195 от 22 март 2004 г. Министерският съвет извърши 
поредната актуализация на Списъка на физическите лица, юридическите 
лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по 
Закона за мерките срещу финанасирането на тероризма. Списъкът 
съдържа физически лица, юридически лица, групи и организации, 
включени в Консолидирания списък, поддържан от Комитет 1267 на 
Съвета за сигурност на ООН, както и посочените в списъка - приложение 
към Общата позиция на Съвета на Европейския съюз 2001/931/CFSP за 
прилагането на специфични мерки за борба с тероризма. 
  
Във връзка с подготовката за ратификация и прилагане на Конвенцията 
на Европейския съюз от 29 май 2000 г. за сътрудничество по 
наказателно-правни въпроси и на Протокола към конвенцията от 2001 г., 
през април 2004 г. в Министерския съвет ще бъде внесен проект на Закон 
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 
Законопроектът ще бъде приет от Народното събрание до края на 2004 г. 
В същия срок ще бъде приет и Закон за екстрадицията и правната помощ 
по наказателно-правни въпроси. 
 
В изпълнение на препоръките на Европейския съюз, България е 
предприела мерките, необходими за ранното приготовление за прилагане 
след присъединяването към Европейския съюз на два ключови акта на 
Съвета на Европейския съюз: Рамковото решение за борба срещу 
тероризма (2002/475/JHA) и Рамковото решение относно европейската 
заповед за арест (2002/584/JHA). България има пълна готовност за 
прилагане на Рамковото решение за борба срещу тероризма, тъй като 
националното законодателство в тази област напълно е хармонизирано с 
него. Във връзка с Рамковото решение относно европейската заповед за 
арест, Комисията на Народното събрание за подготовка на предложения 
за промени в Конституцията на Република България е възприела идеята 
за промяна в Конституцията във връзка с неговото транспониране и в 
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момента работи по точната редакция на съответния конституционен 
текст.  
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БОРБА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА 
 
 
Борба срещу измамите 
 
През отчетния период продължи работата на Съвета за координация в 
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности /AFCOS/, създаден с Постановление на 
Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 г., който осъществява 
контакт и сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите 
/OLAF/. 
 
На 26 март 2004 г. българският AFCOS сформира междуведомствена 
работна група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс с оглед изпълнение на поетия от българската страна 
ангажимента да гарантира, че националното законодателство е напълно 
хармонизирано с Конвенцията за защита финансовите интереси на 
Европейските общности от 1995 г. и протоколите към нея по отношение 
на:  
 Член 1 (1) относно дефиницията на измама;  

• Член 3 - наказателна отговорност за ръководители в бизнеса;  
• Член 3 от втория протокол за отговорността на юридически лица и 

съответните санкции. 
 
В работната група участват представители на ведомствата, които са 
представени в Съвета. 
 
От последното тримесечие на 2003 г. българският AFCOS изпълнява 
Многонационална програма ФАР за борба с измамите, по линия на която 
се осигурява техническо подпомагане и разработване на необходимите 
софтуерни продукти.  
 
В рамките на програмата се провежда обучение на представители на 
всички ангажирани ведомства в различни насоки: предмет на дейност на 
OLAF, автоматизирани информационни системи за борба с измамите, 
процес на разследване в OLAF, анализ на информацията и др.  
 
По програмата се провеждат също така и стажове в OLAF и партниращи 
организации от страните-членки в категории като “Разузнаване”, 
Разследване”, “Измами с пред-присъединителни фондове”, “Данъчни 
измами”, “Нарушения в митническия режим” и други области, свързани 
със защитата на бюджета на ЕС. 
 
Приложение: 
 
№ 10 Годишен отчет на AFCOS.  
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Борба срещу прането на пари  
 
На 10 септември 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване подписа 
инструкции за взаимодействие с БНБ. 
 
На 4 декември 2003 г. беше подписана Инструкция за взаимодействие 
между Агенцията за финансово разузнаване и Прокуратурата на 
Република България. Изготвянето и подписването на инструкцията е 
резултат от съвместната работа на двете институции и е израз на 
тяхната готовност и усилия за подобряване на междуведомственото 
сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и прането 
на пари. 
 
През м. декември 2003 г. директорът на българското финансово 
разузнаване  беше избран за заместник-председател на Комитета по 
мерките срещу изпирането на пари на страните членки на Съвета на 
Европа, което представлява доказателство за високата оценка за 
работата на българското финансово разузнаване. 
 
От м. април 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване изпълнява 
туининг проект с участието на експерти от Испания. Проектът е наречен 
“Борба срещу изпирането на пари” и има за цел укрепване на 
административния капацитет на АФР и подобряване на 
взаимодействието с другите институции и служби, работещи в сферата 
на защита на финансовата система прилагайки мерки срещу изпирането 
на пари и финансирането на тероризма. Съгласно планираните дейности 
по проекта са осъществени поредица от работни срещи, семинари и 
дискусии с участието на служители от специализираните служби на 
Министерството на вътрешните работи, Министерството на 
правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Главна данъчна 
дирекция, Агенция “Митници”, Комисията за финансов надзор, Дирекция 
“Специален надзор” на БНБ, Държавна комисия по хазарта. Подобни 
семинари и срещи са организирани  и за представители на частни 
финансови институции (докладващите по ЗМИП лица). 
 
През 2003 г. е разработена нова система за електронно докладване и 
анализ на транзакции, която ще бъде внедрена през първото тримесечие 
на 2004 г.  Лицата по чл. 3 ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП) ще предоставят информация съгласно чл. 
11 от ЗМИП на АФР на месечна база не по-късно от 15 число на месеца, 
следващ месеца за който се отнася информацията на хартиен или 
магнитен носител, по специален формуляр посочен в приложение 2 на 
Правилника за прилагане на ЗМИП. Новата система ще улесни 
обработката и ще позволи на анализаторите да работят съобразно 
международните стандарти на работа при анализа на финансови 
транзакции. 
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В края на 2003 г.  e получено оборудване (комплект от 2 сървъра и 2 
защитни устройства /fire-wall/) по един от модулите на регионалния 
проект против изпирането на пари по програма ФАР, изпълняван от 
холандската финансово-разузнавателна служба. Това оборудване ще 
предостави възможност българската финансово-разузнавателна служба 
да се включи към мрежата за обмен на информация в реално време на 
европейските финансово- разузнавателни служби (FIU-NET). Към 
настоящият момент инсталирането е приключило. Предстои пред-
операциоционнна фаза и тестове за работа в системата. 
 
През изминалата година служители на АФР са участвали в 25 обучения, 
организирани по линия на OLAF, TAIEX и други международни 
организации, както и в рамките на изпълнявания от Агенцията туининг-
проекта. Общо 20 служители на агенцията са взели участие в тези 
мероприятия. Сред темите, по които са провеждани обучения са: 
ревизионни техники за хазартната индустрия, превенция и разкриване на 
изпирането на пари, защита на еврото от фалшификации, борба с 
корупцията, опитът на Великобритания в борбата с корупцията, 
избягване на данъци, пране на пари и данъчен рай, законодателство и 
защита  на интересите на ЕС, испански практически опит и 
организационни модели в борбата срещу изпирането на пари. 
 
През 2003 г.  Агенцията за финансово разузнаване е получила 275 
доклада за съмнителни операции, по които са образувани 236 
оперативни преписки. Общата сума на докладваните съмнителни 
операции и сделки е 133 869 804 евро.  По компетентност са насочени 
общо 238 оперативни преписки (образувани през 1999 г. - 46 бр.; 2000 г. - 
34 бр.; 2001 г. - 34 бр. ; 2002 - 48 бр. и 2003 г. 76 бр.). През миналата 
година са архивирани 32 оперативни преписки - от тях  образувани през 
1999 г. - 15 бр.; 2000- 6 бр.; 2001- 4 бр.; през 2002 г.-3 бр. и 2003г. - 4 бр. 
Образувани са и 11 оперативни преписки по запитвания от органите за 
надзор. В периода 1 януари - 31 декември 2003 г. са приключени  281 
оперативни преписки (по компетентност, архив и органи за надзор). Към 1 
януари 2004 г. има 234 неприключени оперативни преписки (от тях 
образувани през 1999 г.- 2 бр.; 2002 г. - 14; 2001 г. - 8 бр.; 2002 г.- 46; и 
2003 г. - 164 оперативни преписки). 
 
През 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване е изпратила до ВКП 
115 сигнала с потвърдено съмнение за изпиране на пари по 132 
оперативни преписки (1999 г. - 22 оперативни преписки; 2000г. - 17 
оперативни преписки; 2001 г.-13 преписки; 2002г. - 41 преписки; 2003 г. - 
39 оперативни преписки). За същия период е изпратила 86 сигнала по 
106 оперативни преписки до службите на МВР. 
 
По всички изпратени във ВКП сигнали са образувани преписки в 
съответните прокуратури. Въз основа на тях до края на 2003 г. са 
образувани 40 предварителни производства. По три от тях са внесени 
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обвинителни актове в съответните съдилища за изпиране на пари по чл. 
253 от НК.  
 
Агенцията за финансово разузнаване е изпратила 255 запитвания до 
чужди финансово-разузнавателни служби и е получила 187 отговора по 
тях през 2003 г. За същата година са получени 86 запитвания от чужди 
финансово-разузнавателни служби и АФР е изпратила 82 отговора. В 
числото на получените запитвания са посочени и 17 запитвания по ЗМФТ 
(изпратени списъци по Изпълнителната заповед 13224 на президента 
Буш), по които са извършени съвместни проверки с БНБ и в рамките на 
2003г. е отговорено на 16 от тях. Всички отговори са отрицателни. 
 
 
Борба с фалшифицирането на парични знаци 
 
На 7 ноември 2003 г. беше подписано Споразумение между Българската 
народна банка и Министерството на вътрешните работи за съвместна 
дейност по противодействие на фалшифицирането на парични знаци в 
съответствие с разпоредбите на Регламент 1338/2001 от 28 юни 2001 г. 
на Съвета на Европейския съюз за определянето на мерки, необходими 
за защита на еврото от фалшифициране, както и с изискванията на 
Международната конвенция за премахване и преследване 
фабрикуването на фалшиви парични знаци от 1929 г. 
 
Със Споразумението се създава Национален център за анализ на 
неистински или подправени парични знаци в БНБ. Националният център 
за анализ събира, анализира и обобщава технически и статистически 
данни, чрез които неистинските или подправени банкноти и монети могат 
да бъдат идентифицирани. Националният център за анализ предоставя 
всички необходими данни и анализи на компетентните служби на МВР. 
 
Съгласно Споразумението, Националният център за анализ поддържа 
постоянен обмен на информация и осъществява сътрудничество с 
Европейската централна банка по всички въпроси, свързани със 
защитата на еврото от фалшифициране, а при необходимост – и с други 
емисионни институции във връзка с фалшифицирането и на други 
парични знаци.  
 
БНБ е издала указания, които са задължителни за всички финансови 
институции, имащи участие в оборота на парични знаци  и в съответствие 
с които тези институции предават засечените фалшиви парични знаци в 
Националния център за анализ. 
 
По силата на Споразумението също така е създаден и Национален 
оперативен координационен център в МВР. В рамките на Центъра се 
включва съществуващата структура на сектор “Фалшификации” в 
НСБОП, както и представители на НСП, НСГП и НСС. 
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Националният оперативен координационен център в МВР събира 
анализира и обобщава цялата оперативна информация, свързана с 
неистинските и подправените парични знаци  и създава организация за 
предоставяне на БНБ на всички неистински и подправени парични знаци, 
които са установени от полицейските органи, с изключение на тези, които 
са веществени доказателства за досъдебното и съдебното производство.     
 
Националният оперативно координационен център се състои от 
централно бюро и регионални звена в десет града.  
 
Националния оперативно координационен център изпълнява своите 
задачи като извършва самостоятелно или съвместно с други 
специализирани органи: оперативно-издирвателни, информационни и 
организационни дейности за противодействие на престъпната дейност по 
фалшифицирането. Националният оперативно координационен център 
изгражда за нуждите на своята дейност общ информационен фонд с 
Националния Център за Анализ при БНБ относно техническите 
характеристики на фалшивите банкноти и монети. 
 
Споразумението също предвижда изграждането на телекомуникационна 
връзка между Националният център за анализ, Националният 
оперативен координационен център и Националният институт за 
криминалистика и криминология към МВР, която да позволява постоянен 
обмен на информация в рамките на определеният компетентности.    
 
Борба срещу корупцията 
 
На 1 ноември 2003 г. влезе в сила Гражданската конвенция на Съвета на 
Европа за корупцията, ратифицирана от България на 8 юни 2000 г. 
Текстът на конвенцията беше обнародван в “Държавен вестник”, бр.102 
от 21 ноември 2003 г. 
 
По време на Политическата конференция на високо равнище, проведена 
от 9 до 11 декември 2003 г. в Мерида, Мексико, българската страна 
подписа Конвенцията на ООН срещу корупцията. 
 
На 10 декември 2003 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране 
на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция относно 
корупцията и Закон за оттегляне на резервите, направени от Република 
България в съответствие с чл.37, ал.1 от Наказателната конвенция 
относно корупцията. Двата закона бяха обнародвани в бр.110 на 
Държавен вестник от 19 декември 2003 г. След приемането и влизането в 
сила на посочените закони, на 4 февруари 2004 г. Република България 
депозира ратификационния документ на Допълнителния протокол към 
Наказателната конвенция относно корупцията (Република България е 
втората страна ратифицирала този протокол) и уведоми генералния 
секретар на Съвета на Европа за оттеглянето на резервите, направени 
при ратифициране на посочената конвенция. 
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През м. септември 2003 г. Комисията за координация на работата по 
борбата с корупцията прие отчет за изпълнението на Националната 
стратегия за противодействие на корупцията за периода 2002-2003 г. и 
актуализира Програмата за нейното изпълнение за периода 2004 - 2005 г. 
На 4 декември 2003 г. Министерски съвет на Р България разгледа отчета 
и прие актуализираната програма.  
 
При отчитане на необходимостта от координация и взаимодействие 
между изпълнителната и съдебната власт в областта на борбата срещу 
корупцията, на 19 март 2004 г. беше сключено Споразумение за 
сътрудничество и взаимодействие между Комисията за борба с 
корупцията в съдебната система и Комисията за координация на 
работата по борбата с корупцията към Министерски съвет. 
 
След измененията и допълненията в Конституцията на Република 
България, приети през м.септември 2003 г. и отнасящи се до имунитета 
на магистратите, тяхната несменяемост и мандатността на ръководните 
магистратски длъжности, на 17 декември 2003 г. правителството одобри 
и внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт. В този проектозакон е 
предвидено и премахване на имунитетите от наказателно преследване 
на съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. Законопроектът беше 
приет от Народното събрание на първо четене на 21 януари 2004 г.  
 
На 19 февруари 2004 г. Висшия съдебен съвет утвърди Правила за 
професионална етика на прокурорите.   
 
На 10 март 2004 г. Висшия съдебен съвет утвърди Правилата за 
професионална етика на съдиите в България, които са съобразени с 
Европейската харта за статута на съдиите. 
 
На 25 юни 2003 г. Висшия съдебен съвет утвърди Етичен кодекс на 
следователите. 
 
Утвърждаването от Висшия съдебен съвет на етичните кодекси на 
прокурорите, съдиите и следователите е необходимо във връзка с 
нормата на Закона за съдебната власт, която дава възможност да се 
търси дисциплинарна отговорност от магистратите при нарушаване на 
професионалната етика. 
 
На 10 септември 2003 г. Министерството на финансите откри безплатен 
сигнален телефон за борба срещу корупцията. На този телефон 
гражданите могат да подават сигнали за корупция, свързани с дейността 
на данъчни и митнически служители и на служители от администрацията 
на Министерството на финансите. Системата работи денонощно. От 10 
септември до края на 2003 г. на сигналния телефон са подадени общо 63 
сигнала. Информацията се обслужва от Инспектората на Министерството 
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на финансите, чиято дейност е насочена към всеобхватно, обективно, 
безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и 
предлагане на мерки за тяхното решаване. 
 
За противодействие на корупцията в Министерството на 
вътрешните работи са предприети редица мерки 
 
През м. октомври 2003 г. Министърът на вътрешните работи утвърди 
Етичен кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия, 
изцяло съобразен с Препоръка 2001 (10) на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа. Същият беше представен на обществеността в 
началото на м. ноември 2003 г. и беше публикуван в Интернет-
страницата на МВР. Предстои въвеждането му в ежедневната работа на 
полицията, в обучителните програми на Академията на МВР (АМВР), 
сержантските училища, както и в текущото обучение на служителите на 
МВР. 
 
В рамките на програма ФАР 2002 съвместно с Великобритания започна 
изпълнението на туининг проекта “Изпълнение на Националната 
стратегия за противодействие на корупцията: развитие на интегрирана 
система за противодействие на корупцията в системата на МВР”. 
Неговата основа цел е да се укрепи институционалния капацитет на 
компетентните служби на МВР, ангажирани с борбата срещу корупцията, 
разработване и въвеждане на програма за превенция на корупционното 
поведение сред служителите на МВР и система за насърчаване на анти-
корупционно поведение сред уязвимите групи служители на 
министерството. 
 
Учебно-преподавателската и научноизследователската работа по 
проблемите на борбата с корупцията е съобразена с критериите и 
изискванията на Европейския съюз. Актуализирани са учебните планове 
в Академията на МВР на всички курсове за първоначална подготовка, 
квалификация и преквалификация на служителите. В плановете за 
обучение в бакалавърска и магистърска образователна степен са 
предвидени специални часове по проблемите на корупцията, които се 
разглеждат в съответни учебни дисциплини.  
 
Засилено е сътрудничеството със средствата за масова информация с 
оглед провеждане на анти-корупционна кампания. Осъществено е 
активно информационно взаимодействие чрез “Пресцентър и връзки с 
обществеността” на МВР със средствата за масово осведомяване с цел 
информиране на обществеността за извършени закононарушения, 
свързани с корупция, както и за резултатите от дейността по 
противодействието на корупцията.  
 
Създадени са условия за широка ангажираност на структурите на 
гражданското общество срещу проявите на корупция чрез активно 
използване на обществени приемни, “горещи телефони”, “пощенски 
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кутии” и други форми, даващи възможност на обществени организации и 
граждани да сигнализират за случаи на корупция при гарантирана 
анонимност. 
 
Случаите, когато чужди граждани имат оплаквания от действията на 
служители на ГКПП, могат да се използват телефонните номера за 
връзка с НСГП и пощенските кутии, намиращи се на видно място на 
всички ГКПП. Телефонът има записващо устройство, като в срок до 48 
часа компетентните служби на НСГП са длъжни да изпратят отговор на 
подалия на жалбата. 
 
Всички писмени жалби се разследват внимателно и на виновните лица се 
налагат наказания. 
 
За получаване на сигнали от чужди граждани са номинирани лица за 
контакт от сектор “Международно сътрудничество и спогодби” - НСГП, 
които владеят английски и немски език. 
 
С цел ограничаване на действието на факторите, благоприятстващи 
корупцията, са разпоредени комплекс от организационни мерки, 
състоящи се в следното: 
- внезапни и планирани проверки от ръководствата на ГКПП и НСГП; 
- оценка на дейността на служителите по утвърдени критерии; 
- комплексно психологическо изследване за пригодност за работа в МВР; 
- използване на технически средства за контрол на действията на 
граничните полицаи; 
- служителите, злоупотребили със служебното си положение, се 
идентифицират по индивидуалния им номер и спрямо тях се 
предприемат дисциплинарни мерки. 
 
С оглед предотвратяването на случаите на корупция сред служителите 
на пътна полиция е въведено задължение служителите да носят 
униформа със светлоотразяваща жилетка и баджове със снимка, 
имената и служебния адрес на служителя. Контролът върху движението 
по пътищата се осъществява само с автомобили “Опел Астра”, които са 
оборудвани със сигнална техника, а номерата на съответното 
направление са нанесени с едри цифри върху капака на. Цитираните 
мерки спомагат за изваждането на служителите на пътна полиция от 
анонимност и дават възможност при подаване на сигнали за корупционни 
действия да бъде посочен съответния служител.  
 
Предстои монтирането на камери на централните магистрали, което ще 
спомогне за елиминиране на корупцията сред служители на пътна 
полиция. 
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Изготвени са също така и брошури на английски и турски език за 
чуждестранни водачи на МПС, преминаващи транзитно през страната, в 
които се съдържат подробна практическа информация и препоръки, 
свързани с безопасното преминаване през страната, както и информация 
относно основните санкции, предвидени в Закона за движения по 
пътищата. 
 
Статистика относно извършените проверки в МВР през 2003 г. и 
резултатите от тях  
 
През 2003 г. са приключени проверките за 307 служители на МВР. Не са 
потвърдени сигналите за 135 служители. 
 
Потвърдени са сигналите за 172 служители и са взети следните мерки: 
 
Дисциплинарно отношение спрямо 73 служители:  
- уволнени по дисциплинарен ред - 31;  
- наложени други дисциплинарни наказания - 42. 
 
Административно отношение спрямо 99 служители:  
- уволнени по непригодност:  14 служители; 
- освободени от служба:  35 служители; 
- преназначени на други длъжности с цел извеждане на служителя от 
корупционната среда са 17; 
- 33 служители са изпратени на вторично психологично изследване 
/реподбор/ в Института по психология на МВР, за които резултатите се 
очакват. 

 
От общия брой 172 служители, към които е взето отношение през 2003 г. 
за 49 души материалите са  предадени на прокуратурата, като 6 от тях са 
задържани под стража. 
 
 
Борба срещу корупцията в Агенция “Митници”  
 
Борбата срещу корупцията е основен приоритет в дейността на Агенция 
“Митници”. За периода 1 януари 2003 - 31 декември 2003 г. 
Инспекторатът на Агенция “Митници” е извършил 491 проверки, от които 
243 по жалби и сигнали. Потвърдени като констатации са 70 сигнала и 
жалби, което представлява около 29 %.  Наложените дисциплинарни 
наказания са 172, от които 16 митнически служители са уволнени. 
 
За периода 1 януари 2004 г. - 22 март 2004 г. в резултат на извършени 
138 проверки са наказани 33  митнически служители, от които на 15 е 
наложено  най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение. 
 
 
Обща статистика 
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Посочената по-долу статистика се отнася до всички форми на 
корупционна дейност и обхваща следните видове престъпления:  
длъжностно присвояване, (201 - 205), безстопанственост (219), 
сключване на неизгодна сделка (220),   укриване на данъци с участие на 
служител от данъчната администрация или дипломиран експерт-
счетоводител (257), нарушаване и неизпълнение на служебни 
задължения, превишаване на  власт, злоупотреба със служебно 
положение (282 - 283а), подкуп (301 - 307а), както и следните военни 
длъжностни престъпления - злоупотреба с власт, злоупотреба със 
служебно положение, неизпълнение на задълженията и превишаване на 
власт (387). 
 
През 2003 г. в съдилищата са внесени общо 871 актове на прокуратурата, 
с които извършителите на корупционни престъпления  са предадени на 
съд. По тях са постановени общо 432 осъдителни присъди на първа 
инстанция, от които: за престъпления по 201 - 205 са осъдени 292 лица, 
по чл. 219 - 20 лица, по чл. 220 - 6 лица, по чл. 257 - 6 лица по чл.чл. 282 - 
283а - 46 лица, по чл. 387 - 30 лица и по чл.чл. 301 - 307а - 32 лица.         
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НАРКОТИЦИ 
 
 
Сътрудничество с Европейския център за мониторинг по 
наркотиците и наркоманиите /EMCDDA/ в Лисабон 
 
Във връзка с приключването на 25 май 2004 г. на хоризонталната 
програма ФАР,  по силата на която до този момент се осъществява 
сътрудничеството между Република България и  Европейския център за 
мониторинг по наркотиците и наркоманиите /EMCDDA/ в Лисабон, в 
процес на съгласуване е проект на Споразумение за между Република 
България и Европейската общност за  участие на България в работата на 
EMCDDA. По силата на това споразумение, до датата на присъединяване 
към Европейски съюз,  България ще има възможност да участва 
пълноценно в дейностите на Центъра и да развива практическо 
сътрудничество под формата на обмен, обработване и публикуване на 
данни. 
 
С оглед на факта, че Националната точка за контакт /Focal Point/ е 
разположена в Националния център по наркомании и попада изцяло в 
предмета на компетентност на министъра на здравеопазването, който е и 
председател на националния съвет по наркотични вещества, в момента е 
в процес процедура по неговото упълномощаване за провеждане на 
преговорите и подписване на Споразумението за сътрудничество с 
EMCDDA.  
 
Предвидено е споразумението да бъде сключено през 2004 г.  и да влезе 
в сила от 1 януари 2005 г. До края на 2004 г. сътрудничеството с 
EMCDDA ще се осъществява на ad hoc база.  
 
В рамките на настоящето ниво на сътрудничество с EMCDDA, България 
участва на неформален принцип в системата за събиране и обмен на 
информация REITOX.  Страната участва активно и в процеса на 
обновяване на системата за събиране на информация. В началото на 
2004 г. българската страна предостави информация и данни за годишния 
доклад на EMCDDA за 2003 г.   
 
Повишаване на административния капацитет  
 
В рамките на приключилия проект по програма ФАР “Разработване и 
прилагане на Национална стратегия за борба с наркотиците” беше 
доставено техническо оборудване, което е инсталирано и се използва в 
компетентните ведомства, ангажирани с намаляването на търсенето и 
предлагането на наркотици: Секретариата на Националния съвет по 
наркотичните вещества, Общински съвети по наркотичните вещества, 
Национален център по наркоманиите към Министерството на 
здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенция “Митници” и  
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Националното информационно-аналитично звено по наркотичните 
вещества в НСБОП. 
 
 
Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците  
 
Във връзка с изпълнението на ангажиментите, залегнали в Националната 
стратегия за борба с наркотиците и поетите ангажименти в  Общата 
позиция на ЕС от 15 октомври 2003 г. бяха създадени следните 
структурни звена: 
 
 
Националната точка за контакт /Focal Point/ 
 
С Решение от 3 декември 2002 г. на Националния съвет по наркотичните 
вещества Националната точка за контакт /Focal Point/ с Центъра за 
наблюдение на наркотиците и наркоманиите в Лисабон /EMCDDA/ е 
трайно изградена в Националния център по наркомании към 
Министерство на здравеопазването. Въз основа на това решение и на 
основание чл. 6 от Устройствения Правилник на Министерство на 
здравеопазването, министърът на здравеопазването е издал заповед РД 
09-74/12.02.2002 г., с която определя ръководителя и състава на 
Националната точка за контакт. 
 
 
Национално информационно-аналитично звено по наркотичните 
вещества в НСБОП 
 
Създадено на 3 септември 2003 г. с подписване на  Инструкция за 
условията и реда за взаимодействие, организацията на работа и 
дейността на Националното информационно-аналитично звено по 
наркотичните вещества в НСБОП. 
 
С Инструкцията се регламентират задачите и функциите на 
Националното звено, управлението и контрола, обмена на информация, 
както и въпросите, отнасящи се до персонала. 
 
Предвидените в Инструкцията разпоредби относно реда и организацията 
на работата гарантират оперативното взаимодействие между 
представените в него институции и дават правната основа за 
осъществяване на задачите - своевременен оперативен анализ и оценка 
на риска. 
 
От страна на ангажираните служби и агенции на МВР и МФ са 
определени поименно представители за участие в Националното звено.  
 
От бюджета на МВР за нуждите на звеното е предоставена 
автоматизирана информационна система за обработка и анализ на данни 
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и от м. септември е започнала  6-месечна опитна експлоатация на 
системата.  
 
В момента се извършва обучение на анализаторите за работа със 
системата и се правят препоръки с оглед нейното доразвитие и пълно 
адаптиране за нуждите на звеното. 
 
Звено за координация и стратегически анализ 
 
Със Заповед на Министъра на вътрешните работи от 5 декември 2003 г. в 
МВР беше създадено Звено за координация и стратегически анализ, 
което осъществява на експертно ниво междуведомствена координация и 
мониторинг по изпълнението на Националната стратегия за борба с 
наркотиците и Плана за действие към нея и редовно изготвя отчети за 
тяхното изпълнение. Звеното прави изследвания, изготвя прогнози и 
стратегически анализи на тенденциите на борбата с наркотиците и 
разработва и предоставя на ръководството на МВР и Националния съвет 
по наркотичните вещества предложения за развитие на политиката по 
наркотиците.  
 
През м. март 2004 г. Звеното за координация и стратегически анализ 
изготви първия отчет за изпълнението на Националната стратегия за 
борба с наркотиците и Плана за действие към нея (приложен). Отчетът е 
внесен в Националния съвет по наркотичните вещества за приемане. 
 
В отчета се посочва, че през първата година от изпълнението на 
стратегията е проведена активна и последователна работа, в резултат на 
която са реализирани широк кръг от дейности в областта на намаляване 
на търсенето и на предлагането на наркотици.  
 
В областта на намаляване на търсенето сред по-важните резултати по 
отношение на превенцията се открояват дейностите, предприемани за 
въвеждане на системно обучение на учениците по проблематиката на 
наркотиците, разширяването и оптимизирането на възможностите за 
спортна дейност на учениците, както и дейности за стимулиране на 
творческите дарби и заложби на децата, които се реализират в тясно 
сътрудничество с неправтилествени организации. В 6 ОбСНВ стартираха 
пилотни проекти за изготвяне на аналитични доклади за състоянието на 
проблема с наркотиците на местно ниво, като работата им се координира 
и подпомага от Фокалната точка в МЗ. В допълнение към терапевтичните 
модули, които се прилагат за осъдени с наркоманна зависимост във 
всички места за задържане, през отчетения период в 5 от тях започна 
пилотното изпълнение и на специализирани програми за  рехабилитация 
и реабилитация, включващи и оценка за тяхната ефективност. В тясно 
сътрудничество с неправителствени организации в големите градове на 
страната се изпълняват редица програми за лечение и намаляване на 
пренасящите се по кръвен път болести сред зависимите от наркотици. 
Наред с това са разработени ръководства и други методически 
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документи за изпълнение на програми за лечение на зависими от 
наркотици. 
 
В областта на намаляване предлагането на наркотици продължава 
активната работа за укрепване на граничния и митническия контрол с цел 
ефективно предотвратяване на нелегалния трафик на наркотици. В 
процес на изготвяне и актуализиране са рисковите профили за отделните 
ГКПП в зависимост от специфичните им особености, продължава 
модернизирането на специализираното техническо оборудване на ГКПП 
за извършване на щателни митнически проверки на превозни средства, 
товари и лица, както и подобряването на самата инфраструктура. В 
процес на изграждане е и специализирана информационна система с 
висока степен на защита за обмен на оперативни данни в реално време 
между отделите за борба с наркотрафика в системата на Агенция 
“Митници”.  
 
През отчетения период е трайно установена институционалната рамка за 
осъществяване на националната политика в областта на наркотиците и е 
постигнато по-нататъшно усъвършенстване на сътрудничеството и 
взаимодействието както между правоприлагащите органи, така и между 
всички институции, компетентни по въпросите на наркотиците. Наред с 
това са реализирани целенасочени мерки за укрепване и разширяване на 
административния капацитет. Проведени са редица курсове, семинари и 
специализирани обучения за повишаване професионалната подготовка и 
умения на служителите, работещи в областта на наркотиците. 
 
Статистика 
 
През 2003 г. от органите на МВР е пресечена и неутрализирана 
дейността на 21 организирани престъпни групи, специализирани в 
наркотрафик и наркоразпространение. Органите на МВР са иззели общо 
58,483 кг хероин; 5,5 кг кокаин; 660,156 кг марихуана; 10,905 кг хашиш; 
192,663 кг и 118 201 таблетки амфетамин; 951 л оцетен анхидрид и др. 
Унищожени са 12 636 кг зелена маса и 21 318 стръка канабис. Задържани 
са 323 лица за трафик и разпространение на наркотици. Разкрити са 5 
нелегални лаборатории за производство на синтетични наркотици. 
 
През 2003 г., НСБОП, Агенция “Митници” и ВКП са провели две 
контролирани доставки до Република България, при които са заловени 
4.06 кг кокаин и 15 кг хероин. Съвместно със съответните служби на други 
държави са осъществени 6 съвместни операции, при които в чужбина са 
открити и иззети над 110 кг хероин. В съвместна операция на 
Великобритания, Боливия и Република България са заловени над 3 т 
кокаин, размесен в картофено пюре, предназначено за българска фирма-
получател. 
 
През 2003 г. органите на Агенция “Митници” са иззели общо 6 475.623 кг, 
33 771табл. и 785.5 л. наркотични вещества и прекурсори в 91 случая. От 
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тях задържаният хероин е 661.671 кг. в 25 случая, амфетаминът 394.745 
кг. в 10 случая, кокаинът - 7.440 кг. в 5 случая, марихуаната - 28.953 кг. в 
26 случая, хашишът - 373.604 кг. в 7 случая. От началото на 2004 г. до 25 
март митническите органи са задържали общо 154.5 кг. наркотични 
вещества. 
 
Приложение: 
 
№ 11 Отчет за изпълнението на Националната стратегия за борба с 
наркотиците. 
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МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Със заповед № 167 от 29 октомври 2003 г. на Директора на Агенция 
“Митници” са утвърдени промени в структурата на дирекция “Митническо 
разузнаване и разследване” в Централно митническо управление на 
Агенция “Митници”, състоящи се в следното: 

 
Закрит е отдел “Митническо разузнаване и разследване на 
контрабандата и митническата измама” и са създадени 2 отдела 
“Митническо разузнаване” и “Митническо разследване”. 
 
Отделите “Митническо разузнаване и разследване на наркотрафика” и 
“Оръжие и стоки с двойна употреба” са преобразувани в отдел 
”Митническо разузнаване и разследване - наркотици, оръжие и 
прекурсори”. 
 
До м. юни 2004 г. се предвижда укрепване на новосъздадените структури 
на регионално ниво. 

 
На 7 октомври 2003 г. от директора на Агенция “Митници” бяха утвърдени 
Вътрешни правила на Агенция “Митници” за контрол и 
предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма. 
За периода м. октомври 2003 - м. февруари 2004 Агенция “Митници” е 
изпратила на АФР 19 доклада за съмнителни операции за пране на пари. 
За 2003 г.  митническите органи са разкрили общо 16 случаи на  фалшиви 
евро на границата при износ от България на обща стойност 143 200 евро 
и една матрица за монета от 2 евро. За същия период  са разкрити  общо 
6 случая за 122 фалшиви чека на обща стойност 2 443 300 щатски 
долара.                                                                                                                                 
 
На 1 март 2004 г. беше подписана Инструкция за взаимодействие между 
Агенция “Митници” и Данъчната администрация към Министъра на 
финансите. Взаимодействието обхваща обмен на информация, 
извършване на съвместни действия и оказване на съдействие и 
провеждане на съвместни форми на обучение. 
 
На 9 март 2004 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество и 
взаимодействие между Върховна касационна прокуратура и Агенция 
“Митници” с цел постигне на по-висока ефективност при изпълнението на 
функциите и задачите на прокуратурата и митническата администрация 
при противодействието на престъпността. Сътрудничеството между 
органите на прокуратурата и Агенция “Митници” се осъществява при 
разследване на престъпления против митническия режим и за валутни 
престъпления, при съхранението и разпореждането с веществени 
доказателства, провеждане на контролирани доставки, противодействие 
и борба с корупцията.  
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От 1 февруари 2004 г. влезе в сила Спогодба между правителството на 
Република България и правителството на Република Албания за взаимна 
административна помощ  в митническата област. 
 
България е изготвила стратегия за развитие на митническите 
лаборатории, която ще бъде актуализирана до края на 2004 г. Вече е 
започнало разработването и изпълнението на програми за оценка на 
качеството и акредитация. 
 
Обучение 
 
Продължава обучението на митнически служители в рамките на учебния 
план на Агенция “Митници”. В периода м. октомври 2003 г. - м. март 2004 
г. в рамките на проект BG 2001/IB/FI/02&03 са проведени 10 семинара, в 
резултат на които са обучени 188 митнически служители. По проект BG 
0103.05.03 беше проведено обучение на обучители по разпоредбите на 
режим транзит и семинар на тема “Подготовка за прилагане на 
Конвенцията за общ транзит”. Обучени са 34 митнически служители. 
 
За същия период са проведени и 8 специализирани семинара по 
следните теми: разплащателни карти, чекове и позициите им пред 
митническите власти, оценка на риска и разузнаване, прилагане на 
Базелската конвенция за контрол на трансгранично движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане, митническо разузнаване и 
разследване на нелегалния наркотрафик, актуализиране на профили на 
глобалния наркотрафик, митнически надзор и контрол на 
външнотърговска дейност с оръжие, стоки и технологии с възможна 
двойна употреба. В По време на семинарите са обучени 129 митнически 
служители. 
 
През отчетния периода в рамките на програма “Митници” 2007 са обучени 
28 митнически служители по следните теми: митнически контрол, тарифи, 
транзит и информационни технологии.  
 
Борба срещу корупцията 
 
Борбата срещу корупцията е основен приоритет в дейността на Агенция 
“Митници” (виж Раздел “Борба срещу корупцията). 
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СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 

В изпълнение на поетите ангажименти в частта “Съдебно сътрудничество 
по наказателно-правни въпроси”: 
 
На 14 май 2003 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 
допълнение на  НПК, предвиждащ процедура за бърза екстрадиция (чл. 
440б), което осигурява съответствие с разпоредбите на Шенгенското 
законодателство относно съдебното сътрудничество и ще създаде 
условия за присъединяване към Конвенцията за опростената процедура 
за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз (1995 г.). 
 
Народното събрание на Република България ратифицира четирите акта 
на Съвета на Европа, приети за част от acquis:  
 
- Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за 
взаимопомощ по наказателно-правни въпроси - подписан на 8 ноември 
2001 г. в Страсбург, ратифициран на 18 февруари 2004 г.;  
 
- Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени 
лица (1997) - подписан на 9 октомври 2003 г. в София, ратифициран на 
28 януари 2004 г. (ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2004 г.); 
 
- Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства 
(1972)- подписана на 9 октомври 2003 г. в София, ратифицирана на 28 
януари 2004 г. (ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2004 г.); 
 
- Европейската конвенция за международна  валидност на присъди 
(1970)- подписана на 9 октомври 2003 г. в София, ратифицирана на 28 
януари 2004 г. (ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2004 г.); 
 
Проект на ЗИД на НПК за въвеждане нормите на тези актове ще бъде 
внесен в Министерски съвет през  м. април 2004 г. 
 
Започна и обучението на експертите и магистратите, които практически 
ще прилагат на посочените актове от наказателната област. На 17 и 18 
ноември 2003 г. в София се проведе семинар, организиран в рамките на 
Двустранната програма на Министерството на правосъдието и Немската 
фондация за международно правно сътрудничество на тема  
“Практическо приложение на Втория допълнителен протокол към 
Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси”, с 
участието на 100 магистрати и експерти. В рамките на същата програма с 
две групи от експерти от Дирекция “Международно правно 
сътрудничество международна правна помощ” и магистрати беше 
проведено обучение по прилагането на Втория допълнителен протокол 
към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси в 
Германия. 
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В съответствие с поетите ангажименти в частта “Сътрудничество по 
гражданско-правни въпроси”,  Народното събрание на Република 
България прие измененията в Семейния кодекс (обн. ДВ, бр. 63 от 15. 7. 
2003)  и  Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 84, 23. 9.2003), 
свързани с ратификацията на Европейската конвенция за признаване и 
изпълнение на решения за упражняване на родителски права и 
възстановяване на упражняването на родителски права (1980), в  сила за 
Република България от 1 октомври 2003 г. и на  Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца (1980 г), в 
сила за Република България от 1 август 2003 г.  
 
От 17 до 19 март 2004 г. в  Боровец, Република България се проведе 
Семинар на тема: “Европейско законодателство и международни 
конвенции в областта на упражняване на родителските права и свързани 
с това въпроси”, организиран съвместно от Министерството на 
правосъдието и Бюрото за информационен обмен и техническа помощ на 
Европейската комисия (TAIEX) за 30 магистрати и експерти. 
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