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Приложение 5 

 
СРЕДНА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪДИЛИЩА И ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА 

ПЕРИОДА 2000 г. -  2003г. 
 
 
 
 
 
 

2000 г.     2001 г. 2002 г. 2003г.   
СЪД 

 
ВИДОВЕ ДЕЛА св. дела 

до 3 
мес. 

св. дела 
над 3 мес.

св. дела 
до 3 мес.

св. дела 
над 3 
мес. 

св. дела 
до 3 мес.

св. дела 
над 3 
мес. 

св. дела 
до 3 мес.

св. дела 
над 3 
мес. 

РАЙОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 104 922 53 496 97 383 66 075 93 659 56 642 110 516 59 014 
 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 29 925 13 052 31 787 13 189 30 159 16 278 36 131 17 628 
 В Т.Ч. НОХД 20 685 10 960 19 107 11 603 18 430 12 899 19 720 13 423 
ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 67 846 20 002 53 389 19 285 51 861 17 630 55 945 18 063 
 В Т.Ч. ФИРМЕНИ 55 507 738 44 409 1 036 41 747 332 47 399 214  
 НАК. ДЕЛА І-ВА ИНСТ.  2 345 1 042  2 045   897 2 217 1 073 2 923 1 565 
 В Т.Ч. НОХД 1 037 1 029 893 889 828 1 061 1 140 1 274 
ВОЕНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1 969 171 1 827 109 1 268 190 1 223 114 
 В Т.Ч. НОХД 1 455 167 1 349 103 1 105 130 957 114 
 



Приложение 6 
ПЛАН 

 
за провеждане на занятията в Учебния център на Държавната агенция за 

бежанците за първото полугодие на 2004 г. 

1. "Международноправна уредба на проблемите на търсещите убежище и 
бежанците" – лекция -                                                                                януари 
2004 г. 

2. "Специализирана информация за Палестина" - лекция за служители от 
ДАБ, съдии и представители на НПО                                                    февруари 
2004 г. 

3. "Специализирана информация за Иран" - лекция за служители от ДАБ, 
съдии и представители на НПО                                                          февруари 
2004 г. 

4. "Специализирана информация за Афганистан" - лекция за служители от 
ДАБ, съдии и представители на НПО                                              февруари 2004 
г. 

5. "Специализирана информация за Нигерия" — лекция за служители от ДАБ, 
съдии и представите                                                                         февруари 2004 г. 

6. "Взаимодействие между ДАБ и органите на МВР - проблеми, търсене на 
решение" - лекция/събеседване                                                                  април 2004 
г. 

7. "Проблеми в производството по предоставяне на закрила/техника на 
интервюиране и подготовка на решенията" - лекция/събеседване 

                            април 2004 г. 
8. "Методология на проучване в Интернет на информацията за страни на 
произход - източници, надеждност, достоверност, предизвикателства" - 
лекция и упражнения                                                                                            април 
2004 г. 

9. "Специализирана информация за Сомалия" - лекция за служители от ДАБ, 
съдии и представители на НПО                                                                  април 2004 
г. 

10. "Комуникация и етика в публичната администрация”                            май 2004 г. 

11. "Правна уредба на проблемите на търсещите убежище и бежанците в Р 
България" – лекция                                                                                            май 
2004 г. 



12. "Специализирана информация за Алжир" - лекция за служители от ДАБ, 
съдии и представители на НП                                                             май 2004 г. 

13. "Образование и професионално обучение на бежанците в Р България" - 
лекция/събеседване                                                                                          май 
2004 г. 

14. "Съдебна практика по ЗУБ за делата по общия ред" - доклад/събеседване с 
участието на съдии от ВАС                                                                         юни 2004 г. 

15. "Съдебна практика по ЗУБ за делата по ускорената процедура" - 
                                                                                                               юни 2004 г. 
16. "Културна интеграция на бежанците в Р България"                      юни 2004 г. 



Приложение 7 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

          

 

      

АКТУАЛИЗИРАНА  СТРАТЕГИЯ  

ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА  ПРЕСТЪПНОСТТА  
 
 
 
Националната стратегия за противодействие на престъпността има за 

цел да очертае приоритетите, целите и задачите за изпълнение на Управленската 
програма на правителството “Хората са богатството на България” в сферата на 
сигурността и обществения ред и да подпомогне политиката за интегриране на 
Република България в Европейския съюз и НАТО. Ограничаването на престъпността 
е необходимо условие за осигуряване на безопасност в обществото, в което правата 
и отговорностите на личността, семейството и общността са гарантирани от закона. 

Националната стратегия за противодействие на престъпността е 
разработена за периода 2002-2005 година и актуализирана за периода 2004-2005 
година. 

Стратегията ще се реализира при следните условия: 

hУтвърждаване върховенството на закона при защитата на живота и 
имуществото на гражданите и на държавната и общинската  собственост, равен 
достъп до правосъдие, сигурност и добър обществен ред; 

hЗащита правата и интересите на гражданите и обществото; 

hПрозрачност, публичност, законност и засилен обществен надзор                 

hКоординация и взаимодействие между изпълнителната, съдебната 
и законодателната власт, както и органите на самоуправление и структурите на 
гражданското общество; 



hПривеждане на националното законодателство в областта на 
правосъдието и вътрешните работи в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 

За периода от приемането на Националната стратегия за 
противодействие на престъпността до края на 2003 г. се реализират: 

* Засилване на общата превенция като първостепенен фактор в 
противодействието на престъпността и охраната на обществения ред;  

* Успешно се осъществява административната реформа, насочена към 
привеждане на структурите и щата на МВР в съответствие със стандартите на ЕС. 
По-пълно се използва целият ресурс на министерството за борба срещу 
престъпността; 

* Активизиране на работата по бързите полицейски производства и 
повишаване изискванията към дознателите от гледна точка на законосъобразност, 
пълнота и обективност при разследването и спазването на процесуалните 
изисквания. 

* Създадени са и действат ефективни механизми за противодействие на 
корупцията; 

* Подобрено е взаимодействието между службите на МВР, митническите 
и данъчните органи, Агенция финансово разузнаване и прокуратурата за 
противодействие на организираната престъпност; 

* Предприети са активни мерки в борбата срещу тероризма. Син-
хронизирано е законодателството ни с изискванията на ООН и ЕС; 

* Реализира се интензивно взаимодействие с международните 
полицейски структури - Европол и Интерпол, както и с полицейските служби и 
службите за сигурност на страните от ЕС. Със сключеното Споразумение за 
сътрудничество с ЕВРОПОЛ нашата страна стана фактически член на европейското 
полицейско сътрудничество; 

* В резултат на изпълнението на всички необходими критерии до 
момента в областта на вътрешните работи беше затворена преговорната глава 24 
“Правосъдие и вътрешни работи”; 

 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

 



В условията на заварената през м.юли 2001 г. сложна обстановка по 
противодействието на престъпността се осъществиха ефективни мерки за нейното 
ограничаване. 

 В резултат на предприетите мерки за намаляване и ограничаване на 
престъпността и опазването на обществения ред през 2002-2003г. е налице  
тенденция на спад на престъпността. Снижава се нивото на структуроопределящите 
престъпления - тези против собствеността, които най-пряко рефлектират върху 
имуществото на гражданите, както и тези срещу личността. Повишена е 
разкриваемостта на извършените престъпления. 

Проявите на организираните престъпни групи се насочват основно към 
осъществяване на наркоразпространение и контрабанда, митнически и данъчни 
измами, изпиране на пари, корупция, нелегален трафик на хора, фалшифициране на 
пари, ценни книжа и документи. Продължава корупционният натиск върху данъчните 
и митническите служби, както и при провеждането на търгове и приватизационните 
процедури. 

След приемане на Стратегията бяха ограничени престъпният бизнес и 
проявите на организираните престъпни групи и значително се стесниха техните 
територии и сфери на влияние. Това води до намаляване на възможностите за 
извличане на облаги от престъпна дейност и засилване на конфликтите и 
прегрупирането вътре в престъпните групи и между тях. 

Въпреки волята и предприетите законодателни, организационни и 
практически мерки структурите на организираната престъпност в България 
запазват високата си степен на консолидация и продължават да създават заплахи 
за вътрешната сигурност. Те разполагат със значителни икономически 
възможности и осъществяват престъпен бизнес, генериращ годишно печалби, 
които се инвестират в най-доходоносните сфери на икономиката, а друга част се 
използва за захранване на престъпните схеми. 

На фона на общите положителни тенденции на намаляване на 
престъпността, от края на 2002г. се установява процес на тревожно концентриране 
на тежки криминални престъпления - поръчкови убийства и взривявания в столицата 
и по-големите градове на страната, които предизвикаха негативни реакции в 
обществото.  

Оценявайки криминогенната обстановка в страната, се налага изводът, 
че е необходимо усилията и ресурсите да се съсредоточат в противодействието 



срещу организираната престъпност и преди всичко срещу нейните криминални 
действия с особено висока степен на обществена опасност. 

Актуализацията на Националната стратегия е изготвена в 
съответствие с Управленската програма на правителството “Хората са 
богатството на България” и в съответствие с решението на Народното събрание 
от 21.11. 2003г., като се отчита 

• Необходимостта от приемственост при актуализирането на 
Националната стратегия за противодействие на престъпността. 

• Основните приоритети на програмата в областта правораздаване, 
вътрешен ред и администрация - удовлетворяване на потребностите на обществото 
от сигурност, ред и спокойствие.  

• Стратегическата цел на вътрешната и външната политика на 
Република България - пълноправно членство в Европейския съюз и присъединяване 
към Евроатлантическите структури; 

• Ролята на координацията и взаимодействие между 
правоохранителните органи за повишаване ефективността от противодействието 
срещу престъпността.  

• Ролята на органите на местната власт и самоуправление, на 
българските граждани и структурите на гражданското общество в превенцията и 
противодействието срещу престъпността. 

• Сегашното състояние на противодействието срещу престъпността и 
установения процес на тревожно концентриране на тежки криминални престъпления-
поръчкови убийства, взривявания в столицата и по-големите градове на страната, 
които предизвикаха негативни реакции в обществото.  

• Необходимостта от особено внимание на противодействието на 
организираната престъпност. 

 
ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
 
1. Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за 

 ограничаване на криминогенните фактори 
 
Цели: 



1.1. Оптимизиране координацията и взаимодействието на 
правозащитните органи за стриктно прилагане на закона. 

1.2. Намаляване на равнището на безработица, подобряване защитата 
на социално слабите слоеве и рисковите групи от населението. 

1.3. Създаване условия за разширяване и укрепване авторитета на 
училището, семейството, структурите на гражданското общество, религиозните 
институции и средствата за масово осведомяване за утвърждаване на морално-
етичните, националните и общозначимите ценности. 

1.4. Усъвършенстване на механизмите и формите на участие на 
обществото и независимите обществени структури в борбата с престъпността и в 
упражняване на обществен контрол над дейността на правозащитните органи. 

Задачи: 
1.6. Разработване на методики и програми за ограничаване и 

неутрализиране на криминогенните фактори в икономическата и социалната сфера. 
1.7. Разработване и изпълнение съвместно с органите на местното 

самоуправление, неправителствени организации и други структури на гражданското 
общество, на регионални и местни програми за създаване на условия за достъпност 
и подпомагане за развитието на спорта за всички, детско-юношеския, ученическия и 
университетския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност. 

1.8. Разработване и реализиране на програми, мерки и проекти, 
насочени към субсидиране на заетостта на младежите, намаляване равнището на 
безработица и нейната продължителност, развитие на умения, породени от 
изискванията на новия пазар на труда, основан на знанията. 

1.9. Създаване и реализиране на програми за заетост, квалификация и 
преквалификация.  

1.10. Усъвършенстване на механизмите по прилагане на прозрачни 
правила, търгове и механизми в приватизацията на държавната собственост и 
изпълнението на държавни и общински поръчки. 

1.11. Активизиране на сътрудничеството и взаимодействието на 
правоохранителните и контролните органи със структурите на местното 
самоуправление. 

1.12. Увеличаване на заетостта чрез прилагане на активни мерки на 
пазара на труда, насочени към социално-икономическа интеграция на рисковите 
групи, развитие на професионалното обучение и предприемачеството. 

1.13. Осигуряване на трудова заетост и социална интеграция за 
дълготрайно безработните лица в трудоспособна възраст, които са обект на 



социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности 
за държавата и общините. 

1.14. Изграждане на капацитет на централно и регионално равнище за 
ефективно използване на предприсъединителните инструменти на ЕС с цел 
неутрализиране на негативните ефекти от преструктурирането на икономиката върху 
пазара на труда. 

1.15. Стимулиране на участието на общините на конкурсен принцип за 
финансиране на проекти за намаляване равнището на безработицата. 

1.16. Засилване на контрола по приходите и разходите на средствата 
от фондовете на общественото осигуряване. 

1.17. Разработване и изпълнение съвместно с органите на местно 
самоуправление, неправителствени организации и други структури на гражданското 
общество на програми за работа с рискови социални групи (малолетни и 
непълнолетни, самотни стари хора, инвалиди, наркомани и др.) и за оказване помощ 
на жертвите на престъпления. 

1.18. Въвеждане на независимо наблюдение, в сътрудничество с 
неправителствени организации, върху равнището и тенденциите на престъпността в 
страната чрез периодични виктимизационни проучвания и доклади. 

1.19. Създаване на условия за ресоциализация на лицата, изтърпели 
наказание “лишаване от свобода”, на криминалния контингент, на малолетните и 
непълнолетните правонарушители. 

1.20. Усъвършенстване на контрола по спазване на трудовото 
законодателство като средство за намаляване дела на “сивата” икономика и 
повишаване размера на санкциите при допуснати нарушения. 

1.21. Разработване и изпълнение на регионални и местни програми и 
проекти за изграждане и подобряване на инфраструктурата на населените места и 
особено на малките населени места. 

1.22. Осъществяване на единна политика и контрол по прилагане на 
активни програми на пазара на труда, финансирани чрез бюджетни субсидии и 
предприсъединителни фондове. 

1.23. Разработване и реализиране на специализирани програми към 
центровете за социална превенция и консултативни кабинети за работа с деца и 
родители за усвояване на умения за общуване, решаване на конфликти, снемане на 



напрежението и преодоляване на личностните дефицити с цел възпитаване на 
чувство за отговорност и самоконтрол. 

1.24. Разработване в училищата и съгласуване с компетентните 
институции на програми за превенция, ранно откриване и интервенции при 
асоциални прояви на ученици на територията на училищата. 

1.25. Създаване от Общинските съвети по наркотични вещества на 
превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоманиите, 
разработване и утвърждаване на общински планове за  превенция и лечение на 
наркоманиите. 

1.26. Разработване и внедряване на система за пробация при 
малолетни и непълнолетни правонарушители, както и на такива, зависими към 
наркотични вещества, в случаите, когато тежестта на нарушението позволява това. 

 
2. Разширяване и укрепване капацитета на държавната 

 администрация в сферата на борбата с престъпността 
Цели: 
2.1. Хармонизация на националното законодателство в сферата на 

вътрешните работи и правосъдието с това на Европейския съюз, изучаване и 
прилагане на най-добрите практики от националното право на страните-членки на ЕС 
в областта на правосъдието и вътрешните работи. 

2.2. Продължаване процеса на административна реформа в МВР с 
оглед привеждане на структурите и щата в съответствие със стандартите на 
Европейския съюз като част от процеса на цялостното модернизиране на 
администрацията.  

2.3. Развиване на европейските стандарти в правораздаването и 
очертаване на политическите и законодателните приоритети на реформата в 
съдебната система. 

2.4. Разработване на концепции за нов НК и НПК. 
 
Задачи: 
2.5. Завършване на процеса на трансформиране на състава на 

военнослужещи на наборна военна служба в Национална служба “Жандармерия” и 
подмяната им с професионални полицейски служители.  

2.6. Разширяване на двустранното полицейско сътрудничеството с 
полицейските структури на страните от ЕС и с правоприлагащите органи на съюза. 



2.7. Разширяване на полицейското сътрудничество със страните от ЕС, 
страните кандидатки и други страни в областта на противодействието на 
организираната престъпност. 

2.8. Укрепване капацитета на звеното за оперативно международно 
полицейско сътрудничество, съобразно изискванията и стандартите на европейското 
законодателство и практика. 

2.09. Пренасочване на кадрови ресурс от дирекциите на националните 
служби в звената на териториалните служби, осъществяващи непосредствена 
оперативно-издирвателна дейност за предотвратяване и разкриване на 
престъпления. 

2.10. Продължаване процеса на повишаване социалния статус, 
материалната осигуреност и мотивацията на българския полицай. 

2.11. Постигане на надеждна, координирана и ефективна организация 
на полицейска работа в борбата с конвенционалната и организираната 
престъпност.  

2.12. Реализиране на втория етап от проекта за въвеждане на 
модерна политика на човешки ресурси чрез създаване на единна система за 
подбор, назначаване, обучение и развитие в кариерата на служителите в МВР, 
която да се основава на квалификацията, професионализма и постигнатите 
резултати. 

2.13. Изграждане на ефективен граничен режим по критериите за 
контрол на границите на Европейския съюз. 

2.14. Засилване на гражданския контрол над дейността на МВР и 
приближаване на способите и средствата за осъществяването му до практиките на 
ЕС. 

2.15. Разработване на програми за системно обучение на полицейските 
служители и повишаване квалификацията им в съответствие с новите изисквания  и 
акценти в противодействието на престъпността. 

2.16. Разработване и прилагане на необходимите стандарти и 
критерии за пълноправно интегриране на българската полиция в европейските 
полицейски структури. 

 



3. Използване механизмите на културата, образованието, спорта и 
здравеопазването за формиране, развитие и укрепване на 
националните и общозначимите ценности и морал 
 
Цели:  
3.1. Съхраняване на културната идентичност и стимулиране на 

културното многообразие с цел утвърждаване на гражданското общество и 
насърчаване културата на малцинствените общности. 

3.2. Осигуряване на равен достъп до образование за всички, 
включително на представителите на малцинствата и на социално или физически 
ощетени групи. 

3.3. Продължаване и ускоряване на интеграцията на българското висше 
образование в европейското. 

3.4. Повишаване ролята на превантивната и профилактичната медицина 
с преместване на акцента към високо рисковите групи: деца, бременни, сираци, 
инвалиди, наркомани, пенсионери, безработни. 

3.5. Участие на гражданското общество в превенцията и 
противодействието на детското асоциално поведение. 

3.6. Повишаване на здравното и сексуалното възпитание на подра-
стващите групи население. 

 
Задачи: 
3.7. Разработване на програми за намаляване на броя на отпадналите 

ученици, особено в началната степен на обучение. 

3.8. Обновяване на системата за набиране на статистическа инфор-
мация за експонатите, фондовете и хранилищата на музеите и галериите. 

3.9. Въвеждане на образователни цикли за култура и изкуство в 
българските училища с участието на творческия потенциал на страната. 

3.10. Разширяване на превантивната и профилактичната работа с 
учащите чрез формите на извънкласна дейност и предприемане на мерки съвместно 
с органите на местното самоуправление за недопускане извършването на 
престъпления в учебните заведения. 



3.11. Въвеждане на вътрешно университетски системи за контрол и 
поддържане на качеството на обучението във висшите училища. 

3.12. Разработване и реализиране на програми за превръщане на 
читалищата и библиотеките в центрове за подкрепа и насърчаване на културното 
образование и възпитание на младите хора и за интеграция на малцинствата в 
структурите на гражданското общество. 

3.13. Реорганизиране на функциите, структурата, организацията и 
управлението на здравните заведения. 

3.14. Въвеждане на съвременно здравно образование и възпитание 
като предмет в учебните програми. 

3.15. Разработване на национална стратегия за образование сред 
малцинствените групи. 

3.16. Формиране на държавна политика за приобщаване на децата към 
спорт, творчество и изкуство. 

3.17. Изграждане на система за каталогизиране на художествени 
произведения и исторически ценности. 

 

4. Ограничаване на организираната престъпност 

Цели: 

4.1. Подобряване на криминогенната обстановка в столицата и по-
големите градове в страната, обезпечаване на по-голяма сигурност на гражданите и 
по добър обществен ред. 

4.2. Повишаване ефективността в работата по ограничаване  и 
неутрализиране действията на организираните престъпни групи в страната, свързани 
с взривявания, убийства и други тежки криминални престъпления. 

4.3. Използване на целия ресурс на МВР по предотвратяване 
извършването на организирани взривявания, убийства и други тежки криминални 
престъпления чрез засилване на оперативното и информационното взаимодействие 
между националните и териториалните служби. 

4.4. Създаване на условия за осигуряване на надеждна финансова и 
икономическа сигурност на държавата и пресичане на финансовите източници на 
организираните престъпни групи.  



4.5. Стесняване на икономическите и финансовите основи на 
организираните престъпни групи с оглед отнемане на възможността им да 
поддържат силови структури и да генерират корупция. 

4.6. Издигане нивото на координация и взаимодействие на 
специализираните структури на МВР, митническите, финансовите и данъчните 
органи, органите на следствието и прокуратурата. Засилване на екипния принцип в 
работата на тези органи. 

4.7. Осъществяване на законодателни промени в борбата срещу 
организираната престъпност, насочени към създаване на условия за бърз и 
ефективен наказателен процес. 

 
Задачи: 
4.8. Активизиране на оперативно-издирвателната работа по 

организираните престъпни групи в страната, като особено внимание се обърне на 
тези на територията на столицата и големите градове. 

4.9. Активизиране на работата по разкриването и неутрализирането на 
организирани престъпни групи, специализирани в извършване на организирани 
тежки престъпления - взривявания и убийства, осъществени от организирани 
престъпни групи. 

4.10. Засилване на информационните позиции в организираните 
престъпни групи и използването на СРС за получаване на изпреварваща 
информация за техните планове и намерения да извършват тежки престъпления с 
оглед своевременното им предотвратяване. 

4.11. Бързо разкриване на извършителите на организирани тежки 
престъпления - взривявания и убийства и осигуряване на годни доказателства за 
нуждите на следствените и съдебните органи. 

4.12. Засилване на контрола върху разпространението на оръжие, 
боеприпаси и стоки и технологии с възможна двойна употреба. 

4.13. Завеждане на специален отчет на лицата от организирани 
престъпни групи и пълноценното използване на възможностите на закона за 
изземване на оръжието им. 

4.14. Изясняване произхода на финансовите средства, активи и имоти на 
лидерите на организирани престъпни групи и техните най-близки връзки и набиране 
на доказателства за средствата, придобити чрез престъпления. 



4.15. Обезпечаване на ефективен контрол върху проектите в 
икономиката, които се реализират по линия на ЕС, с оглед защита от организираните 
престъпни групи на финансовите средства, получавани от европейските фондове. 

4.16. Засилване на екипния принцип на работа с митническите, 
финансовите и данъчните органи, органите на следствието и прокуратурата по 
набирането на доказателства за престъпната дейност, осъществявана от 
организирани престъпни групи. 

4.17. Осъществяване на активни съвместни действия с обособената 
специализирана група от прокурори от ВПК по дела, водени на лидери на 
организирани престъпни групи и техните връзки, насочени към доказване на тяхната 
престъпна дейност. 

4.18. ВКП и “Инспекторат” при министъра на правосъдието да водят на 
специален отчет делата за престъпления, извършени от представители на 
организирани престъпни групи, с оглед тяхното своевременно и качествено 
приключване. 

4.19. Извършване на проверки в търговските банки чрез отдел 
“Специален надзор” при БНБ за документиране на извършени транзакции с 
използване на фиктивни документи. 

4.20. Извършване на проверки от Главна данъчна дирекция за имотното 
състояние на лидерите на организирани престъпни групи чрез данъчни ревизии на 
регистрираните от тях фирми. 

4.21. Осъществяване на системен контрол чрез митническите мобилни 
групи на фирми на лидери на организирани престъпни групи при конкретни случаи на 
внос или износ на стоки. 

4.22. Засилване на контрола по предотвратяването на опити за 
контрабанда на стоки, наркотични вещества, незаконен трафик на хора и други 
престъпления в зоните на ГКПП чрез внедряване и активно използване на 
автоматизирана информационна система и технически средства за контрол. 

4.23. Осъществяване на активно взаимодействие между 
специализираните служби на МВР с Национална разузнавателна служба и служба 
“Военна информация”-МО за придобиване на информация за престъпна дейност, 
осъществявана от български и чуждестранни организирани престъпни групи.  

4.24. Засилване на контактите и взаимодействието с органите на 
местната власт и местното управление, структурите на гражданското общество  и 
търговските дружества за провеждане на съвместни мерки в съответствие със 
специфичните за районите проявления на организирани престъпни групи извън 



страната, както и за подготвяни в чужбина актове на организирани престъпни групи у 
нас. 

4.25. Активизиране на работата по изясняването на сигнали за служители 
на МВР и други министерства, ведомства и управленски централи на търговски 
дружества , свързани с лица от организирани престъпни групи, заподозрени в 
участие на канали за контрабанда на стоки, трафик, производство и разпространение 
на наркотични вещества, незаконен трафик на хора, грабежи и други престъпления и 
нарушения. 

4.26. Провеждане на ефективни превантивни мерки за недопускане и 
своевременно пресичане и разкриване на опити за извършване на магистрални 
грабежи и други престъпления по републиканската пътна и електропреносна мрежа. 

 

5. Превенция на терористични действия на територията  
 на страната. Активно съдействие и участие на  
 Република България в антитерористичната коалиция  

 
Цели: 

5.1. Развитие на правните, организационно-управленските, 
разузнавателните и материално-техническите предпоставки в съответствие със 
стандартите на ООН, Европейския съюз и НАТО за недопускане, своевременно 
разкриване и предотвратяване на подготовка или опити за терористична дейност 
на територията на Република България. 

5.2. Оптимизиране организацията на дейността на службите за 
противодействие на тероризма и подобряване координацията, взаимодействието и 
обмена на информация между тях. 

5.3. Подпомагане и съдействие на световната антитерористична 
коалиция за борба с международния тероризъм. 

5.4. Засилване контрола върху изпълнението на задълженията от 
юридически и физически лица, произтичащи от поетите задължения на Република 
България по международните договори и конвенции в областта на 
наркоразпространението, разпространението на конвенционалните оръжия и 
оръжията за масово унищожение. 

 
Задачи: 



5.5. Обезпечаване на надеждна охрана на държавната граница и 
ефективен контрол на ГКПП включително със средствата на визовата система на 
Република България.  

5.6. Засилване контрола върху общоопасните средства, организацията и 
ефективността на охраната на обектите със стратегическо и жизненоважно значение, 
дипломатическите и чуждестранните представителства.  

5.7. Интензифициране на контрола върху разпространението на оръжия, 
стоки и технологии с възможна двойна употреба, включително чрез пресичане на 
т.нар. неосезаеми трансфери за предаване на техническа информация чрез 
Интернет или други средства за комуникация и обмен на информация. 

5.8. Недопускане използването на територията на страната от 
чуждестранни и международни терористични организации и разкриване на 
евентуални опити за установяване на контакти и използване на организирани 
престъпни групи за терористична дейност. 

5.9. Осъществяване на ефективно взаимодействие с чуждестранни 
специализирани и полицейски служби  за противодействие  на тероризма. 

5.10. Придобиване на изпреварваща информация за планове, цели и 
намерения на групи и лица в международен и вътрешен аспект, потенциални 
извършители на терористични действия. 

5.11. Реализация на комплексна система от мерки за подобряване на 
физическата сигурност в БА в процеса на структурна реформа и недопускане кражба 
на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и общоопасни средства. 

5.12. Ефективен контрол върху чуждите граждани от рисковите държави 
и обмена на информация с международните компетентни органи за чужди граждани, 
желаещи да получат виза за влизане в Р България. 

5.13. Усъвършенстване на координацията, взаимодействието и обмена 
на информация между службите за сигурност и обществен ред. 

 

6. Противодействие на корупцията 

 
Цели: 
6.1. Ефикасно противодействие на корупцията чрез хармонизиране на 

националното законодателство с международните правни инструменти за борба с 
корупцията. 



6.2. Създаване на модерна законова рамка на административната 
дейност и административното обслужване на населението и ясно регламентиране 
отношенията между държавните органи, от една страна, и частния сектор и 
гражданите, от друга. 

 
Задачи: 
6.3. Проучване и прилагане опита на страните-членки на ЕС, в областта 

на изграждането на национални механизми за координиране на действията в 
борбата с корупцията. 

6.4. Актуализиране на програмите за антикорупционно обучение за 
служителите на различни нива в държавната администрация. 

6.5. Прозрачност, публичност и отчетност на приватизационния процес и 
реализация на държавни и общински поръчки. 

6.6. Усъвършенстване на координацията и взаимодействието между 
държавните органи по противодействието на корупцията.  

6.7. Оценка на създадените организационни форми за постоянна 
съвместна работа с компетентните структури на ЕС и на страните-членки по 
проблемите на противодействие на корупцията. 

6.8. Развитие и утвърждаване на специализираното звено в МВР за 
координация, информационно и оперативно взаимодействие и контрол по 
противодействието на корупцията в МВР. 

6.9. Разработване на оценка за уязвимите на корупция сфери на 
дейност в МО и БА и детайлно дефиниране на основните потенциални форми и 
направления на посегателства срещу икономическата и финансовата стабилност в 
МО и БА. 

6.10. Въвеждане на механизми за предотвратяване случаите на 
“конфликт на интереси”. 

6.11. Използване механизмите на публично-частното партньорство при 
анализа на корупционните механизми и при оценка ефективността на 
противодействието на корупцията в силите за сигурност. 

6.12. Изграждане на система за антикорупционно сътрудничество между 
държавните институции, неправителствените организации и средствата за масово 
осведомяване.  

 
7. Обезпечаване сигурността на гражданите и добър обществен ред 



 
Цели: 
7.1. Ограничаване и намаляване на престъпленията, насочени срещу 

личността и собствеността на гражданите. Снижаване броя на пожарите и 
пътнотранспортните произшествия и размера на нанесените щети.   

7.2. Повишаване ефективността в работата на полицията за защита 
на правата и законните интереси на гражданите. Утвърждаване на общественото 
признание на дейността на полицията. 

7.3. Реализиране на стандартите и критериите за пълноправна 
интеграция в европейските и други международни структури за борба с 
престъпността. 

7.4. Ограничаване на младежката престъпност. 
7.5. Усъвършенстване дейността на държавните органи и обществените 

институции за защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. 

Задачи: 
7.6. Подобряване на координацията между правоохранителните органи с 

оглед използване на техния капацитет за бързо разкриване, задържане и предаване 
на съдебните органи на лицата - извършители на взривявания, убийства, 
изнасилвания, грабежи, взломни кражби, престъпни посегателства на МПС, 
разпространение на наркотици и други престъпления.   

7.7. Органите на МВР и местната власт и самоуправление да разработят 
програми за съвместни действия по органичаване на структуроопределящите 
криминални престъпления в столицата и големите градове. 

7.8. Извършване на системни и масови проверки за спазване 
изискванията на закона за притежаване, съхранение и носене на оръжие. 

7.9. Засилване на контрола по спазване режима за съхранение и носене 
на огнестрелно оръжие във фирмите, осъществяващи дейност по охрана на обекти и 
лица. 

7.10. Ограничаване на възможностите за наркоразпространение в 
страната, особено в учебните и увеселителните заведения и обектите на МО. 

7.11. Осигуряване на засилено присъствие на униформени полицейски 
служители на публични места и в потенциално опасните райони за недопускане 
извършването на престъпления. 



7.12. Създаване на условия за обществена нетърпимост към 
разпространението и употребата на наркотици и упойващи вещества, злоупотребата 
с алкохол и тютюнопушенето чрез активна информационна политика. 

7.13. Разработване на модел за по-активно включване на населението в 
противодействието на престъпността, охраната на обществения ред и за засилване 
на гражданския контрол. 

7.14. Създаване на центрове за обществена подкрепа и центрове за 
деца на улицата за решаване на техните социални, здравни и образователни 
проблеми с цел осъществяване на ранна превенция. 

7.15. Разработване на законова база за формиране и функциониране на 
структури за охрана на извънселищните територии. 

7.16. Органите на местна власт и самоуправление да направят 
необходимите промени в издаваните от тях наредби с цел предприемане мерки за 
ограничаване носенето на оръжие при посещение в търговски и други обекти на 
територията на съответните общини. 

7.17. Разработване на нормативни изисквания, свързани с 
експлоатацията на складовата база за съхранение на продукти за растителна 
защита. 

7.18. Разширяване на превенцията, подобряване на пътния контрол и 
ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. 

 
 
8. Противодействие на изпирането на пари, финансовите, 

 икономическите и високотехнологичните престъпления 
 
Цели: 
8.1. Присъединяване към усилията на страните-членки на ЕС за 

осигуряване на ефикасно и прозрачно сътрудничество с офшорни зони в трети 
страни.  

8.2. Ограничаване на финансовите, икономическите и 
високотехнологичните престъпления. 

8.3. Засилване на сътрудничеството и обмена на информация между 
институциите по отношение на прозрачността на финансовите сделки, откритостта 
на корпоративните образувания и извършването на съмнителни сделки. 

 



Задачи: 

8.4. Организационно и материално обезпечаване противодействието на 
киберпрестъпността. 

8.5. Осигуряване на законови възможности за разширяване  
правомощията на полицията в процеса на разследване на престъпленията.  

8.6. Разработване на предложения за изменение и допълнение в 
Наказателно-процесуалния кодекс на Република България с оглед нуждите на 
полицейските органи по разкриването, разследването и доказването на престъпни 
деяния в локални и мрежови компютърни системи (извършване на оглед, 
претърсване и изземване на компютри и устройствата към тях, на информационни 
носители и данни и др.).  

8.7. Привеждане на националното законодателство във финансовата и 
икономическата сфера и в областта на високите технологии в съответствие със 
законодателството на ЕС. 

8.8. Защита на икономическите интереси на държавата и частния бизнес 
във всички сфери на обществено-икономическия живот. Активизиране на 
противодействието срещу престъпната дейност и неправомерното придобиване на 
активи от националната икономика в хода на приватизацията и след-
приватизационния период. 

8.9. Ограничаване и недопускане на финансови и икономически 
престъпления, ползвани като инструмент за неправомерно изтегляне на финансови 
ресурси от финансовокредитни и застрахователни институции. 

8.10. Присъединяване към инициативите на ЕС по отношение  
изпирането на пари по Интернет и чрез средствата за електронно плащане.  

 
9. Информационно осигуряване 
 
Цели: 
9.1. Повишаване ефективността на работата по противодействие на 

престъпността чрез използване на информационни технологии и системи в 
съответствие с изискванията на Европейския съюз. 

9.2. Адаптиране на съществуващите и изграждане на нови 
автоматизирани информационни системи в съответствие с изискванията на 



Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и други международни 
актове. 

Задачи: 
9.3.  Засилване на сътрудничеството и обмена на информация между 

Агенция за финансово разузнаване, финансовите и данъчните институции, 
съдебната система и МВР по отношение на прозрачността на финансовите сделки, 
откритостта на корпоративните образувания и извършването на съмнителни сделки. 

9.5. Изграждане на националностатистически средства по стандартите 
на ЕС за оценяване състоянието на престъпността и разкриваемостта на 
престъпните деяния. 

9.7. Разработване и внедряване на информационни технологии и 
системи в подкрепа на противодействието на корупцията. 

9.8. Изграждане на Национална информационна система за 
издирвателната дейност на МВР, съвместима с Шенгенската информационна 
система. 

9.9. Развитие на информационните системи за визов контрол, граничен 
контрол, убежище и имиграция. 

9.10. Разширяване възможностите за международно полицейско 
сътрудничество на базата на по-нататъшно развитие и усъвършенстване на 
информационните технологии, системи и фондове в МВР. 

9.11. Изграждане на система за защита на класифицираната 
информация, информационните технологии, информационните носители и средства. 

9.12. Нормативно осигуряване на информационната дейност по 
противодействието на престъпността. 

9.13. Разработване на информационни системи за контрол в 
администрирането на предприсъединителните програми на Европейската общност 
чрез внедряване на системи за финансово управление и контрол на инвестиционни 
проекти и на приватизационни сделки. 

9.14. Адаптиране на съществуващите ведомствени информационни 
системи спрямо изискванията на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността. 

9.15. Изграждане и развитие на услуги за гражданите и бизнеса на 
принципа на “единно гише” като ефективен механизъм в противодействието на 
корупцията. 



9.16. Изграждане на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността като ефективен инструмент за обмен на данни, 
свързани с наказателния процес, между органите на съдебната система и 
правозащитните органи от изпълнителната власт. 

9.17. Изграждане на информационна система за контрол на Интернет 
пространството за нуждите на националната сигурност, борбата с организираната 
престъпност и тероризма. 

9.17. Развитие на информационните технологии и системи за 
противодействие на престъпността в съответствие с изискванията на ЕС - борба с 
организираната престъпност, тероризма, изпирането на пари, търговия с наркотици, 
незаконен трафик на хора и престъпления в областта на високите технологии. 

 
10. Нормативно осигуряване 
10.1. Приоритетно приемане на: 
10.1.1. Закон за конфискация на имуществата, придобити чрез престъпна 

дейност. 
10.1.2. Нов Закон за специалните разузнавателни средства. 
10.1.3. Промени в Данъчно-процесуалния кодекс, с които да бъдат дадени 

възможности за разкриване на данъчната тайна по искане на органите на МВР 
работещи по противодействие на организираната престъпност. 

10.1.4. Промени в НПК за ускоряване на процеса с цел постигане на бърз 
и ефективен наказателен процес. 

10.1.5. Да се разширят правомощията на следствените органи за 
разследване на организираните престъпни групи. 

10.2. Разработване и приемане на съвместна инструкция между органите 
на МВР, следствието и прокуратурата регламентираща координацията и 
взаимодействието им при разследване на престъпления. 

10.3. Да се развият статутът и възможностите за ползване като 
доказателствено средство на резултатите от работата на полицейските служителите 
на прикритие. 

 
11. Финансово осигуряване 
11.1. Финансовото осигуряване на Националната стратегия за 

противодействие на престъпността се осъществява целево. 



11.2. Финансовите средства, необходими за подобряване ефективността 
от работата на органите, работещи непосредствено по предотвратяване и 
разкриване на престъпления, свързани с организираната престъпност, да се 
осигуряват целево от държавния бюджет. 

11.3. При разработване на средносрочните бюджетни прогнози и на 
проекта на бюджет за съответната година за реализиране на стратегията да се 
предвиждат необходимите средства за финансово осигуряване на програмите за 
противодействие на престъпността, представени в Министерски съвет от отделните 
министерства, ведомства и областни управи. 

11.4. Министерствата, ведомствата и областните управи изготвят и 
представят в Министерски съвет проекти за финансиране изпълнението на 
програмите, разработени съобразно стратегията, чрез националното съфинансиране 
от Дирекция “Национален фонд” при Министерство на финансите, международни 
финансови институции (донори) от Европейския съюз, международни финансови 
институции като МВФ, СБ, ЕИБ, ЕБВР, програми по двустранни споразумения и 
други. 

 
12. Организацията, координацията и контролът по изпълнението на 

стратегията се осъществяват от Министерски съвет. 



Приложение 8 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

  

                                                                                                                                      
      

 

   

З  А  К  О  Н 

  

ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, 

ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

 

   

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  



Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за налагане на 
обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито 
пряко или косвено от престъпна дейност. 

Чл. 2. Целите на този закон са: 
1. установяване на имуществото, по отношение на което има достатъчно 

данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, с цел отнемането му 
в полза на държавата; 

2. пресичане на възможностите за извличане на облаги от престъпна 
дейност; 

3. предотвратяване използването на облаги от престъпна дейност за 
извършване на други престъпления или правонарушения; 

4. предотвратяване на разпореждането с имущество, придобито от 
престъпна дейност, с оглед обезпечаване ефективното прилагане на предвидените 
от закона мерки. 

    

ГЛАВА ВТОРА 
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, 

ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

  

Чл. 3. (1) Производството по  налагане на обезпечителни мерки и 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от 
престъпна дейност, се провежда, когато е установено, че дадено лице притежава 
имущество със значителна стойност и срещу него е започнало наказателно 
преследване за: 

1. тероризъм (чл. 108а - 110 от Наказателния кодекс); 
2. незаконен трафик на наркотични вещества или техни аналози, 

прекурсори и съоръжения и на материали за производството на наркотични 
вещества (чл. 354а и 354в от Наказателния кодекс); 

3. престъпления против митническия режим (чл. 242 - 242а от 
Наказателния кодекс); 

4. изпиране на пари (чл. 253 от Наказателния кодекс) и укриване на 
данъчни задължения в особено големи размери (чл. 257, ал. 1 от Наказателния 
кодекс); 



5. престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 246 и 
чл. 251 - 252 от Наказателния кодекс); 

6. немаловажни случаи на престъпления по чл. 235, ал. 1 от Наказателния 
кодекс; 

7. трафик на хора (чл. 159а - 159в от Наказателния кодекс);  

8. изготвяне на неистински или преправяне на истински български или 
чуждестранни документи за самоличност или разпространението на такива 
документи за самоличност с цел набавяне на имотна облага (чл. 308 от 
Наказателния кодекс); 

9. участие в организация или група, която чрез използване на сила или 
внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги (чл. 321 - 321а от 
Наказателния кодекс); 

10. изнудване (чл. 213а - 214 от Наказателния кодекс); 

11. кражба, грабеж или противозаконно отнемане на моторно превозно 
средство, от които е извлечена имотна облага (чл. 194 - 196а,  
чл. 198 - 200 и чл. 346 от Наказателния кодекс); 

12. престъпления по служба, свързани с набавяне на облага и подкуп (чл. 
282, 283, 283а, 301 - 306 от Наказателния кодекс); 

13. незаконна търговия с оръжие или със стоки и технологии с възможна 
двойна употреба (чл. 233, 337 - 339 от Наказателния кодекс); 

14. устройване на хазартни игри без съответното разрешение или 
системно участие в такива игри (чл. 327 от Наказателния кодекс); 

15. склоняване към проституция (чл. 155 от Наказателния кодекс); 

16. измама с имущество от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 
или предоставени от Европейския съюз на българската държава (чл. 212, ал. 3, 4 и 5 
от Наказателния кодекс); 

17. престъпления срещу собствеността, извършени от организирана 
престъпна група (чл. 195 и 199 от Наказателния кодекс). 

(2) Производството по ал. 1 се провежда и когато са налице данни за 
имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно 
предположение, че е придобито от престъпна дейност, когато: 



1. наказателното преследване за деяние по ал. 1 не може да бъде 
възбудено или е прекратено поради това, че деецът е починал; 

2. наказателното преследване за деяние по ал. 1 не може да бъде 
възбудено или е прекратено поради това, че деецът не носи наказателна 
отговорност поради амнистия или поради невменяемост; 

3. извършителят на деяние по ал. 1 е останал неоткрит, но е установено 
имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно 
предположение, че е придобито от престъпна дейност. 

(3) Спирането на наказателното производство на основание чл. 22 от 
Наказателно-процесуалния кодекс не е пречка за провеждане и приключване на 
производството по този закон. 

(4) Производството по ал. 1 се провежда и в случаите на влязла в сила 
присъда за горепосочените престъпления за 5-годишен период преди влизане в сила 
на този закон, освен ако деецът е реабилитиран. 

(5) Производството по ал. 1 се провежда и в случаите, когато е установено 
имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в 
чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България. 



ГЛАВА ТРЕТА 

ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, КОЕТО ПОДЛЕЖИ 
НА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 

  

Чл. 4. На отнемане в полза на държавата по реда на този закон подлежи 
всяко имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност преди или 
след влизането в сила на закона, когато придобитото не подлежи на възстановяване 
на пострадалия, на отнемане в полза на държавата или на конфискация по други 
закони. 

Чл. 5. (1) По реда на този закон се отнема имуществото, придобито от 
лица, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3, и има данни, че през 
периода на извършване на престъпната дейност и до  
5 години преди неговото начало са придобили имущество със значителна стойност и 
са направили разходи, които значително превишават законните им доходи и в 
конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото 
е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен 
източник.  

(2) Когато имуществото по ал. 1 е прехвърлено на трето добросъвестно 
лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на 
придобитото, на отнемане подлежи само полученото от лицето по ал. 1. 

Чл. 6. Имуществото, придобито от престъпна дейност, се отнема и от 
наследниците и заветниците на лицето, което го е придобило, до размера на 
полученото от тях, както и от лицата, които са го придобили със средства на това 
лице. 

Чл. 7. При условията, определени с този закон, се отнема в полза на 
държавата и имуществото, придобито от престъпна дейност, което е включено в 
патримониума на юридическо лице, контролирано от проверяваното лице 
самостоятелно или съвместно със съпруг, възходящи или низходящи. Имуществото 
се отнема и в случаите на правоприемство на съответното юридическо лице. 

Чл. 8. Недействителни по отношение на държавата са следните сделки и 
действия, извършени през проверявания период с имущество, придобито от 
престъпна дейност, и даденото по тях подлежи на отнемане в полза на държавата: 

1. безвъзмездни сделки в полза на трети физически или юридически лица; 

2. възмездни сделки с трети лица, ако те са знаели или от обстоятелствата 
е трябвало да предполагат, че имуществото е придобито от престъпна дейност, или 



са придобили имуществото с цел неговото укриване, както и с цел прикриване на 
незаконния му произход или на действителните права, свързани с това имущество; 

3. възмездни сделки, при които даденото значително надвишава по 
стойност полученото; 

4. учредяване на залог, ипотека или други обезпечения върху имущество, 
придобито от престъпна дейност; 

5. изпълнение на задължение, извършено с имущество, придобито от 
престъпна дейност. 

Чл. 9. До доказване на противното се счита за придобито с цел укриване и 
подлежи на отнемане по реда на този закон и имуществото, което е придобито от 
престъпна дейност и през проверявания период е прехвърлено на съпруг, възходящи 
и низходящи по права линия без ограничение, а по съребрена линия и по сватовство 
- до втора степен включително. 

Чл. 10. До доказване на противното счита се придобито за сметка на 
проверяваното лице имуществото, което неговият съпруг и малолетните му 
низходящи са придобили от трети лица на свое име, когато придобитото е със 
значителна стойност, надхвърля доходите на тези лица през проверявания период и 
не може да се установи друг законен източник. 

Чл. 11. (1) Отнема се в полза на държавата и имуществото, придобито от 
престъпна дейност, и когато то е съпружеска имуществена общност, макар другият 
съпруг да не е знаел за произхода на средствата, с които е придобито това 
имущество, но е установена липсата на личен имуществен принос за придобиването 
му. 

(2) Правилата по чл. 9, 10 и чл. 11, ал. 1 по отношение на съпруга се 
прилагат съответно и за лицето, с което проверяваното лице се намира във 
фактическо извънбрачно съжителство. 

Чл. 12. По реда на този закон се налагат обезпечителни мерки с цел 
отнемане върху имущество на територията на Република България, за което е 
отправено искане от компетентните органи на друга държава, когато това е 
предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или на 
принципа на взаимността. 

Чл. 13. Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 
15-годишна давност. 

  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 



ОРГАНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА 
ДЕЙНОСТ 

Раздел I 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОТДЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

  

Чл. 14. (1) В данъчната администрация се създават специализирани 
отдели за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 

(2) Структурата, организацията на дейността и числеността на персонала 
на отделите по ал. 1 се определят със заповед на министъра на финансите, която се 
обнародва в “Държавен вестник”. 

(3) В специализираните отдели могат да бъдат назначавани лица, които 
имат висше юридическо или икономическо образование, както и най-малко 5 години 
стаж по специалността. 

(4) Служителите в специализираните отдели, които пряко участват в 
производството по установяване, проследяване, налагане на обезпечителни мерки и 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се 
определят със заповед на министъра на финансите. 

Чл. 15. (1) Органи за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност, са началниците на специализираните отдели в данъчната администрация и 
инспекторите от тези отдели, които пряко участват в производството по 
установяване, проследяване, налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, наричани по-нататък 
“инспекторите”. 

(2) Органите по ал. 1 установяват и проследяват с цел отнемане в полза на 
държавата имущество, придобито от престъпна дейност. 

Чл. 16. (1) Информацията, която се събира от органите за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност, е служебна тайна. 

(2) За неправомерно разгласяване на информация по ал. 1 виновните 
длъжности лица носят отговорност по Наказателния кодекс. 

  

РАЗДЕЛ II 



Правомощия на инспекторите 
Чл. 17. (1) Органите по чл. 15, ал. 1 при установяване на произхода и 

местонахождението на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна 
дейност, в изпълнение на своите правомощия могат да извършват проверки и да 
събират доказателства. Органите имат право да искат съдействие и сведения от 
всички държавни и общински органи. Предоставянето на поисканата инфорамция не 
може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна или търговска 
тайна. 

(2) Проверката по този закон не може да продължи повече от  
10 месеца. По изключение министърът на финансите има право еднократно да 
удължи този срок с 3 месеца. 

(3) Производството по този закон се образува с акт за образуване на 
производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, издаден 
от началника на специализирания отдел в данъчната администрация, който не 
подлежи на връчване и е необжалваем. За действията си по този закон органите за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съставят протокол. 

(4) В производството по този закон данъчната администрация се 
представлява от съответния началник на специализиран отдел по чл. 15 и/или от 
упълномощен от него служител с юридическо образование. 

Чл. 18. (1) Информацията, необходима във връзка с проверките по този 
закон, се предоставя с предимство на органите за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, от Агенцията за финансово разузнаване, Агенцията 
за държавен вътрешен финансов контрол, Сметната палата, Агенцията за 
приватизация, Агенция "Митници", службите по вписванията, окръжните съдилища, 
които водят търговски регистри, и съответните служби на общинската 
администрация. 

(2) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, следствието и 
прокуратурата извършват съвместни действия за постигане целите на този закон. 

(3) Осъществяването на взаимодействието по ал. 2 се определя със 
съвместна инструкция на министъра на финансите, министъра на вътрешните 
работи и главния прокурор. 

Чл. 19. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност, имат право да изискват от проверяваното физическо лице да 
представи в 14-дневен срок писмена декларация по образец съгласно приложението 
и утвърден със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в 
“Държавен вестник”, за:  



1. притежаваните от него и от членовете на семейството му недвижими 
имоти и друго имущество, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични 
влогове, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, 
търговски марки и промишлени образци, записи на заповед и други ценни книги, 
както и за придобитото с негови средства имущество от членовете на семейството 
му или от други лица; 

2. списък на неговите и на членовете на семейството му банкови сметки в 
страната и в чужбина; 

3. източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото 
и за издръжката на семейството; 

4. извършените през проверявания период сделки с недвижими имоти, 
движими вещи, дялове и акции в търговски дружества и друго имущество от 
съответното лице и членовете на неговото семейство, както и източниците на 
средствата за извършването на тези сделки; 

5. задълженията към трети лица, когато те са отразени в годишните 
данъчни декларации. 

(2) Когато лицето, за което има данни, че се е облагодетелствало от 
престъпна дейност, е починало, декларацията по ал. 1 се изисква от неговите 
наследници и заветници. 

(3) Декларация по ал. 1 може да се изиска и от третите лица, които са 
придобили имущество от проверяваното лице, за които има данни, че са знаели или 
от обстоятелствата е трябвало да предполагат престъпния му произход, както и от 
лицата, за които има данни, че са придобили на свое име имущество със средства на 
проверяваното лице. 

(4) За проверяваните юридически лица декларация се изисква от лицата, 
които ги представляват или контролират, както и от всички лица, които са ги 
представлявали или контролирали през проверявания период. В декларацията се 
посочват съответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 5, отнасящи се до юридическото 
лице по чл. 7. 

(5) Ако проверяваното лице не представи декларацията в срока по ал. 1 
или подаде непълна декларация, или откаже да подаде декларация, се предполага, 
че това действие е насочено към укриване на престъпния характер на имуществото, 
което не е декларирано. 

(6) С искането до лицето по чл. 3 за попълване и предоставяне на 
декларация органът определя проверявания период, чието начало е 5 години преди 
периода, за който е повдигнато съответното обвинение. 



Чл. 20. (1) Органите имат право да проверяват: 

1. придобитото имущество и правното основание за придобиването му; 

2. стойността на имуществото, когато има основателно съмнение, че 
стойността, посочена в акта за придобиването, е явно занижена; 

3. доходите на проверяваното лице; 

4. платените от проверяваното лице данъци, такси, мита и акцизи; 

5. обичайните и извънредните разходи на проверяваното лице; 

6. други доказателства, които имат отношение към начина на придобиване 
на имуществото на проверяваното лице и членовете на семейството му. 

(2) Органите имат правомощия: 

1. да снемат писмени обяснения от проверяваното лице; 

2.    да разпитват свидетели; 
3.    да назначават вещи лица; 
4.  да събират писмени доказателства; 

5. да изискват от всички лица, държавни и общински органи сведения и 
документи във връзка с установяването на произхода и стойността на имуществото; 

6. да изискват нормативно определените документи за произхода на 
средствата и начина на придобиване и разпореждане с имуществото на 
юридическото лице; 

7. да проверяват всички трансформации на имуществото; 

8. да проверяват годишните данъчни декларации на проверяваното лице; 

9. да събират и проверяват и други обстоятелства от значение за 
изясняване произхода на имуществото. 

(3) За призоваването и заплащането на разноските на свидетелите и 
вещите лица пред инспекторите, които събират доказателства, се прилагат 
разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. 

(4) По искане на органите за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност, на свидетелите и вещите лица се осигурява, когато е 
необходимо, предвидената в закон защита. 



Чл. 21. Органът, който извършва проверката, може да назначи експерти, 
съответно лица със специални знания, за извършване на общоикономическа 
експертиза със задача чрез анализ на приходите и разходите на проверяваното лице 
да определят каква част от имуществото на проверяваното лице превишава 
законните му доходи. 

Чл. 22. Началникът на специализирания отдел за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност, може да поиска от съда разкриване на 
банковата тайна относно операциите и наличностите по сметките на проверяваното 
лице. 

Чл. 23. Длъжностните лица, които в кръга на службата си узнаят, че някой 
пряко или косвено е придобил имущество от престъпна дейност, са длъжни да 
съобщят за това на съответните органи на данъчната администрация и да им 
предоставят сведенията, с които разполагат. 

  

ГЛАВА ПЕТА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ОТНЕМАНЕ В 
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА 

ДЕЙНОСТ 
  

РАЗДЕЛ I 

Обезпечителни мерки 
  

Чл. 24. (1) Органите на досъдебното производство уведомяват незабавно 
съответните специализирани отдели на данъчната администрация за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност, за всеки случай на започнало 
наказателно преследване за престъпление, посочено в чл. 3, ал. 1. В уведомлението 
се посочват лицето, срещу което е започнало наказателно преследване, 
престъплението и периодът на престъпна дейност, както и цялата налична 
информация за имуществото на лицето, с която те разполагат. 

(2) Органите на досъдебното производство са длъжни да уведомят 
съответните специализирани отдели на данъчната администрация за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност, и при наличието на предпоставките 
по чл. 3, ал. 2 и 3. 

Чл. 25. (1) След постъпило уведомление по чл. 24, ал. 1 или 2 за  
определено имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, 
началникът на съответния отдел за установяване на имущество, придобито от 



престъпна дейност, или упълномощени от него длъжностни лица по доклад на 
инспекторите или по своя инициатива правят искане пред окръжния съд по 
постоянния адрес на лицето, съответно по адреса на седалището на юридическото 
лице, а в случаите, когато в имуществото е включен недвижим имот - по 
местонахождението на имота, за налагане на съответните обезпечителни мерки.  

(2) При опасност от разпиляване, унищожаване, укриване или 
разпореждане с имуществото, придобито от престъпна дейност, по искане на 
органите по чл. 15 съдът може да разпореди запечатване на помещения, 
оборудване, превозни средства и други, в които се съхранява това имущество. 

Чл. 26. (1) Съдът се произнася в същия ден с определение, с което 
допуска или отказва исканата обезпечителна мярка. Определението, с което се 
допуска обезпечението, подлежи на незабавно изпълнение. 

(2) Налагането на мярката по ал. 1 не спира начисляването на лихви и 

придобиването на други граждански плодове от имущество, върху което са наложени 

обезпечителни мерки по този закон, като тези мерки обхващат и всичко 

новопридобито. 

(3) Съдът може да разреши извършване на плащане или на други 
разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни 
мерки по този закон, когато това е необходимо за: 

1. лечение или други неотложни хуманитарни нужди на лицето, върху 
чието имущество са наложени обезпечителни мерки, или на член на неговото 
семейство; 

2. плащане на задължения към държавата; 
3. плащане на възнаграждения за положен труд; 

4. задължително обществено осигуряване; 

5. заплащане на разноски, необходими за запазването и поддръжката на 
имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки; 

6. заплащане на разноски във връзка с производството по този закон; 

7. заплащане възнаграждението на синдика в производство по 
несъстоятелност. 



(4) Разрешението по ал. 3 се издава за всеки конкретен случай въз основа 
на мотивирана молба от заинтересуваното лице, а когато се отнася до плащане на 
задължения към държавата - и по инициатива на началника на съответния 
специализиран отдел, за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност. Съдът се произнася в срок 48 часа от постъпването на молбата. 

(5) Не се налагат обезпечителни мерки върху имуществото, по отношение 
на което не може да се насочва принудително изпълнение. 

(6) Имущество, което подлежи на бърза развала или запазването му е 
свързано с големи разходи, се продава от органите на Агенцията за държавни 
вземания по реда, определен в Данъчния процесуален кодекс, като получената сума 
се внася в държавния бюджет. 

Чл. 27. (1) Ако в производството по този закон с акт на органа за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, бъде установено, че 
дадено имущество, върху което е наложена обезпечителна мярка, има законен 
произход, по искане на засегнатото лице или по инициатива на органа съдът отменя 
обезпечителните мерки. 

(2) Третото лице, което претендира самостоятелни права върху 
имущество, по отношение на което са наложени обезпечителни мерки, може да 
поиска отмяна на тези мерки. 

(3) Към искането по ал. 2 се прилага декларация относно източниците на 
средствата и основанието за придобиване на имуществото, включително аренда, 
обезпечения или действително прехвърляне на имуществено право. Претендираните 
вземания, неустойки и лихви се признават само ако са включени в годишната 
данъчна декларация на лицето. 

(4) Декларацията по ал. 3 трябва да съдържа и заявление, че писмените 
доказателства, удостоверяващи правата, са истински и че сделката не е привидна, 
както и изрично съгласие неговото имущество да бъде обект на проверка по реда на 
този закон.  

(5) За неверни данни, посочени в декларацията, лицето носи отговорност 
по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Чл. 28. В случаите на производство по несъстоятелност или за 
прекратяване на юридическото лице или на едноличния търговец, което е започнало 
след налагането на обезпечителни мерки, имуществото, спрямо което са наложени 
обезпечителни мерки по реда на този закон, се изключва от масата на 
несъстоятелността, съответно от подлежащото на ликвидация имущество. 

  

РАЗДЕЛ II 



Производство по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност 

  
Чл. 29. Въз основа на събраните доказателства съответният началник на 

специализиран отдел за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност, изготвя мотивирано заключение, в което се посочват видът и размерът на 
имуществото, за което съществува основателно предположение, че е придобито от 
престъпна дейност, и подлежи на отнемане в полза на държавата, както и 
доказателствата, от които се установяват посочените обстоятелства. 

Чл. 30. (1) Министърът на финансите или упълномощено от него 
длъжностно лице внася мотивираното заключение в съответния окръжен съд с 
искане за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна 
дейност. Когато в имуществото са включени движими вещи и недвижим имот, 
искането се внася в окръжния съд по местонахождението на недвижимия имот, а в 
случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижими имоти, 
искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока 
данъчна оценка. Мотивираното заключение и писменото искане имат действие на 
искова молба. 

(2) Окръжният съд образува дело и обнародва в "Държавен вестник" 
обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на 
имуществото, указание за срока, в който заинтересуваните лица могат да предявят 
своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото 
заседание и която не може да е по-рано от датата на изтичането на срока по чл. 31. 

(3) Като страни в производството се конституират и лицата по чл. 6, 7 и 11, 
когато искането за отнемане в полза на държавата засяга техни права.  

(4) Ответниците са длъжни да изчерпят всичките си възражения в това 
производство. 

(5) В случаите по чл. 3, ал. 2 установяването на престъпния произход на 
имуществото се извършва в производството по ал. 1 и по реда на чл. 97, ал. 4 на 
Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 31. (1) В тримесечен срок от обявлението в "Държавен вестник" 
третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да 
встъпят в делото, като предявят съответния иск. Непредявените в този срок 
претенции се преклудират по отношение на държавата. 

(2) Съдът прави преценка на събраните доказателства, събира нови 
доказателства и назначава по своя преценка експертизи. Съдът заседава в открито 
заседание в едноличен състав. 



Чл. 32. (1) Съдът се произнася с решение за отнемане в полза на 
държавата на имуществото, придобито от престъпна дейност, съответно на част от 
имуществото, съответстваща на частта, придобита от престъпна дейност, като 
осъжда проверяваното лице да заплати разноските по производството. 

(2) Когато съдът постанови решение за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност, и се установи, че третото лице 
неоснователно и недобросъвестно е оспорвало налагането на обезпечителни мерки 
или отнемането в полза на държавата на процесното имущество, съдът може да му 
наложи глоба в размер 10 на сто от стойността на отнетото имущество, но не по-
малко от 3000 лв. и не повече от 30 000 лв. 

(3) Извън случаите по чл. 3, ал. 2 и 3 съдът се произнася с решение след 
влизането в сила на осъдителната присъда по наказателното производство. 

(4) Съдът може да отхвърли искането  за отнемане в полза на държавата 
на имуществото, ако заинтересованото лице докаже, че то е придобито по законен 
начин или със законни средства, като в този случай съдът отменя обезпечителните 
мерки. 

(5) Решението на съда по ал. 1 - 4 подлежи на обжалване по реда на 
Гражданския процесуален кодекс. 

(6) За отмяна на влязло в сила решение по ал. 1 - 4 се прилага съответно 
чл. 231 от Гражданския процесуален кодекс. 

     

РАЗДЕЛ III 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДАНЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

Чл. 33. (1) Когато не са налице достатъчно данни, даващи основание да се 
поиска отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност, или производството по тази глава бъде прекратено от съда, началникът на 
специализирания отдел за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност, съответно съдът, изпраща преписката в 14-дневен срок на главния данъчен 
директор или на упълномощено от него длъжностно лице. 

(2) Събраните от органите за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност, доказателства по преписката са годни доказателства в 
производствата по Данъчния процесуален кодекс. 

Чл. 34. Съдът изпраща в 14-дневен срок препис от решението и 
преписката на главния данъчен директор и в случаите, когато откаже да уважи 
искането за отнемане или постанови частично отнемане на имуществото, придобито 



от престъпна дейност. В тези случаи се прилага  
чл. 33, ал. 2. 

  

РАЗДЕЛ IV 

ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 35. За вреди, причинени от действия или бездействия, извършени във 
връзка с този закон, виновните длъжностни лица носят отговорност при условията и 
по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. 

  

ГЛАВА ШЕСТА 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
  

Чл. 36. Органите по установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност, обменят информация за целите на този закон с компетентните органи на 
други държави и с международни организации въз основа на международни актове и 
международни договори, които са в сила за Република България, както и на основата 
на взаимност. 

  

  

ГЛАВА СЕДМА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл. 37. (1) За нарушения по чл. 23 на виновните длъжностни лица се 
налага глоба от 1000 до 2000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. 

(2) За други нарушения по този закон виновните лица се наказват с глоба 
от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. 

Чл. 38. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
органите по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, а 
наказателните постановления се издават от началника на специализирания отдел 
или от упълномощени от него длъжностни лица.  



(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
  

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. "Значителна стойност" е стойност над 60 000 лв. 

2. "Контролиране на юридическо лице" е правото за назначаване или 
освобождаване на мнозинството от членовете на управителния или контролния 
орган на юридическото лице, притежаване на мнозинството от акциите или дяловете 
с право на глас и управление на дейността на юридическото лице въз основа на 
договор. 



  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно 
разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. 

§ 3. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 
16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1.                        В чл. 7 се създава ал. 3: 
“(3) Физическите и юридическите лица, които са изпълнили мерки по 

блокиране на парични средства, финансови активи или други имущества по този 
закон, са длъжни незабавно да уведомят за това съответните органи за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.” 

2.                        Член 12 се изменя така: 
“Чл. 12. Мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват в 7-дневен срок от 

обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет, с което 
физическите или юридическите лица, групи и организации са заличени от списъка, 
освен ако в този срок съответният орган по установяване на имущество, придобито 
от престъпна дейност, представи определение на съда за продължаването им.” 

§ 4. В чл. 25 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, 
бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 
1999 г. и  бр. 18 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за 
наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност." 

2. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно ал. 3 – 7.” 

§ 5. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г.; Решение № 8 
на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 78 от 1994 г.; Решение № 9 на 
Конституционния съд 1994 г. - бр. 87 от 1994 г.; Решение № 17 на Конституционния 
съд от 1995 г. - бр. 93 от 1995 г.; доп., бр. 64 от 1996 г.; Решение № 19 на 
Конституционния съд от 1996 г. - бр. 96 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 и 110 от 1996 
г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г.; Решение № 1 на 
Конституционния съд от 1999 г. - бр. 6 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 84 от 2000 
г., бр. 25 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 
г. - бр. 110 от 2002 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 118 от 
2002 г.; изм. и доп., бр. 61 и 112 от 2003 г.) се създава чл. 158а: 



"Чл. 158а. Съдията по вписванията предоставя с предимство на органите 
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, справки по книгите 
за вписване, които са свързани с проверки по Закона за отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност." 

§ 6. В чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от  
1997 г.;  изм. и доп., бр. 15, 21, 52 и 70 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 63 
и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.) се 
създава буква “в: 

"в) когато се извършват проверки по Закона за отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност." 

§ 7. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение 
№ 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 
г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г. и бр. 42, 112 и 114 от 2003 г.) се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 12, ал. 2, т. 4, съюзът “и” се заменя със запетая и накрая се добавя 
"и началника на специализирания отдел към Главната данъчна дирекция за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност". 

2. В чл. 234, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “както и за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност”. 

3. В чл. 235, ал. 1 се създава т. 9: 

“9. инспекторите за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност.” 

4. В чл. 236, ал. 3 цифрата “8” се заменя с “9”. 

§ 8. Отменя се Законът за собствеността на гражданите. 

§ 9. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона органите на 
Министерството на вътрешните работи и прокуратурата уведомяват съответните 
органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за лицата, 
срещу които е възбудено наказателно преследване за престъпления по чл. 3, ал. 1 
от закона или са налице предпоставките по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2. В случаите по чл. 3, 
ал. 2, т. 3 съответните органи се уведомяват само когато съществуват данни за 
имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно 
предположение, че е придобито от престъпна дейност. 

(2) В срока по ал. 1 съдилищата уведомяват съответните органи за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за влезлите в сила 



присъди за престъпления по чл. 3, ал. 1 за 5-годишен период до влизането в сила на 
закона, освен ако е налице реабилитация. 

§ 10. В срок един месец от влизането в сила на този закон се издават 
подзаконовите актове по прилагането му. 

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. 

  

  

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2004 
г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

  

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

  

(Огнян Герджиков) 

  

   



М  О  Т  И  В  И 

  

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА 
ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

  

  

С този закон се уреждат условията и редът за блокиране и 

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или 

косвено от престъпна дейност. Законопроектът е насочен към пресичане на 

възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и 

предотвратяване използването на такива облаги за извършването на нови 

престъпления или други правонарушения. 

Приемането на този законопроект ще създаде механизъм за 

прилагане на държавната принуда в случаите, когато определено 

имущество е придобито от престъпна дейност, но не може да бъде отнето в 

полза на държавата изцяло или отчасти по силата на Наказателния кодекс. 

Законопроектът има гражданскоправен характер и мерките, които 

се определят от него, се осъществяват от специализирани звена на 

данъчната администрация. На широките правомощия, предоставени на 

тези органи, кореспондират адекватни възможности  за защита на 

добросъвестните лица и съдебен контрол. 

Особеното производство по Закона за отнемане в полза на 

държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се прилага и в 

случаите, когато облагите от престъпления са трансформирани изцяло или 

частично в друг вид имущество или са прехвърлени на трети лица при 

запазване правата на добросъвестните приобретатели. 



Законът ще изпълнява решаваща превантивна роля за 

недопускане инвестирането на средства, придобити по престъпен начин, 

изпирането на пари и финансирането на други престъпления. 

Обект на закона е имущество, което не попада в предмета на 

доказване по наказателното дело, още повече че със средствата на 

Наказателно-процесуалния кодекс не винаги може да се докаже цялата 

престъпна дейност на лицето. В същото време могат да се установят 

случаи, в които имуществото на определени лица нараства значително, без 

да има данни за законна дейност. При констатирането на това състояние, т. 

е., от една страна, осъдителна присъда, а от друга – значително 

имущество, за което няма данни за законен произход, се поставя в 

действие процедурата по този закон. Формира се разумно предположение, 

че това имущество е придобито от престъпна дейност на лицето, но му се 

предоставя възможност да докаже произхода на имуществото си и да се 

защити. 

Производството по блокиране и отнемане в полза на държавата 

на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, се 

провежда, когато са налице кумулативно две предпоставки: 1) установено е, 

че дадено лице притежава имущество със значителна стойност, и 2) срещу 

това лице е започнало наказателно преследване за определено 

престъпление (чл. 3, ал. 1). 

Отнемането в полза на държавата по реда на този закон стои в 

плоскостта на наказателния процес само дотолкова, доколкото се изисква 

лицето да е осъдено за определено престъпление от изброените в чл. 3, 

ал. 1. При наличие на безспорни доказателства според принципите на 

гражданския процес за наличие на значително имущество без установен 

законен произход и при установено по съответния ред обстоятелство, че 

лицето се е занимавало с определен вид престъпна дейност, която е 

вероятният източник на обогатяването, съдът ще има право да се 



произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на тази част от 

имуществото. 

В случаите, когато наказателно производство не може да бъде 

проведено (чл. 3, ал. 2), установяване наличието на престъпни 

обстоятелства се извършва в особеното производство по този закон. Член 

97, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс предвижда такава възможност 

- в рамките на гражданския процес да се установява наличието на 

престъпни обстоятелства. 

Законопроектът дава възможност за отнемане на имущество, 

придобито от престъпна дейност, което е постъпило и в патримониума на 

юридическо лице. По българското наказателно право наказателната 

отговорност е лична и на юридическо лице не може да се наложи наказание 

конфискация по Наказателния кодекс, а по силата на този закон се създава 

механизъм да се отнеме в полза на държавата имущество с престъпен 

произход от юридическо лице, тъй като не се поставя въпрос за 

наказателна отговорност. По този начин ще се пресече възможността на 

организирани престъпни групи да прехвърлят или да преобразуват 

престъпни облаги в патримониума на юридически лица. Това е още един 

аспект на превантивната функция, която ще изпълнява този закон – 

недопускане инвестирането в икономиката на престъпно имущество чрез 

преобразуването му в имущество на юридическо лице.  

Създава се възможност за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна дейност, и в случаите, когато 

първоначалното престъпление е извършено в чужбина и не попада под 

наказателната юрисдикция на българската държава.  

Законопроектът осигурява механизъм, чрез който престъпни 

активи да се отнемат в полза на държавата, когато това не може да се 

реализира по реда на Наказателния кодекс, и по този начин се 



предотвратява въвеждането на такива средства в икономическия обмен. 

Допускане на обратното е обществено и правно недопустимо. Постига се 

и превантивен ефект, тъй като тези средства няма да могат да се 

използват за финансиране на други престъпления и правонарушения. 

Когато извършителят на определено престъпление е останал 

неоткрит, особеното производство ще предотврати трансформирането на 

престъпните облаги в друг вид имущество, тяхното укриване или 

изнасяне в чужбина. 

Отнемането по този законопроект не е нито конфискация като 

наказание по Наказателния кодекс, нито отнемане в полза на държавата, 

независимо от наказателната отговорност, на предмета и средствата на 

престъплението по чл. 53 от Наказателния кодекс. 

Предмет на законопроекта са облаги, получени от престъпна 

дейност, извън тези, които могат да се отнемат по силата на Наказателния 

кодекс. 

Има хипотези, при които производството се насочва срещу 

конкретно имущество (например чл. 3, ал. 2, т. 3), а също и хипотезата на 

чл. 7, когато изобщо не може да става дума за наказателна отговорност, а 

за гражданскоправна имуществена отговорност. 

Идеята за задължителното провеждане на финансово 

разследване по отношение на имуществото на лица, срещу които е 

образувано наказателно производство за определени престъпления, 

съществува в европейските страни, например в Холандия, а в рамките на 

правото на Европейския съюз се разглежда като решаващо средство за 

пресичане на достъпа до финансови ресурси на престъпните групи. В този 

смисъл е Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 25 април 2002 г. 

относно усъвършенстване методите на разследване в борбата срещу 

организираната престъпност, свързана с наркотрафика, чрез едновременно 



разследване на финансовите средства и активите на тези престъпни 

организации (32002Н0515(01). 

Приемането на законопроекта е в съответствие с усилията на 

Европейския съюз да създаде максимално ефикасен механизъм за 

предотвратяване изпирането на пари. В тази насока с Директива на Съвета 

на Европейския съюз от 2001 г. се въвежда за първи път комплексна 

дефиниция на понятието "престъпна дейност", която надхвърля 

традиционните рамки за определяне престъпния характер на едно деяние - 

Директива 2001/97/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз от 4 декември 2001 г. за изменение и допълнение на 

Директива 91/308/ЕЕС относно предотвратяване използването на 

финансовата система за изпиране на пари. 

При изготвянето на законопроекта са взети под внимание 

законодателните решения в тази област на редица европейски страни, 

основните правни актове на Европейския съюз в борбата срещу прането на 

пари и препоръките на Международната група за борба срещу изпирането 

на пари (FATF). 

Така например ирландският Закон за облагите от престъпления 

от 1996 г. предвижда възможност въз основа на декларация на 

компетентния орган съдът да издаде първоначално определение, с което 

се забранява разпореждане с имущество, въз основа на молба, отправена 

от компетентен служител, ако съдът намери за доказано, че определено 

имущество на стойност не по-малка от 10 000 лири пряко или косвено 

съставлява облага от престъпление. Първоначалното определение е за 

срок 21 дни. Следващата фаза е съдебно определение за налагане на т. 

нар. временни мерки по молба на компетентния орган, което е в сила 

максимално за срок 7 години, по отношение на това имущество и ако не 

бъде доказано, че това имущество не съставлява пряко или косвено облага 

от престъпление, съдът постановява отнемане на цялото или на част от 



него в полза на държавата (определение за разпореждане) – имуществото 

се прехвърля на министъра на финансите или на друго лице, посочено от 

съда. 

Холандското законодателството предвижда задължително 

образуване на т. нар. финансово разследване по отношение на 

имуществото на лице, срещу което е образувано наказателно производство 

за определени престъпления, например наркотрафик, което се провежда от 

полицията паралелно с разследването на престъплението. 

В Дания има разширена конфискация – чл. 76а от Наказателния 

кодекс – налагане на пълна или частична конфискация на имущество, 

принадлежащо на лице, осъдено с влязла в сила присъда за извършване на 

престъпление, когато извършеното деяние е от такъв характер, който може 

да доведе до значително обогатяване и е наказуемо с лишаване от свобода 

за срок 6 или повече години. Пълна или частична конфискация на 

имущество, получено от съпруг или лице, което съжителства фактически с 

лицето, може да се осъществи, освен ако имуществото е придобито повече 

от 5 години преди извършване на престъплението или бракът или 

фактическото съжителство не е бил налице по време на придобиването му. 

Може да се извърши пълна или частична конфискация на имущество, 

прехвърлено на юридическо лице, върху което лицето самостоятелно или 

съвместно с най-близките си притежава решаващо влияние. Същото се 

прилага, ако посоченото лице е получило значителна част от дохода на 

юридическото лице. Конфискация може да не се извърши, ако лицето 

докаже, че имуществото е придобито по законен начин или със законно 

придобити средства. 

Австрийският Наказателен кодекс регламентира възможност за 

отнемане в полза на държавата на престъпна облага, като конструкцията 

може да се охарактеризира най-общо като гражданскоправна претенция на 

държавата в наказателния процес. Има възможност за отделяне на 



имуществения иск на държавата от наказателното производство, когато 

едновременното разглеждане би затруднило провеждането на процеса. 

Посочването на примери от европейското 

законодателство има за цел да илюстрира усилията на 

съвременната правна доктрина и практика на правоприлагане да 

създадат максимално ефикасен механизъм за отнемане в полза 

на държавата на имущество с престъпен произход, който да 

допълни класическата система на отнемане по наказателните 

закони чрез въвеждане на една разширена гражданска 

конфискация, която да допълни, а не да противостои на 

наказателния процес. 

Предлаганият законопроект изразява тази концепция, а 

именно чрез методите на гражданскоправно производство да се 

реализират посочените в чл. 1 цели при зачитане на законните 

права на участниците в това производство. 

Законопроектът съответства на българската 

Конституция и на международните договори, които са в сила за 

Република България, давайки още едно средство на правовата 

държава да защити законните права и интереси на гражданите и 

законно придобитото имущество, като същевременно се пресече 

възможността от вливането на облаги от престъпления в 

икономиката на страната, както и използването на такива облаги 

за финансиране извършването на нови престъпления и 

правонарушения.  

  

   



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

(Симеон Сакскобургготски) 

  

   

  

  

  



 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

 №……….………………….   
……………………. 2004 г.   

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

г-н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ 

  

  

                                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ, 

  

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република 

България изпращам Ви одобрения с Решение № .......... на Министерския 

съвет от 2004 г. проект на Закон за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна дейност. 

  

   

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

(Симеон Сакскобургготски)  



Приложение 9 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ  

С ПОЛИЦЕЙСКИ ПРАВОМОЩИЯ 
 
 
 

ПРЕАМБЮЛ 
 
 
Полицията в Република България е държавна институция, която осъществява 
дейността си в служба на обществото. Тя защитава живота и имуществото на 
гражданите, опазва обществения ред и противодейства на престъпността при 
стриктно спазване на закона, зачитане на основните права и свободи на 
гражданите и утвърждаване принципите на правовата държава. В своята 
ежедневна дейност полицията се стреми да въведе професионални стандарти и 
практики, утвърдени на европейско и световно равнище, да отговори на 
очакванията на хората и да изгради положителен обществен образ.  
В този процес, приемането на етични правила за поведение на служителите от 
Министерство на вътрешните работи с полицейски правомощия е осъзната от 
полицейската институция необходимост. 
Република България се вписва пълноценно в общоевропейския стремеж към 
изграждане на единни стандарти на полицейската дейност, довел до създаването 
на Европейския кодекс по полицейска етика, приет от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа на 19 септември 2001 г. Настоящият Етичен кодекс e създаден 
в изпълнение на препоръките, съдържащи се в този документ. 
Етичните правила за поведение ангажират моралния дълг на служителя. Всеки 
отделен полицейски служител, осъществяващ своите професионални задължения 
в услуга на обществото, допринася за формиране на облика на цялата 
полицейска институция.  
От служителите на Министерство на вътрешните работи с полицейски 
правомощия се очаква да възприемат етичните норми на поведение и да се 
стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на 
професионалната етика. Несъобразяването с етичните норми на поведение води 
до уронване на престижа на полицейската институция, загуба на общественото 
доверие и подкрепата за цялостната полицейска дейност.  
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ  I 
Обхват на кодекса 

1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо административния 
персонал и служителите на Министерство на вътрешните работи с 
полицейски правомощия, наричани по-долу полицейски служители, и се 
отнасят до: 



(а)  взаимоотношенията между полицейските служители, 
гражданското общество и отделните граждани; 

(б) взаимоотношенията между полицейския служител и органите 
на съдебната власт; 

(в)  взаимоотношенията между отделните полицейски служители; 
(г) правата и задълженията на полицейския служител. 

 
РАЗДЕЛ II 

Цели на кодекса 
2. Етичният кодекс има за цел: 

(а)  да определи етичните стандарти за професионалната дейност 
на полицейския служител;  

(б) да развива полицейска култура и професионални ценности, 
основани на принципите на хуманността и зачитането на 
правата на човека в борбата с престъпността; 

(в) да утвърди принципите на полицейската дейност, основани на 
модела за работа на полицията в близост до обществото; 

(г) да подпомогне приобщаването на българските полицейски 
служби към процеса на изграждане на обща европейска 
полицейска култура; 

(д) да подпомогне обучението на полицейските служители за 
постигане на професионално етично поведение в тяхната 
работа. 

 
 

РАЗДЕЛ III 

Върховенството на закона в работата на полицейският служител 

3. Полицейският служител изпълнява задачите си при спазване на 
Конституцията на Република България, международните актове, които 
Република България е ратифицирала, както и законите и подзаконовите 
нормативни актове. 

4. Полицейският служител винаги проверява законността на действията, които 
възнамерява да предприеме.  

5. Стриктното спазване на закона от страна на полицейския служител 
допринася за гарантирането на правата и свободите на гражданите, за 
авторитета на институциите в Република България, опазването на мира и 
обществения ред, защитата на гражданите и тяхното имущество от 
противоправни посегателства. 

 
 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ СЛУЖИТЕЛ 



РАЗДЕЛ I 

Поведение и облик на полицейския служител в обществото 

6. Полицейският служител изпълнява своите задължения в услуга на 
гражданското общество. 

7. Полицейският служител пази доброто име на институцията, която 
представлява. 

8. Полицейският служител насърчава хората да уважават закона, като дава  
личен пример с поведението си. 

9. Полицейският служител се отнася с уважение към всички представители на 
обществото, като отчита неравностойното положение на уязвимите 
обществени групи. 

10. При изпълнение на своите професионални задължения полицейският 
служител търси подкрепата на обществеността и съдейства за 
установяването на добри отношения полиция - гражданско общество. 

11. Полицейският служител съдейства за ефективното сътрудничество с 
органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и местната 
администрация, неправителствените организации и други представители на 
обществеността, като запазва независимост по отношение на 
професионалните си компетенции.  

12. Полицейският служител изпълнява стриктно и безпристрастно своите 
професионални задачи, като носи отговорност за своите действия или 
бездействие.  

13. Полицейският служител не злоупотребява с правомощията си, разчитайки че 
няма да му бъде наложена санкция в качеството му на орган на властта.  

14. При изпълнение на професионалните си задължения, полицейският 
служител се представя, като при необходимост се легитимира с полицейска 
карта  и/или знак. 

15. Полицейският служител, независимо дали носи униформа или цивилни 
дрехи, изпълнява своите задължения в изряден външен вид, който не 
уронва престижа на полицейската институция. 

16. Полицейският служител не трябва да бъде в нетрезво състояние или под 
въздействието на упойващи вещества и медикаменти, влияещи върху 
изпълнението на служебните му задължения. 

17. Полицейският служител, дори когато не е на работа, при необходимост се 
намесва по своя инициатива и оказва помощ на всяко лице в опасност, като, 
в зависимост от възможностите, съдейства за предотвратяване или 
пресичане на прояви от всякакъв характер, нарушаващи обществения ред, 
защитава от посегателства личността, личната и обществената собственост. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II 

Зачитане на човешките права и свободи на гражданите и недопускане на 

дискриминационно поведение 

18. Полицейският служител зачита и опазва правата на всички хора, заложени в 
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, 
релевантните международни актове и българското законодателство.  

19. Полицейският служител следва принципа, че всеки обвинен в криминално 
престъпление трябва да бъде считан за невинен до доказване на 
противното от страна на съда. 

20. Във всички свои действия, полицейският служител зачита правото на живот 
на всеки човек, като използва физическа сила, помощни средства или 
оръжие само в предвидените от закона случаи, при абсолютна 
необходимост и пропорционално на заплахата в конкретната ситуация. 

21. При изпълнение на професионалните си задължения, полицейският 
служител зачита достойнството на всеки човек, като при никакви 
обстоятелства не извършва, провокира или толерира какъвто и да било акт 
на изтезание, нечовешко и унизително отношение или наказание. 

22. Полицейският служител зачита правото на свобода и сигурност на личността, 
като ограничава това право само в законоустановените случаи и по 
законосъобразен начин.  

23. Полицейският служител зачита правото на личен и семеен живот, 
неприкосновеността на жилището и тайната на кореспонденцията, като 
ограничава това право само в законоустановените случаи и по 
законосъобразен начин.  

24. Полицейският служител изпълнява своите задачи, като се ръководи от 
принципите за безпристрастност и недопускане на дискриминация, и 
формира своето вътрешно убеждение само на базата на събраните чрез 
законоустановени способи факти и данни по конкретния случай. 

25. Полицейският служител, в действията си, винаги се съобразява с основните 
човешки права, между които правото на свобода на мисълта, съвестта, 
религията, изразяването на мнение, правото на мирни събрания, свободно 
движение и мирното ползване на собствеността на всеки човек.  

26. Полицейският служител уважава отделните граждани и общности, като 
зачита техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с 
правовата държава.  

27. Полицейският служител не допуска дискриминация на базата на пол, раса, 
език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, 
мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, 
инвалидност, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено 
положение, имуществено състояние  или друго основание. 

 
 



 
РАЗДЕЛ III 

Поведение, недопускащо прояви на корупция 
28. Полицейският служител не трябва да се поставя в материална или друга 

зависимост от отделни лица или организации. 
29. Полицейският служител не се възползва от правомощията си с цел лично 

облагодетелстване или друга користна цел. 
30. Полицейският служител се противопоставя и е длъжен да информира  

своите началници или съответните органи за всеки акт на корупция, 
достигнал до неговото знание. 
 

 
РАЗДЕЛ IV 

Взаимоотношения със съдебната власт 
31. Полицейският служител съдейства за установяването, поддържането и 

развитието  на функционално и ефективно сътрудничество с 
представителите на следствието, прокуратурата и съда.  

32. Със своите професионални знания и умения полицейският служител 
подпомага органите на съдебната власт.  

33. Полицейският служител стриктно изпълнява процедурите, предвидени от 
закона, и допринася за събирането на достатъчни и годни доказателства при 
разследването на престъпления. 

34. Полицейският служител е лоялен партньор на правосъдието, като зачита 
независимостта и безпристрастността на съдиите и не възпрепятства 
изпълнението на влезли в сила съдебни актове.  

35. Полицейският служител зачита правото на адвокатска защита, като 
съдейства за ефективното му осъществяване.  

 

РАЗДЕЛ V 

Взаимоотношения между служителите в полицейската институция 

36. Полицейската институция е йерархично организирана институция с ясно 
разпределени отговорности. 

37. Полицейският ръководител е отговорен за заповедите, които издава, за 
тяхното изпълнение и последствията от тях. 

38. Полицейският ръководител е пример за професионална, безпристрастна и 
ефективна полицейска служба. 

39. Полицейският ръководител подкрепя служителите, за които отговаря и ги 
окуражава към по-нататъшно професионално развитие.  

40. Полицейският ръководител насърчава коректното изпълнение на 
професионалните задължения на своите подчинени посредством съвет, 
даване на насоки или предприемане на други подходящи корективни мерки.  



41. Полицейският ръководител проявява чувство за отговорност към 
подчинените си, като предприема адекватни мерки за решаване на техните 
проблеми, които биха могли да рефлектират върху изпълнението на 
професионалните им задължения.  

42. Полицейският служител изпълнява добросъвестно всички законни заповеди 
на своите ръководители. 

43. Полицейският служител не трябва да изпълнява заповед, нареждаща му да 
извърши явно незаконни действия. Ако счита, че дадена заповед е такава, 
той трябва да сподели подозренията си пред органа, който я е издал, или, 
ако е необходимо, пред по-висшестояща инстанция. В случай, че заповедта  
бъде потвърдена, той има право да поиска писмено нареждане за нейното 
изпълнение. 

44. Орган, потвърдил заповед, ангажира собствената си отговорност, ако се 
установи, че тази заповед е незаконна. Ако подозрението за незаконност е 
било изтъкнато неоснователно, с цел неизпълнение на дадена заповед, 
може да бъде ангажирана отговорността на съответния служител. 

45. Полицейският служител дава точен и обективен отчет пред своите 
ръководители за изпълнението на възложените му задачи. 

46. Полицейският служител оказва професионална помощ на колегите си при 
изпълнение на служебните задачи. 

47. В отношенията между полицейските служители не се допускат никакви 
форми на дискриминация. 

48. Полицейският служител не прави изказвания и не отправя призиви към 
колегите си за участие в мероприятия, нарушаващи обществения ред или 
професионалната дисциплина.  

49. Всеки полицейски служител, който е станал свидетел на неетично или 
опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към което 
и да е лице от страна на друг полицейски служител, предприема действия за 
прекратяването им и докладва на ръководителя си, независимо от 
положението в йерархията на извършителя на подобни действия. 

 
 

РАЗДЕЛ VI 
ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ СЛУЖИТЕЛ 

50. Полицейската институция се стреми да отразява в максимална степен 
многообразието на обществото, на което служи.  

51. Полицейската институция е отворена за всички  български граждани, които 
отговарят на условията, посочени в законите и подзаконовите нормативни 
актове, като не допуска дискриминация при извършването на подбора на 
кандидатите. 

52. При подбора на кандидати за работа в полицейската институция се отчита 
наличието на качества, отговарящи на изискванията за професионална 
етика.  

53. Всяко лице, което постъпва на работа в полицейската институция, се 
задължава да изпълнява възможно най-добре възложените му задачи. 

54. Обучението на полицейския служител утвърждава основните ценности на 
демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права и 



етичните стандарти на поведение. То създава подходящи условия за 
усвояване на професионални знания и умения. 

 
РАЗДЕЛ VII 

Полицейският служител  и служебната информация 
55. Обработването на лични данни от полицията трябва да бъде осъществявано 

съобразно международните принципи за защита на данните и вътрешното 
законодателство, и трябва да бъде ограничено до степен, необходима за 
изпълнението на законосъобразни специфични цели.  

56. Служебната информация, с която разполага полицейският служител, не може 
да бъде използвана с користна цел, нито да бъде разгласявана пред други 
лица, освен по предвидения от закона ред. 

57. Полицейският служител спазва нормативните изисквания за достъп до 
информацията, като съблюдава правилата за защита на класифицираната 
информация и запазва анонимността на лицата. 

58. Събирането на информация от страна на полицейския служител трябва да 
бъде подчинено на основните принципи в дейността на полицията - спазване 
на закона и професионалната етика. 

59. Полицейският служител предоставя на обществеността точна и обективна 
информация за своите действия, без да разгласява класифицирана 
информация.  

60. Полицейският служител не бива съзнателно или поради небрежност да 
разгласява каквито и да било невярна, подвеждаща или неточна устна или 
писмена информация, или да вписва неверни данни в документи, 
съхранявани или изисквани за полицейските нужди.  

 
 

РАЗДЕЛ VIII 
Отчетност и контрол на полицията 

61. Полицейският служител носи отговорност пред държавата, гражданите и 
техните представители и е обект на независим граждански и 
институционален контрол относно качеството и ефективността на 
предоставяните от него обществени услуги.  

62. Полицейската институция търси най-ефективните механизми и практики за 
отчетност и прозрачност, които дават възможност за диалог и взаимно 
доверие с обществеността.  

63. Всички полицейски действия могат да бъдат обект на жалби от страна на 
гражданите, като подлежат на обективна проверка от страна на 
упълномощените от закона органи. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
РАЗДЕЛ I 



Полицейският служител и жертвите на престъпления и произшествия 
64. Полицейският служител осигурява необходимата подкрепа, помощ и 

информация на жертвите, като предприема следните действия: 
(а) намесва се в тяхна защита, ако присъства на  

мястото на инцидента; 
(б) приема ги и ги изслуша във възможно най-кратък срок; 
(в) при нужда им съдейства за получаване на медицинска помощ; 
(г) показва, че е на тяхно разположение и им  

отделя необходимото време; 
(д) успокоява ги и ако е необходимо оказва съдействие за решаване на 

най-належащите им проблеми, възникнали във връзка с извършеното 
правонарушение; 

(е) работи съвестно по конкретния случай и информира жертвите за 
неговото развитие; 

(ж) при необходимост осигурява защита на личността и собствеността на 
жертвите; 

(з) насочва ги към съответните социални служби, които биха могли да им 
помогнат, а при нужда - лично се свързва с тях. 

65. В отношенията си с жертвите на престъпления и произшествия полицейският 
служител трябва да показва уважение като: 

(а) не допуска дискриминация или привилегировано отношение;  
(б) не си позволява фамилиарност и взема под внимание желанието им 

да уведомят своите близки за случилия се с тях инцидент; 
(в)   проявява учтивост и интерес към думите на жертвата, без да засяга 

лични въпроси, които нямат пряко отношение към случая. 
66. Полицейският служител трябва да проявява тактичност и деликатност, когато 

се налага да информира за инцидента близките на жертвата.  
67. При вземане на показания от жертвите на престъпления полицейският 

служител спазва принципа на конфиденциалност.  
 

 
РАЗДЕЛ  II 

Полицейският служител и свидетелите на престъпления 
68. Полицейският служител отчита специфичните нужди на свидетелите и се 

ръководи от правилата за защита и подкрепа по време на разследването, 
особено в случаите, когато има риск от заплаха за свидетелите.  

69. Във взаимоотношенията си със свидетелите полицейският служител:  
 (а) проявява учтивост и осигурява подходяща обстановка за вземане на 

показания; 
 (б) се съобразява с психологическото състояние на свидетеля /емоции, 

страх и пр./; 
 (в) показва, че е на разположение на свидетеля; 
 (г) стриктно се придържа към правилата за  

професионална тайна; 



 (е) въздържа се от всякакви оценки за произхода, 
социалното положение, съдебното минало или контактите на 
свидетеля; 

 (ж) вярно записва и предава показанията на  
свидетеля. 

70. Неявяването на свидетел и неговото принудително довеждане не са 
основание за полицейския служител да нарушава нормите в настоящия 
раздел.  

 
РАЗДЕЛ III 

Полицейският служител и правонарушителите 
71. Полицейският служител не прикрива доведено до знанието му 

правонарушение или такова, на което е свидетел, като предприема 
необходимите действия за неговото предотвратяване, пресичане и 
разкриване.  

72. В отношенията си с правонарушителите полицейският служител 
демонстрира честност и безпристрастност, като взема под внимание всички 
факти по случая при констатиране и разследване на правонарушението. 

73. В случаи на агресивно поведение от страна на правонарушителя, 
полицейският служител полага всички усилия, за да предотврати или 
пресече възможно най-бързо правонарушението и настъпването на неговите 
общественоопасни последици. 

74. При взаимоотношенията си с правонарушителите полицейският служител 
запазва неутрално поведение, като действа по начин, който не подлага под 
съмнение неговата обективност. 

 
 

РАЗДЕЛ IV 
Полицейският служител и задържаните лица 

75. Полицейският служител информира незабавно задържаното лице за 
основанията за неговото задържане и предвидената от закона отговорност. 

76. Полицейският служител носи отговорност за живота, здравето и спазването 
на правата на всяко задържано лице. 

77. Полицейският служител не подлага задържаните лица при никакви 
обстоятелства на изтезание, физическо или психическо насилие, нехуманно 
или унизително отношение.  

78. Полицейски служител, който е станал свидетел на полицейско насилие 
спрямо задържаното лице, се намесва, за да го спре и уведомява за това 
своите ръководители. 

79. Полицейският служител се грижи за защита на живота и здравето на всяко 
задържано лице, като при необходимост му осигурява възможност за 
оказване на медицинска помощ.  

80. Полицейският служител осигурява възможност на задържаното лице да 
упражни правото си на защита. 



81. Полицейският служител осигурява възможност на задържаното лице да 
информира свой близък, роднина или трето лице за факта на задържането 
си, освен в случаите, предвидени в закона. 

82. Полицейският служител освобождава задържаното лице веднага след 
отпадане на основанията за задържането му. 

83. Полицейският служител води стриктно, пълно и точно служебната 
документация, свързана със задържаното лице.    

 
 

РАЗДЕЛ V 
Употреба на сила 

84. Полицейският служител не злоупотребява с дадените му от закона 
правомощия, като  употребява физическа сила, помощни средства или 
оръжие единствено в случаите, предвидени от закона, при наличието на 
неизбежна необходимост, пропорционално на опасността и в степента, 
необходима за постигането на законова цел. 

85. Полицейският служител, който се намира на мястото на инцидент, разполага 
с възможността да направи преценка дали да използва физическа сила, 
помощни средства или оръжие и в каква степен.  

86. Полицейският служител употребява физическа сила, помощни средства и 
оръжие само в краен случай и прекратява използването им незабавно след 
отпадане на необходимостта. 

87. Полицейският служител оказва помощ на лицата, спрямо които е употребена 
физическа сила, помощни средства или оръжие, веднага след отпадане на 
основанието за прилагането им и са постигнати целите за тяхната употреба. 

88. Заплахата с оръжие извън методите, определени от професионалните 
правила за намеса, представлява поведение на полицейския служител, 
противоречащо на принципите на професионалната етика. 

 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
Права на полицейския служител 

89. Полицейският служител има същите граждански и политически права като 
останалите граждани. Ограничения на права могат да бъдат въвеждани със 
закон и само ако те са необходими за упражняването на функциите на 
полицията в едно демократично общество. 

90. Полицейският служител има същите социални и икономически права като 
останалите държавни служители. Той има правото да се организира и да 
участва в представителни организации, да получава подходящо 
възнаграждение и социално осигуряване, да му се предоставят специални 
здравни услуги, психологическа помощ и мерки, свързани с неговата 
сигурност, отчитащи спецификата на полицейската работа. 

91. Полицейският служител, като всички граждани, има правото на работна 
среда, позволяваща пълна изява на неговите   способности и свободна от 
всякаква форма на физическо или психическо насилие и дискриминация. 



92. Полицейската институция търси най-добрите механизми и практики, 
съобразени с европейските стандарти, за разглеждане, реализиране и 
обжалване на дисциплинарните мерки спрямо полицейския служител. 

93. Полицейският служител, който е обект на необосновани обвинения, свързани 
с неговите задължения, е подкрепян от всички държавни институции, 
ведомства и организации. 

94. Полицейският служител е защитен от закона при правомерна употреба на 
физическа сила, помощни средства или оръжие.  

95. Полицейският служител, при изпълнение на своите професионални задачи, е 
неприкосновен, като се ползва от особена защита при противоправни 
посегателства спрямо него.  

96. Полицейският служител не може да бъде санкциониран поради факта, че е 
докладвал за случай на нарушение на професионалната етика, освен ако 
подобен акт не се окаже злонамерен или неоснователен. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

97. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна 
част от ежедневната полицейска дейност.  

98. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на 
действията на полицейския служител и защита от неоснователни обвинения. 

99. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и 
приети от всеки полицейски служител, се допринася за изграждането и 
утвърждаването на положителния образ на полицейската институция. 

100. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 
развитие и обогатяване. 
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