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Д   О   К   Л   А   Д 
 

ОТНОСНО: Работата на Съвета за координация в 
борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските 
общности (AFCOS) през 2003 г. 

 
  

 
С Постановление на Министерския съвет № 18 от 

04.02.2003 г. беше създаден Съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности (AFCOS). В Съвета, чрез 

ръководителите им, са представени три служби от Министерство 

на вътрешните работи (Национална служба “Полиция”, 

Национална служба “Борба с организираната престъпност” и 

Национална служба “Гранична полиция”), от Министерство на 

финансите - Агенция “Митници”, Агенция за финансово 

разузнаване, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, 

Главна данъчна дирекция, Централно звено за финансиране и 

договаряне, както и съответните дирекции на Министерство на 

земеделието и горите, отговарящи за координацията и 

организацията на програми за развитие на селските райони. 
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AFCOS осигурява взаимодействието с Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF), със страните-членки, и с 

аналогичните структури в присъединяващите се страни и в 

страните-кандидатки за членство в ЕС. 

Ръководството на AFCOS се осъществява от 

председател- министъра на вътрешните работи и заместник-

председател - заместник-министър на вътрешните работи.    

В изпълнение на нормативно определените му 

правомощия, през 2003 г. AFCOS предприе действия в две 

основни направления:   

- укрепване на административния капацитет с оглед 

ефективно осъществяване на координацията, сътрудничеството 

и комуникацията между всички органи на национално равнище, 

ангажирани с превенцията и борбата с нарушенията и 

престъпленията с фондове на ЕС и осигуряване на 

сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF) по линия на борбата с измамите; 

-   оперативни действия, насочени към 

предотвратяване или разследване и разкриване на случаи на 

измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.  

 
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА AFCOS. 

 
След създаването на AFCOS усилията бяха насочени 

към полагането на основите на координационния механизъм 

между компетентните органи на изпълнителната и съдебната 

власт за предотвратяване и разкриване на правонарушения със 

средства и имущество от фондове и по програми на Европейския 

съюз. Беше осъществявано и активно взаимодействие с OLAF и 
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със съответните органи, компетентни в областта на защитата на 

финансовите интереси на ЕС, в страните-членки и в 

присъединяващите се страни. 

През м. март 2003 г. на посещение в нашата страна бе 

директорът на OLAF, г-н Франц Брюнер, който взе участие в 

работата на AFCOS. Директорът на OLAF бе запознат със 

съдържанието на          ПМС №18/04.02.2003 г. и със 

създадената  организация за работа на AFCOS. По време на 

посещението си г-н Брюнер даде положителна оценка на 

създадената организация на работа на AFCOS.  

През м.април два екипа експерти от OLAF, екип 

следователи и екип от отдела за обучение, проведоха срещи в 

София с представители на AFCOS. Проведени бяха дискусии за 

параметрите на оперативното сътрудничество по линия на борба 

с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и за 

нуждите, които институциите, членуващи в AFCOS, имат от 

повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в тази 

област.   

През годината AFCOS предприе действия за 

изграждане на необходимата за дейността му правна рамка. 

Разработени и приети бяха правила за работа на AFCOS. 

Поради необходимостта от координирани действия със 

съдебната власт в борбата с измамите, бяха разработени и 

подписани инструкции за взаимодействие между AFCOS и 

Върховна касационна прокуратура и между AFCOS и 

Национална следствена служба. Инструкциите бяха подписани 

през април и май 2003 г. от министъра на вътрешните работи и 

председател на AFCOS, главния прокурор и директора на 
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Национална следствена служба. Съвместните инструкции 

регулират условията, реда, компетентните органи и формите за 

осъществяване на взаимодействието и участието на 

представители на прокуратурата и следствието в работата на 

AFCOS. Предвижда се, при участие в работата на AFCOS, 

представителите на прокуратурата и следствието да имат 

същите права като членовете на Съвета, представляващи 

изпълнителната власт. 

В хода на работата на AFCOS беше направен и 

преглед на дейностите, планирани в рамките на 

Многонационалната програма ФАР за борба с измамите и беше 

обсъдена възможността страната ни да бъде домакин на някои 

от семинарите, включени в програмата. Беше прието 

предложението на OLAF за провеждане през м. май 2004 г. в Р 

България на семинар за разследващи.  

Съгласно процедурите по програма ФАР, 

бенефициентът, в случая AFCOS, с председател - министъра на 

вътрешните работи, отговаря за управлението и отчитането на 

средствата. В тази връзка, на заседание на AFCOS беше взето 

решение финансовите средства, отпуснати на Р България от 

Европейската комисия за изпълнение на Многонационалната 

програма с цел подпомагане административното изграждане на 

новосъздадената структура да бъдат управлявани от МВР.  

Договор между правителството на Република България 

и Комисията на Европейските общности за предоставяне на 

финансова помощ по Програма ФАР за борба с измамите, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности 

беше одобрен от Министерски съвет и министърът на 
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вътрешните работи беше упълномощи да проведе преговорите и 

подпише договора. от името на правителството. Разходите по 

изпълнението на договора от страна на правителството на Р 

България под формата на 5 % съфинансиране са за сметка на 

бюджетите на ведомствата, представени в Съвета (AFCOS), 

пропорционално на структурните звена, с които участват 

съответните ведомства.  

Общата стойност на дейностите, определени за 

финансиране, е в размер на 522 446,80 евро съгласно договора 

с Европейската комисия за предоставяне на финансова помощ 

по Многонационалната програма ФАР за противодействие на 

измамите.  

 

2. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 
AFCOS. 
 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

отдава голямо значение на подобряване подготовката на 

експерти от присъединяващите се страни и страните-кандидатки 

в синхрон с натрупаните ноу-хау и практически умения на 

експертите от ЕС в борбата с измамите, засягащи финансовите 

интереси на Общността. За постигане на тази цел OLAF 

разработи Многонационална програма по ФАР, в която е 

включена и Република България. 

Основни цели на програмата са:  

1) Да се подпомогне създаването на централни 

структури (AFCOS) в страните-кандидатки, които да могат да 

реагират без забавяне на сигнали за измами и нередности, 

изпратени от OLAF с цел провеждане,  координиране или 
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подпомагане на разследвания на случаи на предполагаеми 

измами и нередности, засягащи бюджета на ЕС. 

2) Да се осигури ефективен обмен на информация 

относно измами и нередности между всички компетентни 

национални органи, както и с OLAF и компетентните власти от 

страните-членки. 

3) Да се увеличи капацитета на AFCOS за 

провеждане на разследване, откриване и съобщаване на 

нередности. 

През 2003 г. всички структури - членове на AFCOS, 

създадоха свои експертни работни групи, натоварени с 

осъществяване на оперативната дейност по взаимодействие със 

секретариата на AFCOS, а при необходимост и с останалите 

членове. В секретариата на AFCOS беше създадена база данни 

с лицата за контакт и се осигури сътрудничеството на експертно 

равнище.   

Нашата страна се включи в дейностите, залегнали в 

Многонационалната програма за 2003 г. през последното 

тримесечие на годината. Секретариатът на AFCOS осъществи 

необходимата за целта организация и координация между 

представените в Съвета министерства. 
През м.октомври делегация от ръководни 

представители на AFCOS участва в работна среща (кръгла маса) 

в Малта, посветена на въпроси на сътрудничеството на OLAF 

със структурите AFCOS в страните-кандидатки. Нашата страна 

участва в семинар в Букурещ, Румъния, посветен на 

комуникационната мрежа на OLAF за борба с измамите. През  

м.декември по двама служители от всички ведомства, 
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представени в AFCOS, взеха участие в семинар в Бърно, Чехия, 

за запознаване с функциите, организацията и дейността на 

OLAF. Излъчени бяха кандидатури на служители за участие в 

предстоящи през 2004 г. стажове в централата на OLAF в 

Брюксел и в правоприлагащи организации в страните-членки на 

ЕС. Одобрен от OLAF служител от Агенцията за финансово 

разузнаване премина едномесечен стаж на обучение в 

централата на OLAF по дейност “Преки разходи/Външна помощ”. 

Във връзка с предложение на OLAF бяха съгласувани 

функции и пълномощия на краткосрочен експерт (за срок до 6 

месеца), който предстои да бъде определен и командирован от 

OLAF в България през 2004 г. с цел оказване на съдействие при 

изграждане и укрепване на административния капацитет на 

AFCOS. 

OLAF извежда като важен приоритет изграждането на 

автоматизирана информационна система за нуждите на AFCOS, 

която да осигурява ефективното сътрудничество между всички 

членове на AFCOS и между AFCOS и страните-членки на ЕС в 

предотвратяването и борбата с измамите. В Многонационалната 

програма се предвижда отделна дейност за изграждане на 

системата. През 2003 г. беше извършена оценка на 

съществуващата информационна инфраструктура на 

министерствата, представени в AFCOS. Чрез нает от OLAF 

външен експерт от фирмата Schlumberger SEMA, при спазване 

на изискванията за конфиденциалност, започна проучване на 

приложимостта на мрежата, хардуера и софтуера на AFCOS и на 

институциите-партньори с цел придобиване представа за 

състоянието и функционалността на информационните системи 
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и комуникационните мрежи, както и идентифициране на 

евентуални слабости. Резултатите от проучването ще послужат 

като основа за преценка на вида доставки на информационно 

оборудване по Многонационалната програма.     

 
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ НА AFCOS. 
  

През 2003 г. AFCOS координира работата по конкретни 

случаи на измами, информацията за които постъпи чрез 

директни запитвания от OLAF до Секретариата, или до 

съответното компетентно ведомство. 

Национална служба “Борба с организираната 

престъпност”-МВР реализира активно сътрудничество с екип 

“Цигари”, от Дирекция Б (оперативен отдел) на OLAF. Бяха 

установени лица и извършени насрещни проверки съвместно с 

Агенция “Митници” по транзити на цигари, при които има 

съмнения за ощетяване финансовите интереси на ЕС. В тази 

връзка се осъществява обмен на информация от взаимен 

интерес и са проведени поредица от работни срещи. През м. 

април 2003 г. чрез AFCOS бе предоставен обобщен доклад от 

извършените оперативни проверки от Национална служба 

“Борба с организираната престъпност”-МВР и Агенция 

“Митници”. В края на м. декември 2003 г. от OLAF бе получен 

второ запитване за митнически и полицейски проверки на 

юридически и физически лица, за които съществуват съмнения, 

че са замесени в контрабанда на митническата територия на ЕС. 

Работата по случаите продължава. 

По постъпило запитване чрез Секретариата на AFCOS 

относно разследване на организирана престъпна група, 
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занимаваща се с контрабанда на цигари за ЕС Национална 

служба “Гранична полиция”-МВР извърши необходимите 

проверки и за резултата своевременно бе уведомена OLAF. 

При извършените вътрешни одити на разпоредители 

със средства на ЕС Агенция за държавен вътрешен финансов 

контрол не е установила нередности или измами по смисъла на 

съответните секторни правила за ФАР, ИСПА и САПАРД. 

В рамките на сътрудничеството с OLAF през 2003 г. в 

Агенция “Митници” са получени пет запитвания от страна на 

OLAF, касаещи разследвания, свързани с цигари, текстил, 

силиконов карбид и стоманени въжета. По четири от 

запитванията са осъществени необходимите разследвания и са 

изпратени отговори на OLAF. По петото проверката продължава. 

През 2003 г. бяха продължени и активизирани 

действията на Агенцията за финансово разузнаване по получена 

информация и осъществено сътрудничество с OLAF. През 2003 

г. случаят, по който работеше Агенцията получи съществено 

развитие, въз основа на подобрената координация между 

компетентните органи, при което основната част от материалите 

беше насочена по компетентност към прокуратурата. 

В края на миналата година в Агенцията за финансово 

разузнаване бе получен посредством AFCOS нов сигнал, 

поставящ началото на проверка на нов случай. Работата по него 

продължава и през 2004 г. като се използват максимално 

ефективно институтите и механизмите, установени с 

извършените през 2003 г. изменения и допълнения на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 
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През м. август 2003 г. в Брюксел, Белгия, бе проведена 

работна среща по текущи проверки и разработки от взаимен 

интерес с участие на двама служители от Национална служба 

“Борба с организираната престъпност”. Обсъдени бяха текущите 

резултати от съвместните проверки и бяха определени 

краткосрочни приоритети за действие. В продължение на 

сътрудничеството през м. септември в София бе проведена 

втора работна среща с представители на Дирекция Б на OLAF.  

През ноември 2003 г., в Алгарве, Португалия, 

представител на Национална служба “Борба с организираната 

престъпност” взе участие в Годишната конференция на Целева 

група по цигарите при OLAF.   

Резултатите от дейността на Съвета за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси 

на Европейските общности от създаването му с ПМС № 18 от 

04.02.2003 г. дават основание да бъдат направени изводите, че 

изграждането на AFCOS създава механизъм за координиране 

действията на органите на изпълнителната и съдебната власт и 

създава условия за защита на финансовите интереси на 

Европейския съюз. 

С неговото създаване и практическо функциониране се 

изпълнява един важен ангажимент на Република България в 

периода на присъединяване към ЕС. 

Хода на работата на AFCOS доказва, че приетият 

модел - изграждане на координационен механизъм, обхващащ 

компетентните структури, е работещ и дава гаранции за 

ефективна работа. 
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В практически план, дейността на AFCOS и 

представените в него компетентни структури съдейства за 

осигуряване на прозрачност и законосъобразност при 

разходването на средствата от Европейския съюз. 
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Приложение 11 

 
 

 
            

МИНИСТЕРСТВО              
НА ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 
 

 
 
 
 

Д  О  К  Л  А  Д  
 
За изпълнението на Плана за действие на 

Националната  стратегия за борба срещу 
наркотиците през 2003 г. 

 
 
 
НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ 

• СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 1 И 2. 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ХОРА В 
ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 
Задача 1а. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМНО ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

По инициатива на Министерството на образованието и 
науката /МОН/ е създадена междуведомствена работна група 
/Заповед № РД 09 - 444 от 23.05.2003 г./ относно разработване 
на конкретни мерки за реализиране на поетите ангажименти в 
сферата на здравното образование, произтичащи от Плана за 
изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. 
Извършен е анализ на съществуващата нормативна база с оглед 
въвеждане на проблематиката на здравното образование в 
целия курс на обучение в системата на средното образование. 
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В Ръководството за работа на директора и учителя през 
учебната 2003/04 г. е включен раздел за здравното образование 
на учениците, който допълва и разширява компетенциите на 
училищата в тази сфера. Целта е да бъде подкрепено 
училището да разработи свои, съобразени с конкретната си 
специфика и ресурси здравнообразователни програми, които 
утвърждават културата и нормите в училището, свързани със 
здравето във всички аспекти на училищния живот.  

В Изисквания за организация и управление на 
дейностите през учебната година са представени следните 
раздели: 

I. Обща информация за здравното образование. 
II. Основни стъпки при планирането на училищна 

политика в сферата на здравното образование. 
III. Основни сфери, теми, форми за реализиране на 

здравнообразователни програми. 
 
Задача 1в. СЪЗДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ 

През 2003 г. е проведена интензивна работа с екипи на 
шест Общински съвети по наркотични вещества /ОбСНВ/ и 
превантивно-информационните центрове към тях по анализ на 
ситуацията и стратегическо планиране като пилотен етап на 
осъществяване на тази дейност. Тази дейност  включва 
разработване на доклади по локалната ситуация с наркотични 
вещества и стратегически планове за действие от ОбСНВ в 6 
града в България; провеждане на методически семинари по 
докладите с анализ на ситуацията и стратегическите планове за 
действия; финансово подпомагане на осъществяването на 
ключови дейности от одобрените стратегически планове за 
действия по намаляване на търсенето в 6 града. 

Проблемите са разисквани на Националната 
конференция на Общинските съвети по наркотични вещества, 
проведена през декември 2003 г. 
 
Задача 1д. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СПОРТ И 
ТУРИЗЪМ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА 
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В МОН е разработена и се изпълнява Наредба за 
организиране на извънучилищната, тренировъчната и 
състезателната дейност. Разработен е проект на модули по 
етапи и класове за прилагането на трети час по физическо 
възпитание и спорт в училищата. Оптимизира се на спортно-
състезателната дейност за учениците на възраст до 12 години. 
За провеждане на спортни занимания и състезания през 
ваканциите на учениците се предоставят откритите и закритите 
спортни бази на МОН и училищата. 

 
Задача 1е. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ВИСОКОРИСКОВИ ГРУПИ 
Изпълнението на дейностите за стимулиране и развитие 

на научните и творческите дарби на децата е възложено на 
Националния дворец на децата като звено на МОН и се съдържа 
в Националния календар за извънучилищни дейности в 
направленията наука и техника, изкуства, спорт и туризъм. 
Календарът включва регионални и национални състезания, 
конкурси и фестивали, чието домакинство приемат различни 
градове в страната. В реализацията на тези творчески дейности 
се включват активно неправителствените организации, които 
работят за издирването и развитието на детските таланти,  
общините и общинските съвети, училищните настоятелства. 

 
• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 3. НАМАЛЯВАНЕ 

НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 
ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ И 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 

Задача 3а. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ С 
ЦЕЛ СИНХРОНИЗИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

Законът за изменение и допълнение на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите(ЗИД на 
ЗКНВП) е приет от Народното събрание на 5 юни 2003 г.,(обн. 
ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г.) 

В изпълнение на РешениеМС № 392/07.06.2003 г. за 
подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на 
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лицензионните, разрешителните и регистрационните режими са 
изменени: 

 Наредбата за условията и реда за издаване на 
лицензии за дейности с наркотични вещества(приета с ПМС № 
199 от 2000 г., изменена с ПМС № 54/05.03.2003г.,); 

Наредба № 3/2001г. за унищожаване на законно 
произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и 
техните препарати, станали негодни за употреба(изменена от 
24.01.2003 г., обн. ДВ, бр. 11 от 2003 г.). 

С решение на НСНВ от третото редовно заседание за 
2003 г. е създадена експертна междуведомствена работна група 
за преглед и изготвяне на предложения за изменение и 
допълнение на съществуващите нормативни актове за 
създаване и функциониране на рехабилитационни програми за 
лица, злоупотребяващи и зависими към наркотични вещества. 

• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 4. 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ И 
ДЕПРИВАЦИЯ НА ВИСОКОРИСКОВИТЕ ГРУПИ 

Задача 4а. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ 
МОДУЛИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОТИЦИ. 

В Националния план за действие по заетостта за 2004 
г., разработен от  Министерството на труда и социалната 
политика /МТСП/, е осигурена възможност за повишаване 
пригодността за заетост на преминали лечение зависими към 
наркотични вещества в трудоспособна възраст.  

Терапевтични модули с наркоманно зависими, лишени 
от свобода, се организират в рамките на адаптационна програма 
и на програма за живот на свобода.Те се осъществяват във 
всички места за лишаване от свобода. 

През 2003 г. са изготвени и се прилагат специализирани 
програми за рехабилитация и реабилитация на осъдени с 
наркоманна зависимост в затворите във Враца, Бобов дол, 
Ловеч, Варна и Стара Загора. Тези програми се намират на 
пилотен етап от своята реализация. Три от програмите - в 
затворите във Враца, Варна и Стара Загора, се включва и 
оценка за тяхната ефективност. От Европейската мрежа за 
превенция на наркотиците в затворите е дадена положителна 
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оценка  на работата по  изграждането на специализираните 
терапевтични програми за работа с наркоманно зависими 
осъдени.  

Общотерапевтични програми за работа с наркомани се 
прилагат във всички места за лишаване от свобода. 

За подготовката на пенитенциарния персонал за работа 
със специализирани терапевтични програми са реализирани: 

- проекти, ориентирани към такъв тип обучение. През 
2003г. е реализиран един в затвора във Варна с 12 служители. 

- международни проекти по линия на Европейската 
мрежа за превенция на наркотиците. През 2003 г. в затворите са 
обучавани 2 служители. 

- есенния университет по зависимостите към 
Медицинския институт - София. През 2003 г са обучени 3 
служители. 

- вътрешни семинари, организирани в рамките на 
служебната  учебна  година  с  участие  на   външни консултанти. 
Обучени са 90 служители.  

Броят на регистрираните наркомани в местата за 
лишаване от свобода е 565, а зависимите от наркотични 
вещества, участващи в специализирани терапевтични програми, 
са 250 лишени от свобода. 

• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 5. НАМАЛЯВАНЕ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТИ СРЕД ИЗПОЛЗВАЩИТЕ 
НАРКОТИЦИ, КОИТО ИМАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО: 
ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН ПЪТ  (HIV/СПИН, 
ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) ТУБЕРКУЛОЗА, БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ 
ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ И ДР. 

В България работят четири метадонови програми, пет 
програми за обмен на игли и спринцовки и три програми 
“Подвижен лекарски кабинет”. 

Три метадонови програми са в София (една от тях е в 
Националния център по наркомании), а една е във Варна. 
Програмите за работа на терен, обмен на игли и спринцовки и 
тестване за кръвно и полово преносими инфекции се развиват от 
неправителствени организации както следва: 

- Фондация “Инициатива за здраве” - София 
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Работи по проект за обмен на игли и спринцовки по 
програма “Стъпки в позитивна посока” - превенция на HIV/СПИН 
сред употребяващи наркотици, които не са лечение. 
Средномесечно се осъществяват 700 контакта и се обменят 
7000-8000 спринцовки. Има подвижен кабинет за диагностика и 
тестване, както и нископрагов център в София. 

- Фондация “Панацея” - Пловдив 
Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки. 

Осъществяват се 500 контакта месечно, раздадени за годината 
20 000 спринцовки. 

- Фондация “Доза обич” - Бургас 
Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки 

със 145 клиенти. 
- Фондация “Плевен 21 век” - Плевен 
Работи се по Програма за обмен на игли и спринцовки 

със 122 клиенти на територията на Плевен и Червен бряг. Има 
разкрит и нископрагов център на територията на Плевен. 

- КАРИТАС - София 
Работи се по проект “Подвижен лекарски кабинет за 

работа с наркомании”. Осъществени 3100 контакта,  тествани са 
100 клиенти за HIV, хепатит В и С. Ваксинирани са съвместно с 
НЦН 80 души за хепатит В. 

- Фондация “Здраве и социално развитие” 
Работи се по проект “Ден и нощ”. Към проекта за работа 

с проституиращи е добавена и Програмата за обмен на игли и 
спринцовки. Около 100 клиенти обменят игли и спринцовки. 

От отдела “Профилактика, диагностика и лечение на 
кръвнопреносими инфекции” към НЦН, са разработени 
принципите за превенция, включени в Националната програма 
по наркомании и в Националната програма за профилактика и 
контрол на HIV/СПИН и болести, преносими по полов път 
/БППП/. В отдела се извършват пред- и след тестово 
консултиране, тестване за HIV, хепатит В и С, сифилис, 
ваксинации за хепатит В, лечение на БППП, методическа помощ 
на общински служби за профилактика и лечение на зависимости, 
методическа помощ на неправителствени организации, 
работещи в областта на превенция на HIV/СПИН и БППП, 
обучение на работещи в областта на намаляване на щетите. 
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• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 7. РАЗРАБОТВАНЕ 
НА СИСТЕМА ОТ ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ ПРОГРАМИ 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

Стационарната специализирана лечебна мрежа в 
страната се състои от 1 специализиран психиатричен стационар 
на НЦН, 11 специализирани отделения и 2 специализирани 
сектора с общ капацитет около 230 легла (общо за пациенти с 
алкохолна и наркотична зависимост).  

Особена форма на дългосрочно резиденциално лечение 
и рехабилитация представляват терапевтичните общности. В 
момента в страната функционират 2 официално разрешени 
терапевтични общности - къща “Феникс” - с. Бракьовци и 
терапевтичната общност в с. Дебелец (край Велико Търново) с 
общ брой резиденти около 40. 

Извънболничната специализирана лечебна мрежа в 
страната се състои от 17 наркологични кабинета в рамките на 
съществуващите  Окръжни психиатрични диспансери, като на 
щат се водят 21 нарколози, от които 8 са в извънболничните 
служби.  

Нова форма на организация на извънболничното 
лечение на зависимости са дневните центрове, които се налагат 
като основна бъдеща форма на организация на 
извънболничната терапия. До момента има разкрити 3 центъра, 
преминали за становище през НЦН – 2 в София и 1 във Варна. 

Друга форма на специализирано извънболнично 
лечение на зависимости са програмите за субституиращо и 
поддържащо лечение с опиеви агонисти (за момента – предимно 
с метадон). Засега има разкрити 4 програми за субституиращо и 
поддържащо лечение с метадон – 3 в София и 1 във Варна, с 
общо 350 пациенти.  

Разработена и експериментирана е методика за оценка 
на ситуацията на общинско ниво в 6 града в България е основа 
за планирането и осъществяването на лечебните програми на 
територията на съответната община. 

• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 9. РАЗРАБОТВАНЕ 
И ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, 
ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ 
ЗА ЗДРАВЕТО 
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Задача 9а. РАЗРАБОТВАНЕ НА БАЗИРАНИ НА НАУЧНИ 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРОТОКОЛИ, РЪКОВОДСТВА И СТАНДАРТИ 
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ 

През периода са разработени ръководства и други 
методически документи: 

- Консенсусно становище относно препоръчителен 
подход за лечение на зависимости; 

- Проблемно ориентирано програмно планиране в 
зависимостите; 

- Насоки за лечение с метадон; 
- Пред- и след тестово консултиране за HIV при лица 

със зависимости. 
През финализиране е Консенсусно становище за 

препоръчителен подход за рехабилитация на зависимостите. 
 
Задача 9б. РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ И 

СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ 
ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

Разработени са Модул за лечение на зависимости в 
програмата за специализация по психиатрия; Програма за 
обучение на ръководители на метадонови програми; Програма 
за следдипломно обучение по зависимости за различни 
специалисти. 

 
• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 10. РАЗРАБОТВАНЕ 

И ВНЕДРЯВАНЕ  НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ 

В съответствие със Закона за насърчаване на заетостта 
е разработен Национален план за действие по заетостта - 2004 
г., който предвижда към професионалните училища да бъдат 
създадени групи за обучение за придобиване на част от 
професия или професия. По преценка на специалисти (лекари, 
терапевти, педагози, психолози) в тези групи могат да бъдат 
включвани различен брой млади хора или да бъдат обособени 
отделни групи.  

Други  възможности  за получаване на професионални 
умения предлага проектът на Националната занаятчийска 
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камара, МОН и МТСП. Той предвижда провеждане на обучение в 
занаятчийски предприятия. 

Съгласно влезлите в сила през 2003 г. промени в Закона 
за социално подпомагане/ЗСП/ и в Правилника за неговото 
приложение/ППЗСП/ е поставено началото на реформата в 
областта на социалните услуги. Въведено е децентрализирано 
управление на социалните услуги.  

В ППЗСП е предвидено предоставянето в общността на 
социалната услуга Център за социална рехабилитация и 
интеграция, който е комплекс от социални услуги, свързани с 
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 
образователно и професионално обучение и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 
социално включване. 

• СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 11. ЗАСИЛВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

Задача 11а. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 
ДЕЙНОСТ 

Министерството на здравеопазването поддържа 
работни контакти и проучва опита на  международни партньори, 
с които работи - Световната здравна организация, UNDP, 
UNAIDS,  група Помпиду на Съвета на Европа, Европейски 
център за мониторинг EMCDDA, Комисия по наркотични 
вещества на ООН, програма “ФАР” на Европейската комисия, 
NIDA - USA, КЕТЕА - Гърция, Европейската федерация на 
терапевтичните комуни, Терапевтичната общност  “Трамполин” - 
Белгия и други. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 13. ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ 
Задача 13а. ПО-НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ 
През периода на сухоземните, железопътните, речните, 

морските и  въздушните гранични пунктове е отделено особено 
внимание на прецизността и професионализма при изпълнение 
на служебните задължения от личния състав. Засилен е 
физическият контрол на пътникопотока, стоките и товарите, 
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преминаващи през ГКПП. Извършват се синхронизирано със 
служителите на Агенция “Митници” пълни бордови проверки на 
морските и входящо-изходящите контроли на речните 
плавателни съдове. Увеличен е и съставът на екипите от 
гранични полицаи, проверяващи жп композиции. На 
първостепенните сухоземни ГКПП са оборудвани специално 
пригодени халета, в които се проверяват тежкотоварни камиони 
и МПС за наличието на тайници и фабрични кухини, ползвани от 
трафикантите на наркотични вещества. На всички ГКПП стриктно 
се наблюдават рискови категории и маршрути. Особено 
внимание се обръща на стоки и товари, съдържащи етерични 
масла, кафе, сурови кожи и други суровини, отделящи силна 
миризма, които се използват за камуфлиране на наркопратки. 

Работи се активно по изготвянето и актуализирането на 
рисковите профили за отделните ГКПП в зависимост от 
специфичните им особености с цел засилване 
противодействието срещу нелегалния трафик на наркотици. 

Продължава процесът на техническо осъвременяване и 
осигуряване на граничния контрол като приоритет са бъдещите 
външни граници на Европейския съюз. С помощта на проекти по 
Програма ФАР, двустранни програми за техническа  помощ със 
страните от ЕС, и по-специално със съфинансиране от 
държавния бюджет на Република България е доставено 
специализирано техническо оборудване за ефективна охрана на 
държавната граница.  

По проекта “Модернизиране на оборудването на 
българо-турската граница” се изпълнява договор за изграждане 
на цифрова мобилна радио-комуникационна система по ТЕТРА-
стандарт. Системата е изградена и тествана успешно. 

Продължава дейността по изпълнение на проекта “По-
нататъшно укрепване на управлението и контрола на бъдещите 
външни граници на ЕС /синя граница/ за въвеждане на 
оперативни стандарти и практики и за модернизиране на 
оборудването на граничната полиция  съгласно изискванията за 
охрана на външни граници на ЕС. 

Утвърдени са нови функции, структура и щат на ДНСГП, 
регионалните гранични сектори за охрана на българо-сръбската 
и българо-македонската граница - Драгоман и Кюстендил, 



 23

регионалните гранични сектори за охрана на българо-гръцката 
граница - Смолян и Петрич и ЦСПП - Пазарджик. 

 
Задача 13б. ЗАПАЗВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ПО-НАТАТЪШНО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО ГРАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ 

Подзадача б) Подобряване ефективността на 
митническия контрол за предотвратяване на нелегалния 
трафик на наркотични вещества и прекурсори чрез 
информатизиране на процесите, с акцент върху контрола, 
осъществяван във вътрешните митнически учреждения. 

През 2003 г. е изграден Интранет сайт в рамките на 
вътрешната мрежа на Агенция “Митници” с цел запознаване на 
всички митнически служители и в частност служителите от 
отделите “МРРН” в страната с последните тенденции в борбата с 
наркотрафика. В сайта се съдържа съответната нормативна 
уредба, информация за видовете наркотици и прекурсори, 
снимков материал, показващ начините на укритие, утвърдени 
рискови критерии. Съдържат се и методически указания и 
ръководства за работа с различни видове наркотестове. При 
необходимост митническите служители от отделите за борба с 
наркотрафика могат да ползват всички утвърдени унифицирани 
документи за дейността по електронен път.  

 В процес на изграждане е и специализирана 
информационна система с висока степен на защита за обмен на 
оперативни данни в реално време между отделите за борба с 
наркотрафика в системата на Агенция “Митници”. Този проект се 
финансира от Британското правителство и е на стойност 36 700 
лири. 

Подзадача в) Подобряване инфраструктурата на 
ГКПП на територията на страната и модернизиране на 
специализираното техническо оборудване за извършване на 
щателни митнически проверки на превозни средства, товари 
и лица. 

За периода 2002–2003 г. Британското правителство 
финансира четири проекта с цел подпомагане Българската 
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митническа администрация в борбата с нелегалния трафик на 
наркотици. 

През 2003 г. Британското правителство осигури 
доставката и монтажа на система за автоматично сканиране на 
регистрационните номера на тежкотоварните превозни средства, 
влизащи от Турция в България през  Капитан Андреево, в размер 
на 40 000 британски лири. Предоставената техника е ценно 
средство за повишаване възможностите на митническото 
разузнаване при селекцията на подозрителни по отношение на 
наркотиците превозни средства. 

На 14 януари 2004 г. е подписан Меморандум с 
Великобритания за финансиране изграждането на съоръжение 
за ефикасен контрол на тежкотоварни превозни средства на 
митническия пункт Малко Търново на българо-турската граница. 

Агенция “Митници” е получила и две дарения от 
Митническата администрация на Германия, съдържащи 3 000 
броя полеви наркотестове от два вида.  

Подзадача г) Осигуряване на регулярно 
специализирано обучение на митническите служители за 
придобиване и повишаване на квалификацията им в областта 
на борбата с наркотрафика чрез изготвяне на годишни учебни 
планове; 

През 2003 г. са проведени курсове за специализирано 
обучение на служителите, работещи в областта на 
противодействието на нелегалния трафик на наркотични 
вещества и прекурсори, както в рамките на Учебния план на 
Агенция “Митници”, така и по линия на международното 
сътрудничество. Проведени са над 10 специализирани обучения 
по митническо разузнаване и анализ на риска по видове 
транспорт. Някои от курсовете са осъществени от 
преподаватели от отделите “МРРН” в страната, преминали 
курсове за обучение на обучаващи по международни програми. 

Подзадача д) Изграждане и развитие на Школа за 
обучение на водачи и митнически кучета за разкриване на 
наркотични вещества. 

През декември 2003 г. в Балчик е открита първата 
българска Школа за подготовка на митнически кучета. Тя е 
изградена изцяло с бюджетни средства, като част от 
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оборудването на стойност 37 хил. евро е доставено по линия на 
Програма ФАР, Агенция “Митници” разполага с петима 
преподаватели, трима от които обучени в специализирана школа 
в Германия. Обучението на четирима нови водачи на митнически 
кучета ще стартира през октомври 2004 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 14. СЪЗДАВАНЕ НА 
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА 
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ 

Задача 14а: СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА 
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ 

Разработена е Инструкция за условията и реда за 
взаимодействие, организацията на работа и дейността на 
Националното информационно-аналитично звено по 
наркотичните вещества в НСБОП, утвърдена от министъра на 
вътрешните работи и министъра на финансите.  

С инструкцията се регламентират задачите и функциите 
на звеното, управлението и контролът, обменът на информация 
и оперативното взаимодействие, както и въпросите, отнасящи се 
до персонала, материално-техническото снабдяване и 
финансовото осигуряване. Управлението и контрола върху 
дейността се осъществява от съвет на директорите на 
правоохранителните служби и агенции - НСБОП, НСГП, НСП, 
Агенция “Митници”, Агенция “Финансово разузнаване”. Проучват 
се възможностите и условията за включване (в средносрочна 
перспектива) на представители на Главна данъчна дирекция и 
Национална следствена служба.  

Задачи и функции на звеното: 
- събира, съхранява и обработва информация от 

различни  източници във връзка с трафика и разпространението 
на наркотици; 

- извършва анализ на риска и оценка на криминогенната 
обстановка в страната в областта на наркопрестъпността; 

- изучава начините за извършване на престъпленията, 
свързани с трафик и разпространение на наркотици и за 
легализиране на незаконни доходи от такива престъпления; 

- изготвя ситуационни доклади за наркотрафика и 
разпространението на наркотици и т.н. 
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Ролята на звеното в процеса на оперативно 
взаимодействие и координацията между компетентните органи 
се изразява в: 

- споделено използване на базите-данни на службите и 
своевременно предоставяне на информация в подкрепа на 
оперативната дейност за разкриване и документиране на 
престъпна дейност свързана с наркотрафик и 
наркоразпространение; 

- идентифициране на общ интерес към лица, уличени в 
наркотрафик и наркоразпространение и недопускане дублиране 
на усилия и ресурси; 

- интегриране на данните, постъпващи от различни 
източници, приоритизиране на обектите, определяне на 
информационните празноти и възлагане задачи на оперативните 
служби за набиране на необходимата информация; 

- определяне на лица, включително по данни на 
чуждестранни агенции, за включването им в системата за 
наблюдавани обекти за извършване на целеви митнически 
проверки при влизане и излизане от страната; 

- разработване на общи модели за хармонизирано 
събиране на информация; 

- изучаване на модус операнди във връзка с трафика и 
на базата на анализ на риска разработване на препоръки към 
граничния митнически контрол; 

- координиране действията на митническите и 
полицейските органи на национално ниво при участие в 
международни операции за пресичане на наркотрафика и 
изпълнение на функции на точка за контакт във връзка с тези 
операции;  

- подпомагане дейността на специализираните органи за 
лицензиране на операторите  произвеждащи и извършващи 
търговия, внос, износ и реекспорт на наркотични вещества и 
прекурсори; 

- периодично изготвяне на ситуационни доклади по 
наркотрафика и наркоразпространението, и разпространяването 
им до ръководителите на правоохранителните служби с 
препоръки за управленчески решения, включително отнасящи се 
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до подобряване на механизма за оперативна координация и 
взаимодействие. 

Подзадача: Структурно и организационно изграждане 
Определени са 9 представители от НСБОП, НСП, НСГП, 

Агенция “Митници” и Агенция “Финансово разузнаване” и 3 
служители на ДНСБОП, които ще бъдат командировани при 
реалното започване на работата на звеното през май 2004 г. 
През юли 2003 г. 5 от представителите са преминали обучение 
по оперативен анализ във Великобритания. 

МВР е предоставило за нуждите на звеното 
автоматизирана информационна система за обработка и анализ 
на данни, която от септември е в 6-месечна опитна 
експлоатация. Обучават се анализаторите за работа със 
системата и се правят препоръки с оглед нейното адаптиране за 
нуждите на звеното.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 16. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ 
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ 

През 2003 г. от органите на МВР е пресечена и 
неутрализирана дейността на 21 организирани престъпни групи, 
специализирани в наркотрафик и наркоразпространение.  

МВР съвместно с Агенция“Митници” са разкрили и 
заловили наркотици при 421 случая.  

Общо количество наркотици и прекурсори – 19 937.6 кг., 
212 238 таблетки, 6635.5л, 21 318 стръка;    

Общо количество наркотици-14 925,3 кг. 141 990 
таблетки, 21 318 стръка; 

Разкрития на МВР извън Р.България-3 214.3кг.  
Иззети общо 778,637 кг хероин; 8,8 кг кокаин; 689 кг 

марихуана; 384,5 кг хашиш; 587.48 кг и 118 201 таблетки 
амфетамин; 1 735.5 л оцетен анхидрид и др. Унищожени са 
12 636 кг зелена маса и 21 318 стръка канабис. Задържани са 
435 лица за трафик и разпространение на наркотици. Разкрити 
са 5 нелегални лаборатории за производство на синтетични 
наркотици. 

В Прокуратурата на РБългария е въведена 
специализация при разследване, ръководство, надзор и 
решаване на делата от прокурор с предмет организирана 
престъпност - в частност незаконно производство, притежаване, 
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разпространение и трафик на наркотични вещества и 
прекурсори. Определени са прокурори, които да участват в 
работни и координиращи групи с длъжностни лица от други 
органи на държавната власт. Подобрена е дейността по 
събиране и отчитане на информация от прокуратурите от 
страната с цел приоритетно приключване на този вид дела и 
предаване наркотрафикантите на съд. 

В резултат на въведената през годината по-детайлна 
отчетност на делата с предмет на разследване наркотични 
вещества, изискващата се специализация на прокурори и 
екипност при разследването на този вид престъпност, както и 
засилената контролно-ревизионна дейност на по-горните 
прокуратури и ВКП, може да се посочи движението на делата от 
образуването им до постановяване на съдебен акт - 
включително влязла в сила присъда.  

Подзадача б) Разработване на механизми и 
методологии, позволяващи реално прилагане на имуществени 
санкции за престъпления с предмет наркотични вещества и 
прекурсори. 

Изпълнението на задачата ще започне след приемане 
на специализирано законодателство за конфискация на 
имущество, придобито от престъпна дейност. На 26 февруари 
2004 г. Министерският съвет прие проекта на Закон за отнемане 
в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност, внесен от министъра на вътрешните работи. 

В практически план, в рамките на създадения 
Централен оперативен щаб на МВР за координиране на 
дейността на националните и териториалните служби и 
осъществяване на ефективно противодействие на организирани 
престъпни групи, включително в областта на трафика и 
търговията с наркотици, е създадена организация за 
установяване имущественото състояние на лидерите на групите, 
както и проверка дали вложените финансови средства са били 
декларирани като доход, подлежащ на данъчно облагане. 
Провеждат се данъчни ревизии на юридическите лица, в които 
същите участват. При констатиране на нарушения се съставят 
данъчно-облагателни актове и се извършва предварително 
производство за документни и данъчни престъпления. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 17. ПОВИШАВАНЕ НА 
АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

Задача 17а. РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА И 
ЕФИКАСНА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА 
НАРКОТИЦИ В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА 
ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ 

Въпреки че началният срок за изпълнението на тази 
задача е 2004г., още през 2003 г. са предприети мерки за 
подобряване на аналитичния капацитет чрез обучение на 
състава, провеждащ изследвания на наркотични вещества. 
Специалисти от НИКК, СДВР и РДВР взеха участие в различни 
курсове по: 

 - Борба с незаконни лаборатории за производство на 
синтетични наркотици  - в Хага по линия на Европол и в София 
по линия на програма ФАР ”Синтетични наркотици и прекурсори”; 

 - Подход при изследването на наркотици, организиран 
в изпълнение на международна програма на Министерство на 
правосъдието на САЩ; 

 - Хроматографско изследване на наркотични 
вещества, проведен в НИКК за обучение на новоназначени 
химици от регионалните лаборатории при РДВР. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 18. ПОВИШАВАНЕ 
ЕФИКАСНОСТТА НА КОНТРОЛА НАД ЗАКОННОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА 
- ПРЕКУРСОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЯВАНЕТО 
ИМ ЗА НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЦИ  

Задача 18а. ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА 
През 2003 г. от Министерството на икономиката са 

организирани и проведени две срещи с представители на 
химическата, фармацевтичната и металургичната индустрия и 
търговия, в които са взели участие представители на 
Национална служба “Борба с организираната престъпност” при 
МВР, Агенция “Митници” при Министерството на финансите, 
Министерството на правосъдието, Министерството на 
здравеопазването, както и експерти от Великобритания и 
Холандия.  
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На срещите е поставена основа за установяване на 
Система за наблюдение на химически вещества, използвани в 
незаконното производство на наркотици, с активното и 
доброволното сътрудничество на операторите от химическата, 
фармацевтична и металургична индустрия и търговия. На 
участниците е предоставен Наръчник за химическата, 
фармацевтичната и металургичната индустрия и търговия, който 
съдържа информация за употребата на прекурсори и основни 
химикали в незаконното производство на наркотични вещества, 
както и за риска от отклоняването им от законното производство 
и търговия към нелегален трафик. В него са разгледани 
подробно международното, европейското и националното 
законодателство в областта на контрола на прекурсорите на 
наркотични вещества. Наръчникът включва административно 
контролираните химически вещества и списъци с химическите 
вещества за доброволно наблюдение, препоръчани от ООН и 
прилагани в страните от Европейския съюз. Разработен е списък 
за доброволно наблюдение на химикали в Р България въз 
основа на списъците на ООН и ЕС, както и въз основа на 
спецификата на незаконното производство в нашата страна. 
Важно място в наръчника е отделено на препоръките на 
Международния борд за контрол на наркотиците към ООН, 
касаещи сътрудничеството между националните компетентни 
органи и операторите от индустрията и търговията. Предложени 
са и основни насоки за сътрудничество и комплекс от критерии 
за установяване на съмнителни сделки. 

Разработен е Меморандум за сътрудничество между 
Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите и 
операторите от химическата, фармацевтичната и 
металургичната индустрия и търговия. Меморандумът е 
подписан от над тридесет производители и търговци и остава 
отворен за фирми, желаещи да се присъединят към него.  

В процес на разработка е специализиран софтуер, имащ 
за цел да поддържа база от данни със систематизирана 
информация за регистрираните и лицензираните производители 
и търговци на прекурсори и основни химикали, който ще бъде 
тестван през май 2004 г. и се очаква да влезе в експлоатация до 
края на годината.  
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В Министерството на икономиката се създава база от 
данни на търговците, вносителите и производителите на 
химическо оборудване. 

Задача 18б. НАМАЛЯВАНЕ НА ОТКЛОНЯВАНЕТО ЧРЕЗ 
ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ 

Подзадача а) Определяне на специализирани 
служители в регионалните звена на НСБОП, които да се 
занимават с издирване и идентифициране на лица и фирми, 
извършващи отклоняване на прекурсори от легалната 
търговия към незаконно производство на наркотици 

Определени са служители от състава на РЗБОП, на 
които са възложени конкретни задачи в изпълнение на чл. 68, т. 
8 на Правилника за прилагането на Закона за Министерството на 
вътрешните работи. По съображения за оптимално използване 
на наличния кадрови ресурс изпълнението на тази функция се 
съвместява с други функции в борбата с наркопрестъпността. 

Подзадача б) Създаване, оборудване и обучение на 
екипи за действие в рискови условия - незаконни лаборатории и 
химически складове. Съставяне на ръководство за работа в 
рискови условия. 

През периода 2002/2003 г. НСБОП е взела участие в 
проект по Програма ФАР, фокусиран върху засилване на 
капацитета на полицейските служби и компетентните контролни 
органи от Министерство на икономиката за разкриване 
отклоняване на прекурсори от законна употреба и  разследване 
на незаконни лаборатории за синтетичните наркотици или за 
синтезиране на прекурсори.  

В ДНСБОП е създаден и функционира специализиран 
екип по синтетичните наркотици и прекурсори в състав 6 
оперативни офицери. Проведено е обучение на служителите и е 
подобрено оперативното взаимодействие на това звено със 
специализираната Комисия по прекурсорите при Министерството 
на икономиката, която е компетентна да издава разрешения за 
внос/износ на прекурсори.  

Получено е защитно облекло и е проведено целево 
обучение за извършване на претърсване на помещения, 
използвани за производство на синтетични наркотици или 
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синтезиране на прекурсори. Повишена е професионалната 
квалификация на служителите за работа в рискови условия.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 19. РАЗШИРЯВАНЕ И 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 
ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ В НАЦИОНАЛЕН, 
РЕГИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН 

Задача 19а. ПОДОБРЯВАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО 
НА НЕЗАКОННИЯ НАРКОТРАФИК ЧРЕЗ ЗАСИЛВАНЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Агенция “Митници” регулярно осъществява обмен на 
митническа разузнавателна и историческа информация със 
заинтересованите международни организации, с аналогични 
митнически и полицейски служби в редица държави, с 
чуждестранните митнически и полицейски офицери за връзка, 
акредитирани към посолствата в Централна и Източна Европа. 
Участва активно при провеждането на международни операции и 
контролирани доставки. 

През 2003 г. са сключени спогодби с Република Молдова 
и Република Албания за взаимна административна помощ в 
митническата област. В спогодбите се съдържат и разпоредби, 
уреждащи сътрудничеството между съответните митнически 
администрации в областта на противодействието на нелегалния 
трафик на наркотични вещества и прекурсори. През 2003 г. 
Агенция “Митници” е участвала в 3 международни операции по 
предотвратяване и разкриване контрабандата на наркотици: 

- операция Е 70, за трафик на наркотици в автобуси и 
леки автомобили по Балканския път, проведена в периода 13-
19.04.2003 г. 

- операция SPEEDWAY (Cпидуей) за трафик на 
наркотици в тежкотоварни камиони по Балканския път, 
проведена в периода 27.06. - 08.07.2003 г. 

- операция CONQUEST (Конкуест) за трафик на хероин в 
морски контейнери, проведена в периода 24.10. - 05.11.2003 г. 

Първите две операции (Е 70 и Cпидуей) представляват 
съответно втора и трета фаза от мащабна международна 
операция под кодовото име “Възпиране II”. Те са организирани 
по инициатива на Специализираната група по наркотиците 
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/председателствана от България/ към Регионалния център за 
борба с трансграничната престъпност в Букурещ. 

Отчетната конференция на операция “Възпиране II” е 
проведена през октомври 2003 г. в България под 
председателството на зам.-директора на Регионалния ИСЮЕ - 
център генерал Ференц Бамфи и директорите на Агенция 
“Митници” и НСБОП-МВР. По време на отчетната конференция е 
отчетено, че българските митнически и полицейски органи играят 
ключова роля в региона и са постигнали най-значими резултати 
в рамките на проведената операция “Възпиране II”. 

Операция “Конкуест” е инициирана от Работната група 
по митническо сътрудничество към Европейската комисия с 
участието на митническите администрации на страните-членки 
на ЕС, страните кандидат-членки с излаз на море, Норвегия и 
Русия. По време на операцията от българските митници са 
задържани 104 кг хашиш в морски контейнер.  

Агенция “Митници” участва при организацията и 
провеждането на три контролирани доставки на наркотични 
вещества съвместно с НСБОП-МВР и ВКП. 

Отделът за борба с наркотрафика в Централното 
митническо управление инициира и организира две 
контролирани доставки на фалшиви долари. Това са първите 
контролирани доставки на неистински парични знаци, проведени 
от Българската митническа администрация. 

През 2003 г. са подписани споразумения за 
сътрудничество между Република България и Европейската 
полицейска служба (ЕВРОПОЛ)  /подписано на 17.06.2003 г., 
ратифицирано със закон, приет от НС на 31.07.2003 г., обн. ДВ, 
бр. 92/17.10.2003 г., в сила от 25.08.2003 г./, Република Кипър, 
Република Узбекистан, Ислямска република Иран, Сърбия за 
сътрудничество в борбата с нелегалния трафик на наркотици, 
психотропни вещества и прекурсори.  

През 2003 г. продължи разширяването на мрежата за 
оперативно полицейско сътрудничество чрез акредитиране на 
представители на МВР в Испания, Франция, Германия, Австрия, 
Гърция, Европол и представител на МВР в Мисията на 
Република България към Европейските общности. 
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Сътрудничеството между полицейските и митническите 
органи е регламентирано в Инструкция за условията и реда за 
взаимодействие между митническите органи и органите на 
Министерството на вътрешните работи по предотвратяване и 
разкриване на митническите и валутните нарушения и 
престъпления. Регламентирани са формите на сътрудничество, 
изразяващи се в съвместно провеждане на оперативно-
издирвателна дейност, обмен на информация, организация на 
мобилните групи, провеждане на други мероприятия във връзка 
с осъществяване на функциите им, определени със закон. 

През 2003 г. от НСБОП са проведени две контролирани 
доставки до България, при които са заловени 6 кг кокаин и 18 кг 
хероин. Съвместно със съответните служби на други държави са 
осъществени 6 съвместни операции, при които в чужбина са 
открити и иззети над 110 кг хероин. В съвместна британо-
боливийско-българска операция са заловени над 3 т кокаин, 
размесен в картофено пюре, предназначено за българска 
фирма-получател. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 20. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА ЗАКОНО-ДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ 

Задача 20а. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С 
НАРКОТИЦИТЕ 

Измененията на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите /ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г./ 
кореспондират с ангажиментите на България по Глава 24 
"Правосъдие и вътрешни работи" за пълно хармонизиране на 
законодателството, отнасящо се до контрола върху 
наркотичните вещества и прекурсорите. 

Измененията уреждат обществените отношения, 
свързани по-конкретно с контрола върху производството, 
търговията и употребата на наркотични вещества и прекурсори. 
Дадена е класификация на растенията, наркотичните вещества и 
техните препарати, които се използват в производството на 
упойващи вещества и са актуализирани списъците на такива 
като Приложения № 1, 2, 3 и 4 към закона. Забранява се вносът 
и износът на подобни вещества в свободните зони и складове, 
както и тяхната реклама. Въведени са специални изисквания за 
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лицата, които ги произвеждат и мерки по предотвратяване 
влагането на определени субстанции в незаконно производство 
на наркотични вещества и психотропни субстанции. Предвидени 
са по-строги санкции при констатирани нарушения и мерки за 
борба срещу незаконния трафик. Регламентиран е редът за 
определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на 
наказателното производство, както и редът за тяхното 
изземване, съхраняване и унищожаване и унищожаването на 
незаконно засетите растения. Предвидени са съвременни 
методи за лечението на зависими от тях лица. 

Увеличени са правомощията и задълженията на 
Министерството на здравеопазването. Министърът на 
здравеопазването осъществява контрол върху производството, 
преработването, вноса, износа, транзита, търговията, 
съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването и 
употребата на растенията и наркотичните вещества и препарати 
и контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от 
международните договори, по които Република България е 
страна. 

Възлагат се нови функции на Националния съвет по 
наркотичните вещества /НСНВ/ като орган, провеждащ 
националната политика срещу злоупотребата с наркотични 
вещества и борбата с незаконния трафик. Предоставя се 
възможност НСНВ да изисква, съхранява и анализира 
необходимата информация за осъществяване на специфичните 
си задачи. Подобни функции се възлагат и на общинските съвети 
по наркотичните вещества, провеждащи на местно равнище 
политиката на НСНВ. 

Въз основа на измененията на ЗКНВП са предприети 
действия по актуализиране на подзаконови нормативни актове. 

Измененията на НПК, касаещи полицейското 
производство, позволяват по-бързо приключване на дознанията 
при добра организация и координация с органите на следствието 
и прокуратурата и висок професионализъм на дознателите. В 
пълна степен те са относими към наркотиците в дейността на 
митническите служители, компетентни да разследват 
престъпления по чл. 242, 242а и 251 от НК. За специализирания 
състав на МВР в борбата с наркотиците в еднаква степен важат 
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всички процесуални правила по НПК, от чието спазване при 
събиране на доказателствата зависи доказването на 
обвиненията пред съда. 

В ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г. са обнародвани 
изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс, с 
които се регламентират правомощията на митническите 
дознатели да разследват престъпления по чл. 242, чл. 242а и 
чл. 251 от НК. Съгласно новия текст на чл. 48, ал. 2 от НПК 
дознатели за посочените престъпления са митническите 
служители, определени със заповед на министъра на 
финансите. 

Приетите изменения и допълнения на ЗМВР /обн. ДВ, 
бр. 17 от 21.02.2003г./ допълват чл. 162, ал. 1, т. 16, като в кръга 
на използваните оперативно-издирвателни способи се включват 
и контролираните покупки (на наркотични и други вещества и 
средства). Допълнени и разширени са правомощията на НСБОП 
за провеждане на оперативно-издирвателна дейност чрез 
прикриване на служители и тяхната дейност в държавни органи 
организации и юридически лица. Редът за прикриване е 
регламентиран с Наредба на Министерския съвет, приета с ПМС 
№ 133 от 23.06.03 г., обн. ДВ, бр. 58/27.06.03 г., в сила от 
26.09.2003 г./. 

През декември 2003 г. от Министерския съвет е одобрен 
проект на ЗИД на НПК, с който ще се регламентира провеждане 
на контролирани доставки в изпълнение на поръчки за правна 
помощ по наказателни дела и създаване на съвместни екипи за 
разследване. 

Приет е също така проект на Закон за защита на 
участниците в наказателното производство. Застрашените лица 
могат да получат специална защита в наказателното 
производство, когато показанията, обясненията или 
информацията, предоставени от тях, осигуряват доказателства 
от съществено значение за разследване на тежки умишлени 
престъпления, включително такива по чл. 242, ал., чл. 354а - чл. 
354в, свързани с наркотични вещества и/или прекурсори. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА. СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО 
ЗА КООРДИНАЦИЯ И АНАЛИЗ В МВР 
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Със заповед на министъра на вътрешните работи е 
утвърдена структурата и е изградено Звено за координация и 
стратегически анализ в МВР със задача да осъществява 
междуведомствена координация /на експертно ниво/ и 
мониторинг за изпълнението на Плана за действие по 
реализиране на Националната стратегия за борба с 
наркотиците. На звеното са възложени функции по събиране и 
обработване на материали от всички ангажирани държавни 
органи, свързани с изпълнението на Националната стратегия за 
борба с наркотиците, а така също и подготовка на анализи на 
основата на материали от Националното информационно-
аналитично звено по наркотични вещества в НСБОП и Точката 
за контакт към МЗ /Focal Point/.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА. ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НАРКОТИЦИТЕ/ 
НАЦИОНАЛНАТА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ (FOCAL POINT) 

На първото си редовно заседание на 08.04.2003г. НСНВ 
прие основните принципи и елементи при изграждането на 
Националната точка за контакт /Focal point/. Тя функционира в 
рамките на Националния център по наркомании. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА. СЪЗДАВАНЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

Секретариатът на НСНВ организира създаването на 
междуведомствена работна група, която да изготви проект за 
изменение и допълнение на ПМС № 10 от 17.01.2001г. за 
приемане на Правилник за организацията и дейността на НСНВ, 
раздел IV “Общински съвети по наркотичните вещества”. Целта е 
осигуряване и подобряване работата на Общинските съвети по 
наркотичните вещества и превантивно-информационните 
центрове към тях. В процес на създаване са превантивно-
информационните центрове. 
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