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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ПО 
ГЛАВА 24 “СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” 
 

 
Република България се позовава на Позицията си за преговори по глава 24 
“Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи” (CONF-
BG 9/01; CONF-BG 19/01; CONF-BG 73/01; CONF-BG 46/02), както и на 
Общата позиция на Европейския съюз по раздела (CONF-BG 10/02). 
България потвърждава, че приема новото acquis по глава 24 
“Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”, 
прието в периода 1 януари - 30 юни 2002 г., и ще го прилага от датата на 
присъединяването си. 
 
І. НАЦИОНАЛЕН ШЕНГЕНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
EС оценява високо предаването от България на Шенгенски план за 
действие (CONF-BG 73/01). ЕС взема под внимание предоставената 
детайлна информация, според която България възнамерява да 
хармонизира своето законодателство в съответствие със Шенгенсокто 
acquis и да го прилага. ЕС насърчава България да продължава своите 
усилия в тази област и приканва България да предостави допълнителна 
информация относно: 

 Пояснения относно крайния срок за прилагане от Република 
България на Член 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение. 

В своята Преговорна позиция по глава 24 “Сътрудничество в областта на 
правосъдието и вътрешните работи” (CONF-BG 9/01) Република България 
заявява, че напълно приема и ще прилага законодателството на ЕС в 
областта на правосъдието и вътрешните работи, вкл. Шенгенското 
законодателство като неделима част от него. 
Р България отчита, че Шенгенското законодателство съдържа правни и 
практически разпоредби, които не могат да бъдат изпълнени към датата на 
присъединяване към ЕС. Това важи с особена сила за разпоредбата на чл. 
2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение относно 
премахването на контрола на вътрешните граници, за което се изисква 
отделно решение, което трябва да бъде взето единодушно след като 
България се присъедини към ЕС и в съответствие с разпоредбите на ЕС .  
Република България ще изпълни всички необходими условия за 
премахване на граничния контрол по вътрешните граници, по смисъла на 
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чл. 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение в срок 
до 12 м. от присъединяването на страната към ЕС. За целта до този момент 
ще бъдат осъществени следните конкретни мерки в областта на 
законодателството: 

- изменение и допълнение в ЗЧРБ чрез създаване на правна 
възможност за премахване контрола на вътрешни граници на ЕС;  

- изготвяне и приемане на Закон за охрана на границата и на 
съпътстващото го вторично законодателство, в което ще се 
детайлизира процедурата за премахване на контрола1;  

- двустранни спогодби за гранично-полицейско сътрудничество със 
съседни страни2. 

С оглед изпълнението на всички срокове в НШПД, предвиждащи изготвяне 
и приемане на законодателство, вкл. и тези до края на 2002 г., се 
изпълняват необходимите конкретни действия. Самото практическо 
прилагане на отделните разпоредби в тези актове, регламентиращи 
премахването на контрола на вътрешни граници, ще бъде възможно в срок 
12 м. от присъединяването на България към ЕС. Такова отлагателно 
условие ще бъде изрично включено в текста на съответните разпоредби. 
Република България отчита, че създаването и функционирането на 
Национална Шенгенска Информационна система е ключова компенсаторна 
мярка, явяваща се задължително условие за премахване на контрола по 
вътрешните граници. В тази връзка, Република България вече е 
предприела конкретни действия за изграждане на Национална 
Информационна система, напълно съответстваща на Шенгенските критерии 
и изисквания /виж информацията по-долу/. Република България отчита, че 
понастоящем Европейския съюз разработва параметрите относно  
изграждането на бъдещата ШИС-II. Последващи конкретни стъпки в тази 
насока ще бъдат направени след като на Република България бъдат 
предоставени пълните технически спецификации на ШИС-II. 
 

 Пояснения относно съдържанието на предвидения Закон за охрана 
на границата и вторичното законодателство за неговото 
прилагане, което се предвижда да бъде прието до края на месец 
юни 2003 г. 

Проектът на Закон за охрана на границата (ЗОГ) е изготвен съвместно с 
немски експерти от Федералната Гранична Охрана на Германия в рамките 
на Туининг Проект 99 “Институционално укрепване на българската 
Гранична полиция” между Р България и ФР Германия, финансиран по 
Програма ФАР. В него са инкорпорирани основните принципи и разпоредби 
в областта на граничния контрол от Конвенцията за прилагане на 

                                                 
1 Виж подробната информация за посочените законодателни актове; приложени. 
2 Виж подробната информация за посочените споразумения; приложени. 
 

 3



Шенгенското споразумение, като наред с това е използван и опитът на 
други страни членки на ЕС в тази област.  
Структурата на законопроекта включва десет глави:  

o Общи положения; 
o Дефиниции; 
o Задачи; 
o Правомощия; 
o Граничен контрол на граничните контролно-пропускателни 

пунктове; 
o Организация на службата; 
o Взаимодействие; 
o Информационна дейност и защита на личните данни; 
o Обучение; 
o Мерки за административна принуда.  
 

Разпоредби на Закона за охраната на границата, хармонизирани със 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение: 
Глава първа регламентира общите положения, обекта на правно 
регулиране и основните принципи на дейността.  
Чл. 6 от проекто-закона урежда правната основа за осъществяване на 
международно сътрудничество в съответствие с разпоредбите на чл. 7, чл. 
39 и следващите от Конвенцията. Следва да се има предвид, че в проекта 
на ЗОГ е регламентирана принципната възможност за осъществяване на 
различните форми за гранично-полицейско сътрудничество, предвидени в 
чл. 7, 39, 40 41 и следващите от Конвенцията. Конкретните параметри на 
това сътрудничество ще бъдат детайлно уредени в двустранни и 
многостранни международни споразумения. 
Глава втора - чл. 8 дава легални дефиниции на някои от основните понятия 
в охраната на границата, в съответствие с чл. 1 от Конвенцията. Тук следва 
да се отчита, че останалата част от дефинициите в Конвенцията са 
включени в други нормативни актове от националното законодателство 
(Закона за чужденците в Р България и др.). 
Глава трета съдържа основните задачи на Граничната охрана.  
Чл. 10 посочва двата основни елемента от охраната на границата, а именно 
– граничния контрол (чл. 6, ал. 2 от Конвенцията) и граничното наблюдение 
(чл. 6, ал. 3 от Конвенцията). 
Глава четвърта описва общите и специалните правомощия на органите на 
Граничната охрана, както и правната основа за използване на физическа 
сила, помощни средства и огнестрелно оръжие. 
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Глава пета регламентира граничния контрол, осъществяван на граничните 
контролно-пропускателни пунктове. 
Чл. 47, ал. 1 изрично регламентира, че преминаването на държавната 
граница е разрешено единствено на ГКПП в рамките на определеното 
работно време, съгласно чл. 3, ал. 1 от Конвенцията.  
Чл. 47, ал. 2 принципно допуска преминаването на държавната граница и на 
други места, когато това е уредено в международен договор, в 
съответствие с чл. 3, ал. 1, второто изречение от Конвенцията (малкия 
граничен трафик). 
Чл. 49 – 52 регламентират вида и обема на граничния контрол, както и 
необходимите условия за преминаване на държавната граница, в 
съответствие с чл. 5 и чл. 6 от Конвенцията. 
Чл. 54 предвижда принципна възможност за премахване на граничния 
контрол, в съответствие с чл. 2 от Конвенцията. За целта, разбира се, е 
необходимо да са налице и всички останали условия и предпоставки (пр. 
функционираща национална SIS-II). 
Глава шеста регламентира структурата, организацията и ръководството на 
Национална служба “Гранична охрана”. 
Глава седма регламентира взаимодействие на национално ниво, с оглед 
създаването на условия за осъществяване на интегрирано гранично 
управление. 
Глава осма регламентира организацията на информационната дейност и 
защитата на личните данни. 
Чл. 77, т. 8 и чл. 80 регламентират защитата на личните данни при 
автоматизирана обработка, в съответствие с чл. 102 и следващите от 
Конвенцията. Тази материя е регламентирана детайлно в други нормативни 
актове – Закона за защита на личните данни, в сила от 01 януари 2002 г. 
В чл. 79 е предвидена принципната възможност Граничната охрана да 
изгражда и поддържа автоматизирани информационни фондове за нуждите 
на охраната на границата и граничния контрол, вкл. национална SIS, в 
съответствие с чл. 92 от Конвенцията. 

 
 Информация за вторично законодателство в областта на 
граничната охрана и контрол. 

1. Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) – 
На 20 май 2002 г. Министерският съвет на Р България прие нова Наредба 
за ГКПП /ДВ,бр.54/31.05.2002/, в която са регламентирани статутът, 
създаването, закриването и управлението на ГКПП. В наредбата основен 
акцент е поставен на съвременните форми на взаимодействие между 
службите за граничен контрол (граничен паспортен контрол, граничен 
митнически контрол, граничен ветеринарен контрол, граничен 
фитосанитарен контрол и пр.) на национално и регионално ниво, както и 
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обмена на информация между тях, с цел изграждане на интегриран 
граничен контрол и улесняване и ускоряване на граничните преходи. По 
отношение на взаимодействието е възприет подходът за сключване на 
ежегодни меморандуми (споразумения) между службите на ГКПП, което ще 
позволи гъвкаво да се променят приоритетите и методите на 
сътрудничество. В съответствие с чл. 2 от Конвенцията е предвидена 
възможност за премахване на контрола по границите, когато това е 
предвидено в международен договор, по който Република България е 
страна. 
2. В рамките на Туининг-проект по програма ФАР 99 съвместно с германски 
експерти започна изготвянето на съответното вторично законодателство. 
По конкретно започна изготвянето на следните актове: 

- проект на Наредба за охрана на морската и речната граница 
– в нея ще се регламентират методологията и способите за 
охрана на морската и речната граница на Р България (в процес 
на изготвяне); 

- проект на Наредба за охрана на сухоземната граница – в нея 
ще се регламентират методологията и способите за охрана на 
сухоземната граница на Р България (в процес на изготвяне); 

- проект на Наредба за граничния контрол – в нея ще се 
регламентират методологията и способите за осъществяване 
на граничен паспортно-визов контрол (в процес на изготвяне); 

- проект на Наредба за обучението – проектът е изготвен през 
м. март 2002 г., като в него са регламентирани условията, 
редът, специалностите и срокът на обучение, както и редът за 
придобиване на правоспособност в Учебния център на 
Гранична полиция (изготвен) 

Работата по посоченото по-горе вторично законодателство (с изключение 
на Наредбата за обучението) се предвижда да продължи в рамките на друг 
туининг проект по програма ФАР 2002 и се очаква да приключи до края на 
2004 г. /изпълнението на самия проект ще започне най-късно в началото на 
2003 г./. Основната цел е при изработването на вторничното 
законодателство да се използва максимално опита на страните-членки на 
ЕС в областта на граничния контрол и управление. Предоставянето на 
експертна помощ от туининг партньора от ЕС ще гарантира и пълно 
съответствие на новото законодателство с изискванията на ЕС/Шенген 
acquis, тъй като в него ще намерят отражение разпоредбите на Общия 
наръчник за прилагане на Шенгенското законодателство.  
Приемането и прилагането на посоченото горе вторично законодателство е 
обвързано с приемането на Закона за охраната на границата.  
 

 Пояснения относно съществуващите различия между българското 
законодателство и Чл. 3, 5 и 6 от Конвенцията за прилагане на 
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Шенгенското споразумение и детайлно описание на планираното 
законодателство за пълно привеждане в съответствие с тези 
шенгенски разпоредби. 

Българската страна е възприела напълно и е включила в наказателното 
законодателство Шенгенските изисквания за преминаване на външна 
граница и за осъществяване на граничен контрол и наблюдение, така както 
същите са уредени в чл. 3,5 и 6 от Шенгенската Конвенция. 
Към настоящия момент разпоредбите на чл. 3, 5 и 7 от Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение са възприети и включени в 
националното законодателство чрез следните нормативни актове: 
Чл. 3, ал. 1 от Конвенцията 

- ЗЧРБ – чл. 17, ал. 1 
- ЗБДС – чл. 33  
Чл. 33. (1) Всеки български гражданин има право да напуска страната 

и да се завръща в нея с паспорт или заместващ го документ през 
определените за това места. 

(2) Местата за преминаване на държавната граница се определят с 
акт на Министерския съвет. 

- Правилник за прилагане на Закона за Министерството на 
вътрешните работи (ППЗМВР) – чл. 79  

Чл. 79.  Преминаването през държавната граница се осъществява 
през граничните контролно-пропускателни пунктове. 

- Наредба за ГКПП (приета на 16.05.2002 г.) – чл. 2, ал. 1   
 Чл. 2.  (1) Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) са 

обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, които 
се изграждат на международни шосейни пътища, както и на територията на 
международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен 
транспорт, през които единствено се разрешава преминаването на 
държавната граница, ако не е предвидено друго в международен договор. 

 
Чл. 3, ал. 2 от Конвенцията 

- Наказателен кодекс – чл. 279, съгласно който всяко лице, 
което влезе или излезе през границата на страната без 
разрешение на надлежните органи на властта или макар с 
разрешение, но не през определените за това места, носи 
наказателна отговорност и се наказва с лишаване от свобода и 
глоба; 

- ЗЧРБ – чл. 48-53, които предвиждат административни 
наказания (глоби) за нарушения на режима на влизане и 
пребиваване в Р България. 
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Чл. 5, ал. 1, б.”а” и “б” от Конвенцията 

- ЗЧРБ – чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 4; 
Цитираните разпоредби поставят като задължителни условия за допускане 
влизането на чужденец в Р България притежаването на редовен документ 
за задгранично пътуване и виза, ако такава се изисква. 
 
Чл. 5, ал. 1, б.”в” от Конвенцията 

- ЗЧРБ – чл. 19; 
Въпросната разпоредба изчерпателно изброява допълнителните условия, 
на които следва да отговаря чужденеца, за да влезе в страната, вкл. да 
притежава финансови средства за престоя си и за напускане. 
Чл. 5, ал. 1, б.”г” и “д” от Конвенцията 

- ЗЧРБ – чл. 10, 11 
Съгласно цитираните текстове, не се допуска влизането на чужденци, които 
застрашават националната сигурност, обществения ред, общественото 
здраве или са нежелани лица. 
Чл. 5, ал. 2 от Конвенцията  

- ЗЧРБ – чл. 9, ал. 6 
Цитираният текст предвижда, че по изключение, когато това се налага от 
държавния интерес, от извънредни обстоятелство или от хуманитарни 
причини, както и в случаи нетърпящи отлагане или ако това е предвидено в 
международен договор, в сила за Р България, на границата могат да бъдат 
издавани еднократни визи за 1) летищен рансфер, 2) транзитно 
преминаване или 3) за краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни3 .  
Чл. 6, ал. 1 от Конвенцията 

- ЗМВР – чл. 94 
Чл. 94.  Национална служба "Гранична полиция" е специализирана 

охранителна и оперативно-издирвателна полицейска служба на МВР за 
охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния 
режим, която осъществява своите функции в граничната зона, в зоните на 
граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и 
пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата 
зона, континенталния шелф, българската част на р. Дунав, другите 
гранични реки и водоеми. 

- Наредба за ГКПП (приета на 20.05.2002 г.) – чл. 16 

                                                 
3 Информация по този въпрос се съдържа и в часта “Визова политика” от настоящата Допълнителна 
информация. 
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Чл. 16.  Органите за граничен паспортно-визов контрол на 
Министерството на вътрешните работи изпълняват следните задачи: 

     1.  осъществяват граничен паспортно-визов контрол на лица и 
транспортните средства, преминаващи през границата на Република 
България; 

     2.  разкриват, разследват и предотвратяват престъпления и 
нарушения против сигурността на държавната граница и паспортно-визовия 
режим на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове; 

     3.  издават визи на границата при условията на чл. 9, ал. 6 от 
Закона за чужденците в Република България; 

     4.  разкриват и противодействат на организирани канали за 
нелегално преминаване на държавната граница, контрабанда и трафик на 
хора; 

     5.  разкриват и задържат нарушители на държавната граница, 
издирвани лица и транспортни средства на територията на ГКПП; 

     6.  извършват проверка за взривни вещества, огнестрелни оръжия 
и други общоопасни средства на лица и транспортни средства при 
преминаване на държавната граница; 

     7.  изпълняват принудителни административни мерки, когато това 
е предвидено в закон; 

     8.  осъществяват и други дейности, възложени им със закон или с 
международен договор. 
 
Чл. 6, ал. 2 - 5 от Конвенцията 

- ЗМВР – чл. 95-97 
Чл. 95.  (1) В изпълнение на задачите си Граничната полиция: 

1.  охранява държавната граница и другите зони и обекти, посочени в чл. 
94; 
2.  открива и задържа нарушители на държавната граница, издирвани лица 
и транспортни средства и ги предава на компетентните органи, не допуска 
преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове на лица 
със забрана за влизане и излизане от страната; 
3.  самостоятелно и съвместно с други държавни органи осъществява 
граничния режим и контрол на преминаващите през границата на страната 
лица и транспортни средства, включително и в зоните и обектите по чл. 94; 
4.  самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи 
предотвратява, разкрива и участва в разследването на престъпления и 
други нарушения, извършвани в зоните и обектите по чл. 94, в 
предвидените от закона случаи; 
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5.  извършва проверка за оръжие, взривни вещества и други общоопасни 
средства на лица и транспортни средства при преминаване на държавната 
граница и при полети на гражданската авиация; 
6.  събира, обработва, използва, съхранява и предоставя информация за 
нарушенията на държавната граница и граничния режим на страната, която 
е свързана с националната сигурност, на другите държавни органи по 
компетентност; 
7.  изследва и анализира причините и условията за нарушенията на 
държавната граница и предлага мерки за противодействие; 
8.  поставя и поддържа в изправност граничните знаци, обозначава 
граничната линия на държавната граница и не допуска разрушаване, 
изместване или други действия, които са във вреда на териториалната 
цялост на Република България; 
9.  самостоятелно и съвместно с други държавни органи изпълнява 
международните договори и спогодби, по които Република България е 
страна, и решава граничните нарушения и инциденти, възникнали на 
държавната граница; 
10.  осъществява контрол по спазването от българските и чуждестранните 
кораби и плавателни средства на установения ред за плаване и 
пребиваване в териториалното море, вътрешните морски води и 
българската част на р. Дунав; 
11.  съвместно с други държавни органи участва в опазването на 
обществения ред, в защитата на правата и свободите на гражданите, в 
опазването на имуществото им в граничната зона, зоните на граничните 
контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища; 
12.  информира местните административни органи за провежданите от нея 
мероприятия при усложняване на обстановката в граничните райони и 
съгласува съвместните действия в интерес на охраната на държавната 
граница; 
13.  самостоятелно и съвместно с Българската армия противодейства 
срещу въоръжени и други провокации на държавната граница; 
14.  оказва съдействие на специализираните държавни органи по 
изпълнението на нормативните актове, регламентиращи опазването на 
околната среда, живота и здравето на населението в зоните и обектите по 
чл. 94; 
15.  осъществява сътрудничество при изпълнение на своите задачи с 
органите за охрана на границата на други държави. 
(2) Органите на държавната и общинската администрация са длъжни да 
оказват съдействие и помощ на граничната полиция при изпълнение на 
задачите й по ал. 1. 
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Чл. 96.  (1) Органи на Граничната полиция са офицерите и 
сержантите,военнослужещите на наборна военна служба и извънщатните 
служители. 
(2) Правомощията на военнослужещите на наборна военна служба и на 
извънщатните служители се определят от министъра на вътрешните 
работи. 
Чл. 97.  (1) В изпълнение на задачите по раздел I органите на Граничната 
полиция имат право да: 
1.  разполагат сили и средства, изграждат, използват и снемат инженерно-
технически съоръжения и други средства за охраната на държавната 
граница; 
2.  прилагат разузнавателни способи и средства при условия и по 
ред,определени от министъра на вътрешните работи; 
3.  осъществяват паспортно-визов контрол на лицата и проверка на стоките 
и транспортните средства, преминаващи през граничните контролно-
пропускателни пунктове; 
4.  спират, задържат и извършват проверка на български и чуждестранни 
кораби и плавателни средства, нарушили правилата за спиране и 
пребиваване в териториалното море, вътрешните морски води, 
прилежащата зона, континенталния шелф и българската част на р. Дунав; 
5.  спират, задържат и извършват проверки на български и чуждестранни 
въздухоплавателни средства при констатиране на нарушения на граничния 
режим и застрашаване сигурността на полета съвместно със 
специализираните звена; 
6.  преследват нарушители на държавната граница извън граничната зона 
съвместно с други органи на МВР; 
7.  задържат извършители на контрабанда, незаконно пренесени товари и 
преминали транспортни средства извън установените за целта места и да 
извършват проверка съвместно с митническите власти; 
8.  ограничават временно или забраняват движението на лица и 
транспортни средства в зоните и обектите по чл. 94 при осъществяване на 
оперативно-издирвателна дейност за задържане на лица и транспортни 
средства и ако съществува опасност за здравето и живота на хората; 
9.  приемат, придружават и предават нарушители на държавната граница от 
и на съседните гранични органи и други страни в съответствие със закона и 
международните договори, по които Република България е страна; 
(2) При изпълнение на своите правомощия по ал. 1 служителите на 
Граничната полиция са длъжни да уважават достойнството и да спазват 
човешките и гражданските права.” 

 11



Пълното описание на проекта на ЗОГ е направено по-долу, като е поставен 
акцент върху съответствието на неговите разпоредби и текстовете на 
Шенгенската конвенция, вклц на чл. 3,5 и 6. 
 

 Планове за разширяване на Автоматизираната информационна 
система с цел привеждане в съответствие със съответните 
разпоредби на Шенгенското законодателство. 

В раздела “Работа и използване на Шенгенската информационна система” 
на Националния Шенгенски План за действие /НШПД/ са включени и 
основните задачи по техническото изграждане на национални 
информационни системи, имащи пряко отношение към практическото 
прилагане на Шенгенското acquis. Основно внимание е отделено на 
развитието на националните полицейски информационни системи, 
поддържащи централизирания регистър “Наблюдавани обекти”. Този 
регистър съдържа данни за различни категории издирвани лица и вещи, 
които към настоящия момент, както е отбелязано в НШПД, до голяма 
степен съответстват на категориите, изброени в чл. 95 – 100 на 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. Съгласно НШПД, 
до края на 2005 г. ще бъде осигурена обработката на всички лица и вещи, 
съответстващи на чл. 95 –100 на Конвенцията, както и ще се създаде 
възможност всички компетентни органи  съгласно 101 от Конвенцията да 
имат възможност за ползване на този регистър. Тази задача се подпомага 
от Туининг проект по Програма ФАР 1999 – BG99/IB/JH/03, който се 
изпълнява съвместно с Испания и Франция и ще приключи през последното 
тримесечие на 2002 г. В рамките на проекта се изгражда нова 
информационна система за крадени автомобили, съответстваща на 
изискванията на Шенгенското acquis. Етапът “Планиране и разработване на 
системата” е приключен и обхваща не само крадените автомобили, но и 
всички други категории обекти, предвидени в чл. 95 –100 на Конвенцията. 
Адаптирането и разработването на самите системи, позволяващи работа с 
останалите категории обекти съгласно чл. 95 –100 от конвенцията ще бъде 
подпомогнато от проект по програма ФАР 2002 “Изпълнение на 
Националния план за действие за приемане на Шенгенското 
законодателство: изграждане на национална информационна система в 
съответствие с  Шенгенските изисквания“ 
Съществуващата българска визова система осигурява съгласуването и 
издаването на новите български визи в консулските представителства зад 
граница. На централно ниво се поддържа база данни с издадените визи и 
отказаните молби за визи /Визов регистър/. От началото на 2002 г. в базата 
се включват и съхраняват и фотографиите на кандидатите за визи. Всички 
гранични контролно-пропускателни пунктове и регионални дирекции на 
вътрешните работи имат достъп до визовия регистър. Развитието на 
системата за издаване на визи е предвидено да се осъществи до края на 
2004 г. По-конкретно, дотогава ще бъдат доставени допълнителни 
технически средства и ще бъдат разработени нови софтуеърни компоненти 
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на централната визова система, работеща във Визовия център на МВнР 
/към дирекция “Консулски отношения/. Новите софтуеърни компоненти ще 
бъдат предназначени за обработване и формиране на съобщения с 
формата, обменян в мрежата VISION. /Структурата и изскванията за 
обрбатка на тези съобщения бяха предоставени на страните-кандидатки в 
рамките на Програмата ФАР ХОРИЗОНТАЛ “Визи, Миграция и Управление 
на външни граници”, реализирана в периода 2001 – 2002г./. България 
отчита, че реалното включване към мрежата VISION ще бъде реализирано 
едва след приемането на страната в ЕС и последващото й присъединяване 
към Шенгенското споразумение, както става ясно от сроковете, посочени в 
Националния Шенгенски План за действие.   
През м април 2002 г. със съдействието на бюрото ТАЙЕКС на ЕК беше 
проведен семинар в България на тема “Шенгенска информационна 
система”. Експерти от МВР на ФР Германия запознаха обстойно широк кръг 
български експерти с техниката на ШИС, работата на бюрата СИРЕНЕ, 
текущата работа на ЕК по създаването на ШИС – II, както и перспективите 
за нейното развитие. От българска страна участваха представители на 
МВР, МВнР и Агенция “Митници”.  
 
 

 Планове за осъвременяване на оборудването за граничен контрол 
и разпределението на оборудването по границите на България. 

Р България планира до края на 2007 г. да осигури доставянето на 
техническо оборудване за нуждите на ефективна гранична охрана и контрол 
със средства от държавния бюджет, както и финансиране по линия на 
програма ФАР и други донори, както следва: 
- Тактико-комуникационна система ТЕТРА (3 бр. за Свиленград, Бургас и 
всички външни граници) 
- Термовизионна камера (21 бр.) 
- Очила за нощно виждане (300 бр.) 
- Автомобили с висока проходимост (126 бр.) 
- Патрулни кораби - 50 т. (3 бр.) 
- Патрулни кораби (2 бр.) 
- Надуваеми лодки с твърдо дъно (6 бр.) 
- Речни катери - 20 т. (2бр.) 
- Плаваща ремонтна база (1 бр.) 
- GPS системи (бр. 20) 
- Облекло за лошо време (50 бр.) 
- Спасителни жилетки (50 бр.) 
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- Тренажори - компютърно оборудване - за обучение (10 бр.) 
- Радиостанции (1500 бр.) 
- Компютърно оборудване за Командния и координационен център за Черно 
море (50 бр.) 
- Хеликоптер (1 бр.) 
- Информационно оборудване (50 бр.) 
 
Посоченото техническо оборудване подлежи на актуалиризане с оглед 
наличното финансиране от държавния бюджет, Програма ФАР и други 
евентуални донори, както и с оглед конкретната ситуация, изискванията и 
нуждите на граничния контрол на границата на Р България. Същото ще 
бъде насочено за техническо обезпечаване както на “зелена” граница, така 
и на “синя” граница, като се отчита спецификата на техническите 
параметри. Приоритетна по отношение на техническото обезпечаване е 
онази част от държавната граница, която ще бъде бъдеща външна граница 
на ЕС. Конкретна информация за разпределението на бъдещото 
техническо оборудване ще може да бъде предоставена след неговата 
доставка. 
 
По отношение на финансирането от държавния бюджет, съгласно 
нормативните изисквания, точният размер на финансовите средства ще 
бъде определян ежегодно чрез Закона за държавния бюджет на Р България 
за съответната календарна година. 
Към настоящия момент, международните летища на територията на Р 
България /общо 5 -  Аерогара София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна 
Оряховица/ са напълно осигурени с необходимото техническо оборудване 
за граничен контрол, както и за осъществяването на проверки за 
осигуряване сигурността на гражданското въздухоплаване. На този етап 
българската страна не предвижда осигуряването на допълнително 
техническо оборудване за летищата. Подмяната и обновяването на 
отделните технически средства се извършва при необходимост, например 
при изчерпване на ресурса на съществуващите. След изграждането на 
националната ШИС, същата ще бъде инсталирана приоритетно на ГКПП, 
изградени на международните летища. 
 
Доставено оборудване по Програма ФАР и от бюджетни средства 
до настоящия момент: 
Българската страна предприема конкретни стъпки за техническо 
обезпечаване и финансово осигуряване на граничната охрана и граничния 
контрол. Съществена част от новото модерно оборудване за граничен 
контрол се осигурява с финансовата подкрепа на Програма ФАР. За всички 
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инвестиционни ФАР проекти в тази област българската страна осигурява 
25% съ-финансиране.  
С помощта на проекти по Програма ФАР, двустранни програми за 
техническа помощ със страните от ЕС, и по-специално с ФР Германия, и съ-
финансиране от държавния бюджет на Република България, за нуждите на 
граничния контрол и охрана се използва следното специално техническо 
оборудване: термовизионно оборудване, уреди за нощно виждане, 
автомобили с висока проходимост, уреди за вторична проверка на 
документи за самоличност и задгранично пътуване, компютърно 
оборудване и софтуер за нуждите на Учебния център, автомобили с висока 
проходимост, персонални радиостанции, експертни куфарчета, газ-
анализатори за откриване на укрити лица, бинокли и носими прибори за 
нощно виждане, пунктове на техническо и визуално наблюдение на 
морската и речната граница (ПТВН), периметрова сигнално-охранителна 
система за охрана на държавната граница. 
В рамките на сега изпълнявани проекти по Програма ФАР в краткосрочен 
план предстои да бъде осигурено следното техническо оборудване за 
граничен контрол. 

1. ФАР Проект BG0005.02 – Модернизиране на оборудването на 
българо-турската граница – общ бюджет 12 млн. евро /9 млн. 
евро по програма ФАР и 3 млн. евро съ-финасиране/ 

Непосредствената цел на проекта е разработването на интегрирана 
оперативна стратегия за района на Свиленград, който е една от най-
критичните области по отношение на транграничната престъпност и 
основен транзитен маршрут за нелегална миграция. 
Следните типове оборудване ще бъде осигурено: 

- Оборудване за наблюдение  (10 термовизионни системи и 112 
очила за нощно виждане)  

- Комуникационно оборудване (ТЕТРА система)  
- Оборудване за мобилност (31 автомобила с висока проходимост) 
 

Изпълнението на самия проект ще приключи през четвърто тримесечие на 
2003 г. 

2. ФАР Проект 0012.02 – Засилване на контрола по българската 
Черноморска граница – общ бюджет 8 млн. евро /6 млн. евро 
финансиране по програма ФАР и 2 млн. съ-финансиране/ 

Целта на този проект е укрепването на режима на управление на морска 
граница, която е една от критичните области по отношение нарушенията на 
границата, нелегална миграция и контрабанда на наркотици и оръжие.  
В рамките на този Проект ще бъде доставена следната морска техника: 
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- 1 голям патрулен кораб; 6 надуваеми лодки с твърдо дъно; 
общата стойност на тази техника възлиза на 7 млн. евро, от които 
1 млн. евро е национално финансиране.  

- Плаваща ремонтна база на стойност 600 хиляди евро – изцяло 
национално финансиране.  

Самият проект ще приключи през  четвъртото тримесечие на 2003 г. 
 

3. ФАР ТГС Проект 2000 –  “Улесняване на граничните преходи по р. 
Дунав” – общ бюджет 3.15 млн. Евро (Проектът е огледален за 
Румъния и България) 

Целта на този проект е хармонизирането на процедурите, практиките, 
прилагани от българските и румънските агенции за управление на 
границите в съответствие с европейските стандарти и практики, включващо 
подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между 
граничните и митническите власти на двете съседни държави.  
В рамките на проекта вече е направена оценка на съществуващото 
положение и конкретните нужди от оборудване, което ще включва 4 лодки, 
23 оптически четци, 2 радиорелейни станции, както и комуникационна 
техника. 
Видът и количеството на използваните технически средства за охрана на 
границата (зелена и синя) са подробно посочени по-долу. 
 

  Обучение на новоназначените гранични служители, които до края 
на м. декември 2002 г. ще заменят военнослужещите на наборна 
военна служба предвид капацитета на Учебния център на Гранична 
полиция. 

В НСГП като офицери се назначават единствено лица, завършили висше 
образование: ВИПОНД-МВР, висши военни училища или граждански 
университети. Всички сержанти притежават задължително средно или по-
високо образование. И двете категории служители имат завършена 
съответна общообразователна или специализирана образователна степен. 
В изпълнение на приетата от Министерския съвет Програма за поетапно 
трансформиране на състава на военнослужещи на наборна военна служба 
(ВНВС) в НСГП в професионални гранични служители, към м. септември 
2002 г. е приключила замяната на 2400 ВНВС с 1575 професионални 
гранични служители, от които 1500 сержанти и 75 офицери4. Всички 
посочени новоназначени сержанти са преминали курс за начална 

                                                 
4 Изпълнението на настоящата програма е третият заключителен етап от цялостния процес на 
трансформация и преструктуриране на състава на НСГП. В рамките на първите два етапа, които са 
били реализирани през 1999 и 2000 г., на мястото на ВНВС са били назначени 1900 професионални 
гранични служители, от които 450 офицери и 1450 сержанти. 
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гранично-полицейска подготовка в Учебния център на Гранична полиция в 
гр. Пазарджик.  
Началната професионална подготовка на офицерите в Гранична полиция 
се провежда въз основа на тематични учебни планове и включва следните 
етапи:  
1. Начална професионална подготовка  

а) начална гранично-полицейска подготовка – с обща 
продължителност 20 седмици 
 първи учебен модул – 8 седмици общополицейска и правна 
подготовка в Полицейската академия на МВР; 

 втори учебен модул – 12 седмици, от които 4 седмици 
теоретико-практически занятия по направления на дейност в 
регионалните гранични сектори и 8 седмици по 
местоназначаване. 

б) Начална професионална подготовка на оперативни работници 
по сигурността – обучението е с обща продължителност 7 
седмици и се провежда в Полицейската академия на МВР.  
в) Начална професионална подготовка на оперативни работници 
по криминална и икономическа полиция – обучението е с обща 
продължителност 5 седмици и се провежда в Полицейската 
академия на МВР.  

2. Начална гранично-полицейска подготовка на сержантите в Гранична 
полиция – включва три учебни модула, като учебните програми са 
разработени съвместно с експерти от Федералната Гранична Охрана на 
ФР Германия: 

а) първи учебен модул – обучението е с обща 
продължителност 8 седмици (320 учебни часа) и се провежда в 
Учебния център на Гранична полиция. 
б) втори учебен модул – с обща продължителност 8 седмици 
(320 учебни часа), от които 4 седмици в регионалните гранични 
сектори и 4 седмици по местоназначение (практически стаж). 
в) трети учебен модул – обучението е от 20 до 90 дни в 
зависимост от конкретната специалност, а именно: младши 
експерт-криминалисти, водачи на служебни кучета, водачи на 
служебни коне, охрана на морска и речна граница. 

Към настоящия момент, отчитайки от една страна необходимостта от 
осигуряване на начално гранично-полицейско обучение на всички 
новоназначени служители и от друга страна, обективните ограничения по 
отношение капацитета на Учебния център в Пазарджик, българската страна 
е адаптирала учебната програма, чрез възприемане на по-кратък срок на 
обучение (между 5 и 7 месеца за отделните специалности). Чрез 
посоченото временно адаптиране на програмата, Учебният център на 

 17



Гранична полиция успява да предостави задължителната начална 
гранично-полицейска подготовка на всички новоназначени служители.  
От 2003 г., след пълното приключване на трансформацията на наборните 
военнослужещи, ще започне пълният курс на 12 месечно обучение на 
новоназначените сержанти, съгласно разработените подробни учебни 
планове изготвен съвместно с немски експерти в рамките на Туининг проект 
по Програма ФАР.  
С цел повишаване на квалификацията, служителите на НСГП преминават 
задължително през различно по вид и продължителност допълнително 
специализирано обучение /на работното място и/или в Учебния център на 
НСГП или в Академията на МВР/. Това важи и за новопостъпилите гранични 
полицаи, с които за заменени ВНВС. 

 
 Разпределение на служителите на Гранична полиция по границите 
на България. 

Разпределението на служителите на Гранична полиция по границите на 
българия се основава на анализ на заплахата за сигурността на границата, 
вкл. миграционен натиск, географски условия, инфраструктура, релеф и др. 
Към 1 октомври 2002 г. служителите на Гранична полиция са 8 000, вкл. 
офицери, сержанти, гражданска администрация и военнолужещи на 
наборна военна служба. Разпределението на състава е както следва: 
граница с Гърция /532.5 км/ - 25%; 
граница с Турция /268 км/ – 22%; 
граница със СР Югославия /362.1 км/ – 19%; 
граница с Румъния /610 км/ - 12%; 
Черноморска граница /411.6 км/ - 11%; 
граница с БРЮ Македония /185.8 км/ - 6%; 
международно летища – 5%. 
Разпределението на всички новоназначени гранични служители /офицери и 
сержанти/, вкл. и тези, които ще бъдат назначени до края на 2002 г., в 
изпълнение на Правителствената програма за поетапна замяна на ВНВС с 
професонални гранични полицаи в НСГП /одобрена с Решение на МС 
№127, ДВ, бр. №49/29.05.2001 г./ е както следва: 

граница с Гърция  - 32%; 
граница с Турция  – 26%; 
граница със СР Югославия – 13%; 
граница с Румъния  - 12%; 
Черноморска граница - 10%; 
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граница с БРЮ Македония - 5%; 
международно летища – 2%. 

Основен принцип в бъдещите планове за разпределение на човешките 
ресурси е пълното обезпечаване на бъдещите външни граници на ЕС. 
 

 Специализирана програма за обучение за служители, работещи в 
областта на гранична охрана. 

В Гранична полиция са разработени специализирани програми за обучение 
на служители, пряко ангажирани с охраната на границата. Това е 
обусловено от динамиката на формите и способите за извършване на 
престъпления и нарушения, свързани с държавната граница, както и на 
различната методология за тяхното предотвратяване и превенция. 
Специализираното обучение на посочената категория служители, включва: 
обучение на мултипликатори, чуждоезикова подготовка, курсове за 
повишаване на квалификацията в областта на информационно-
аналитичната дейност, алпийска и стрелкова подготовка, технически и 
електронни средства и въоръжение, бежанско право и пр. 

 
 Как се извършва наблюдението на “зелената” граница, наличието 
на специално оборудване на всички “зелени” граници?  

Основните сили за охранителна дейност в НСГП са органите на Гранична 
полиция, дислоцирани в граничните участъци, подучастъци, постове и 
мобилни гранично-полицейски групи от Регионалните гранични сектори 
(РГС). С тези сили реално се охраняват участъците между ГКПП или т.н. 
“зелена” граница. 
За охрана на границата се определят следните наряди: патрул, пост, 
подвижна гранично-полицейска група, контролно-пропускателен пункт, 
оперативно-издирвателна група, група за конвоиране, заслон, секрет, 
резерв, дежурен по участък (подучастък, граничен пост). 
Наблюдението се явява един от основните способи за охрана на границата. 
То  може да се води както от специално излъчени за целта наряди 
(граничен наряд “Пост за наблюдение”, “Пост за техническо наблюдение и 
охрана”), така и от всички останали наряди носещи службата по охрана на 
границата. 
Постът за наблюдение (ПН) се назначава за наблюдение и охрана на 
участък от границата или отделни обекти с цел откриване и задържане на 
нарушители, а така също и за разкриване на признаци за подготовка за 
нарушение на границата и за събиране на друга информация по 
обстановката. Наблюдението се води от специално оборудвани скрити или 
открити пунктове за наблюдение, а също така и от най-удобните пунктове 
на местността.  
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Постът за наблюдение, изпратен с автомобил, периодично се премества от 
един наблюдателен пункт на друг. При липса на специално оборудвани 
пунктове за наблюдение, нарядът води наблюдението с кратки спирания 
или от удобни за това участъци от местността. 
Постът за техническо наблюдение и охрана (ПТНО) се назначава за охрана 
с помощта на радиолокационни и прожекторни станции, както и с други 
стационарни или мобилни технически средства за наблюдение. 
За повишаване ефективността на гранично-полицейските наряди се 
използва наблюдението с мобилни телевизионни и термовизионни системи: 

- система за наблюдение и охрана на границата (СНОГ) – 2бр.; 
- мобилна универсална система за обзор и наблюдение (МУСОН-01) – 

6 бр.; 
- мобилна термовизионна система (ТЕРМА-01) – 1 бр. 

Мобилните телевизионни системи (МУСОН-01 и СНОГ) са предназначени 
за наблюдение на гранични райони с помощта на ТV-канали за дневно и 
нощно наблюдение. Изделията са монтирани на автомобили с висока 
проходимост УАЗ-452, което обезпечава тяхната мобилност. Екипажът на 
една система се състои от двама служители – водач на автомобила и 
дежурен оператор.  
Мобилна термовизионна система (ТЕРМА-01) се използва за наблюдение и 
охрана на участък от сухоземната, речната и морската граница на Р 
България. Термокамерата е от типа 1000 ЕСS – серийна паралелна 
сканираща камера, която заедно с помощните устройства е монтирана на 
автомобил LAND ROVER. Екипажът е от двама служители – водач на 
автомобила и дежурен оператор. Мобилната термовизионна система  се 
налага като най-ефективната система за наблюдение и охрана на 
границата. 
Приборите за дневно и нощно виждане са неразделна част от 
снаряжението на излъчваните гранично-полицейски наряди. 
Дневното визуално наблюдение се осъществява от излъчените гранично-
полицейски наряди по време на патрулирането и от специални 
наблюдателни вишки чрез използване на бинокли за дневно виждане. 
Приборите за нощно виждане (ПНВ) са предназначени за работа в 
условията на естествена нощна осветеност. Използваните ПНВ условно са 
разделени на стар образец (ПНВ-57Е, бинокъл БЛИК-ПН33Б и НСПУ) и нов 
образец ( бинокъл “ЛАЙКА”-BIG35  и очила “ЛУНОС”). 
Бинокъл за нощно виждане “ЛАЙКА”-BIG35 и очилата за нощно виждане 
“ЛУНОС” са сравнително нови образци – използват се от 2000 година. 
Техническите показатели на използваните нови ПНВ са изключително 
добри и осигуряват висока ефективност при използването им в охраната на 
границата. 
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Охрана и контрол на отделни участъци от границата се осъществява и чрез 
използването периметровите сигнално-охранителни системи (ПСОС): 

- “С-100” и “СКАЛА” – 49 бр.(268,3км.); 
- “ЛЪЧ” – 1 бр.(2км.); 
- “РАЙОН” – 2 бр. 

Периметровите сигнално-охранителни системи са предназначени да 
регистрират и известят чрез светлинен и звуков сигнал опитите за 
преодоляване на оградата (периметъра) чрез събаряне, промушване, 
прерязване, покатерване и прескачане. В непосредствена близост до 
системите и по линията на държавната граница са изградени контролно-
следови полоси (КСП). КСП са полоси от местността, които в естествено 
или изкуствено разработено състояние са предназначени да фиксират 
следи от нарушители на границата. 

 
2. Принципи на разпределение на техниката. 
Наличните и получени по програма “ФАР” технически средства се 
разпределят по приоритет и по интензитет на нарушенията. Приоритетна за 
Р България е зелена граница е тази с Р Турция, която предстои да се 
превърне и във външна граница на ЕС. Този факт предопределя 
насищането на тази граница с технически средства за наблюдение и охрана 
с цел повишаване ефективността на охранителната дейност. 
Наличните и доставени по програма “ФАР” технически средства за 
наблюдение са разпределени по границата както следва: 

1. По границата с Р Турция: 
1.1. Термовизионна система “ТЕРМА 01” – 1 бр.; 
1.2. TV система “МУСОН” – 5 бр.; 
1.3. TV система “СНОГ” – 1 БР.; 
1.3. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 21 бр.; 
1.4. Очила за нощно виждане -9 бр.; 
1.5. ПНВ стар образец -  22 бр. 
1.6. ПСОС “С-100” и “СКАЛА” – 41 бр.(230км.); 
1.7. ПСОС “РАЙОН” – 1 бр.; 
1.8. ПСОС “ЛЪЧ” – 1 бр.(2км.); 
1.9. КСП по линия на ДГ – 212км.; 
1.10. Наблюдателни вишки – 31 бр. 

2. По границата с Р Гърция:  
2.1. TV система “СНОГ” – 1 бр.;  
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2.2. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 15 бр.; 
2.3. Очила за нощно виждане - 8 бр.; 
2.4. ПНВ стар образец -27  бр. 
2.5. ПСОС “С-100” и “СКАЛА” – 5 бр.( 32км.); 
2.6. ПСОС “РАЙОН” – 1 бр.; 
2.7. КСП по линия на ДГ – 205км.; 
2.8. Наблюдателни вишки – 80 бр. 

3.  По границата с Р Македония:  
3.1. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 8 бр.; 
3.2. Очила за нощно виждане – 2 бр.; 
3.3. ПНВ стар образец – 16 бр. 
3.4. ПСОС “СКАЛА” – 1 бр.( 3,5км.); 
3.5. КСП по линия на ДГ – 80 км.; 
3.6. Наблюдателни вишки – 8 бр. 

4.  По границата с Р Сърбия: 
4.1. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 8 бр.; 
4.2. Очила за нощно виждане –4 бр.; 
4.3. ПНВ стар образец –8 бр. 
4.4. ПСОС “СКАЛА” – 2 бр.( 2,8км.); 
4.5. КСП по линия на ДГ – 105 км.; 
4.6. Наблюдателни вишки – 15 бр. 

5. По границата с Румъния: 
5.1. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 4 бр.; 
5.2. Очила за нощно виждане – 2 бр.; 
5.3. ПНВ стар образец –19 бр. 
5.4. Радиолокационни станции речни брегови - 7 бр.; 
5.5. Радиолокационни станции корабни речни – 5 бр. 
5.6. КСП по линия на ДГ – 137 км.; 
5.7. Наблюдателни вишки – 4 бр.; 
5.8. ПТВН по р. Дунав –8 бр. 

6.  По черноморската граница: 
6.1. Бинокли за нощно виждане “ЛАЙКА BIG 35” – 4 бр. 
6.2. ПНВ стар образец –17 бр. 
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6.3. Радиолокационни станции морски брегови - 10 бр.; 
6.4. Радиолокационни станции корабни морски – 10 бр. 
6.5. ПТВН– 10 бр. 

 
 Разработването и прилагането на цялостна стратегия за 
система за морско наблюдение, обхващаща прилежащите морски 
води, както и вътрешните пристанищни зони, включително река 
Дунав. 

Българската страна отчита, че в резултат на засилването на контрола по 
сухопътната граница на Р България значителна част от каналите за 
нелегална миграция, трафик на хора и контрабанда ще се пренасочат към 
черноморската граница. Поради тази причина в Концепцията за 
развитието на НСГП за периода 2001 – 2004 година е поставен специален 
акцент върху стратегията за охрана и управление на морската граница. 
Тази стратегия не е ограничена в посочената по-горе времева рамка и 
подлежи на актуализиране с оглед развитието на ситуацията. Вижданията 
на българската страна за охрана на черноморската граница се реализират в 
три насоки:  
- законодателни мерки – Закон за охраната на границата и Наредба за 
охрана на морска и речна граница като елемент от вторичното 
законодателство към ЗОГ. Същите следва да бъдат изготвени и приети в 
сроковете, посочени в НШПД; 

- институционални мерки – оптимизиране на организационната 
структура на НСГП чрез изграждане на единна регионална 
структура, отговаряща за цялата черноморска граница, както  и 
Команден и координационен център за Черно море; 

- инвестиционни мерки – съгласно Проектите по Програма ФАР, 
представени по-долу. 

Основни правомощия на българската гранична полиция се изпълняват в 
морските пространства на Република България, като компетентностите са 
свързани с осъществяване охраната на морската държавна граница, 
контрол на режима на плаване и пребиваване в териториалното море (ТМ), 
прилежащата зона и континенталния шелф, предотвратяване, разкриване и 
пресичане на закононарушенията в морските пространства, откриване и 
задържане на нарушители. Един от способите за изпълнение на тези 
задачи е организирането на визуално и техническо наблюдение от 
изградените за целта ПТВН. Изградените по черноморското крайбрежие  13 
ПТВН, 10 ПТВН бяха оборудвани с бюджетни средства от 2000 год. до 2002 
год. по черноморската граница с нови брегови радиолокационни станции. 
Така изградената система за радиолокационно наблюдение е 
неавтоматизирана, данните се предават чрез речева информация по 
комуникационната система на службата.  
РЛС на ПТВН имат дистанции на откриване на целите както следва: 
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- на малки цели ( лодки, яхти, малки катери ) – 5 морски мили; 
- на средни цели ( ГПК пр. 1400, турски р/к ) – 12 морски мили. 

Наблюдаваната площ с РЛС е както следва: - за малки цели – 7% от ТМ; - 
за средни цели – 33% от ТМ. Наблюдаван участък от крайбрежието – 35% 
за малки и 55 % за средни цели или общо 90%. 
Радиотехническото наблюдение затруднено осъществява откриване или 
следене на малки и средни цели в прилежащата зона, които от своя страна 
са най – вероятните потенциални  нарушители. Операторите на бреговите 
РЛС, поради естеството на своята работа и техническите възможности на 
използваните в охраната РЛС, са в състояние да регистрират главно явни 
признаци за нарушение на режима на корабоплаване и на граничния режим 
от неопознати морски цели. 
Планирано е в края на 2002 год. да започне изграждането на единна 
система за радиолокационно наблюдение по проект финансиран по 
Програма ФАР и бюджетни средства. Част от съществуващите наши ПТВН 
ще бъдат елемент от тази система. Управлението на проекта се 
осъществява от ИА “Морска администрация”. В нормативните документи е 
заложено, че след изграждане на системата НСГП ще има неограничен 
достъп до информацията чрез собствен пункт за управление. ИА “Морска 
администрация” ще проектира, изгради и администрира системата, която 
ще обслужва МВР, МО и Министерството на транспорта и съобщенията. За 
изграждане на комуникационната среда на системата за радиолокационно 
наблюдение е изработено и утвърдено техническо задание, елемент от 
който е комуникационния център на НСГП. 
За наблюдение и охрана на крайбрежните морски пространства и 
българската част на р. Дунав се използват 18 бр. брегови РЛС. 
Разположени са на постове за техническо и визуално наблюдение (ПТВН). 
Визуалното наблюдение от тези постове се извършва чрез бинокулярна 
морска тръба (БМТ-110), бинокли за дневно виждане БИ-8 и ТV–системи за 
наблюдение.  
В рамките на Туининг – проект по Програма ФАР BG 0203.11 (BG02/IB-JH-
06) е предвидено създаването на Командни и комуникационни центрове за 
Черно море и р. Дунав, съответно. Обемът, предметът и задачите на тези 
центрове ще бъдат уредени в подзаконови актове /наредби/, които ще 
бъдат изготвени в рамките на проекта. Националният компонент на 
Центъра за Черно море  включва осигуряването на координация, 
взаимодействие и сътрудничество между всички институции, отговорни за 
контрола, наблюдението на българската част на Черно море. В 
международен аспект се очаква Центърът да бъде координатор на 
сътрудничеството на граничните служби от /бреговата охрана на страните 
от Черноморския регион, използвайки опита на страните от региона на 
Балтийско море. Аналогично, Центърът за р. Дунав на национално ниво ще 
осигурява координация и взаимодействие между всички институции, 
отговорни за контрола, наблюдението на българската част от р. Дунав. На 
международно ниво, Центърът ще осигурява координация и сътрудничество 
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между компетентните служби на България и Румъния. Предвижда се въз 
основа на подписано споразумение с румънската страна центърът да 
координира движението на плавателните съдове, преминаващи по р. 
Дунав. Самото споразумение ще се изготви в рамките на проекта, след 
което ще се предложи на румънската страна за съгласуване и подписване. 
По-подробна информация относно инвестиционния компонент се съдържа 
по-долу. 
Осъществяването контрола на корабния трафик по р. Дунав се извършва 
чрез системата за радилокационно наблюдение и посредством патрулни 
катери. Системата е неавтоматизирана, като информацията се предава в 
центъра за управление от операторите на техническите средства на ПТВН. 
Планирано е доизграждане на тази система в участъка от Козлодуй до 
Силистра, чрез разкриване на нови ПТВН и оборудването им със 
съвременни средства за наблюдение. 
По отношение речната граница с Румъния, българската страна отчита 
особения статут на р. Дунав като международен плавателен път, съгласно 
Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав от 1948 г. В 
тази връзка и с оглед гарантиране на необходимото ниво на сигурност, Р 
България предприема необходимите стъпки за създаване на адекватна 
правна основа за осъществяване на съвместен контрол и наблюдение с 
компетентните гранични органи на Румъния, а именно: изготвяне и 
подписване на Споразумение между правителствата на Р България и 
Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата в 
граничните райони, както и изграждането на контактни служби с Румъния, 
съгласно Концепция за изграждане на контактни служби със съседни 
страни. 
 

 Туининг - проекти в областта на морското наблюдение, 
включително модернизиране на оборудването и график за 
изпълнението. 

1. ФАР ТГС Проект 2000 – Улесняване пресичането на Дунавската 
граница – общ бюджет 3.15 млн. евро (Проектът е огледален за 
Румъния и България). 

Целта на този проект е хармонизирането на процедурите, практиките, 
прилагани от българските и румънските агенции за управление на 
границите в съответствие с европейските стандарти и практики, включващо 
подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между 
граничните и митническите власти на двете съседни държави. От българска 
страна бенефициенти са МФ – Агенция “Митници” и МВР – Гранична 
полиция. 
В рамките на този Проект е предвидено придобиване на следната техника 
за нуждите на българската Гранична полиция: 

- 4 лодки и 23 оптически четци; 
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- 2 радиорелейни станции; 
- комуникационна техника. 

Готово е техническото задание за първия етап от проекта – “Оценка на 
съществуващото положение и нуждите от оборудване”. Направена е оценка 
на представените оферти на рамковите контрактори. 
Изпълнението на проекта ще приключи през м. август 2003 г. 

2. ФАР Проект 0012.02 – Засилване на контрола по българската 
Черноморска граница – общ бюджет 8 млн. евро 

Целта на този проект е укрепването на режима на управление на морска 
граница, която е една от критичните области по отношение нарушенията на 
границата, нелегална миграция и контрабанда на наркотици и оръжие.  
В рамките на този Проект е предвидено осигуряване на следната морска 
техника: 

- 2 големи патрулни кораби  и 6 надуваеми лодки с твърдо дъно на 
обща стойност 7 млн. евро, от които 1 милион евро национално 
финансиране. Търгът за корабите и  лодките се реализира на 10 
септември 2002 г. Доставката се очаква до края на 3-то тримесечие 
на 2003 г. 

- Плаваща ремонтна база на стойност 600 хиляди евро – изцяло 
национално финансиране. Изготвени са технически спецификации 
(търгува се по българското законодателство). Предстои 
реализиране на сделката. 

Изпълнението на проекта ще завърши през четвъртото тримесечие на 2003 
г. 

3. ФАР проект BG 0203.11 “По-нататъшно укрепване на 
управлението и контрола на бъдещите външни граници на ЕС 
/синя граница/ - общ бюджет 7.07 млн. евро. 

Проектът включва туининг /1 година/ и инвестиционен компоненти.  
 В рамките на туининга се предвижда 1) разработване на нови 

подзаконови нормативни актове в областта на граничния контрол и на нови 
спогодби с държавите от Черноморския регион и със съседните страни 
/Румъния/ /виж информацията по-горе/; 2) създаване на командни, 
контролни и комуникационни центрове за Черно море и река Дунав; 3) по-
нататъшно изграждане на новата административна структура на 
Граничната полиция; 4) по-нататъшно осъвременяване на програмите за 
обучение, в контекста на Шенгенските стандарти и изисквания, както и 5) 
оказване на методическа помощ при въвеждане в експлоатация на 
оборудването за наблюдение. 
 В рамките на инвестиционния компонент се предвижда доставка на 1) 

морски патрулен съд /национално съ-финансиране/; 2) 2 бр. Патрулни 
речни катери; 3) оборудване за наблюдение; 4) оборудване за мобилност 
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/национално съ-финансиране/; 5) стандартно комуникационно оборудване 
/национално съ-финансиране/. 
Проектът ще стартира в началото на следващата година и ще приключи 
през 2005 г. Финасирането по ФАР възлиза на 5.3 млн. евро, а 
националното съ-финасиране е на стойност 1.77 млн. евро. 
 

 Съдържанието на планираните споразумения за гранично 
сътрудничество с Гърция и Румъния, по-конкретно създаването на 
съвместни мобилни звена за провеждане на проверки в дълбочина, 
както и за плановете на България в тази област по отношение на 
БЮР Македония, СР Югославия и Турция. 

Проектът на Споразумение между правителствата на Р България и 
Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата в 
граничните райони е разработен съвместно с експерти на Федералната 
гранична охрана (ФГО) на Германия в рамките на туининиг проект по 
Програма ФАР и регламентира информационния обмен и другите форми на 
гранично-полицейско сътрудничество, в съответствие с чл. 7 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 
Раздел I от проекта на Споразумение с Румъния посочва областите, в които 
ще се осъществява сътрудничеството: борба с нелегалната миграция, 
контрабандата на хора и трафика на хора, подправянето на документи за 
задгранично пътуване, контрабандата на наркотици, оръжие и 
радиоактивни материали, кражбите на МПС, корупцията (чл. 1). В тази част 
са посочени и компетентните органи от двете страни (чл. 2). 
Раздел II от проекта на Споразумение с Румъния подробно регламентира 
обмена на информация, комуникациите, създаването на смесени работни 
екипи за консултации по конкретни въпроси (чл. 3-10). 
Раздел III от проекта на Споразумение с Румъния регламентира защитата 
на личните данни и класифицираната информация, в съответствие с 
националните и международните актове в тази област. 
Проектът на Споразумение между правителствата на Р България и 
Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата в 
граничните райони ще бъде официално изпратен на румънската страна за 
стартиране на преговори до края на 2002 година. Следва да се има 
предвид, че Румъния изпълнява аналогичен туининг проект със същия 
партньор, като текстовете на българския вариант на Споразумение са 
съгласувани неофициално с експерти от Граничната полиция на Румъния.  
Същият проект ще бъде предоставен по дипломатически път и на Гърция 
до края на 2002 година.  
 
Рамковият проект на Споразумение за сътрудничество между органите 
за охрана на границата в граничните райони също е разработен 
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съвместно с немски експерти в рамките на туининга и се явява основа за 
водене на преговори със съседните страни. Същият регламентира 
значително по-широки възможности за гранично-полицейско и полицейско 
сътрудничество в съответствие с разпоредбите на чл. 7, 39-47 от 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. 
Чл. 3 – 5 от проекта регламентират информационния обмен и общия анализ 
на сигурността. 
Чл. 6 от проекта регламентира мерките за комуникация и координация, в 
т.ч. и техническите аспекти, в съответствие с чл. 44 от Конвенцията. 
Чл. 9 от проекта регламентира предоставянето на информация по молба от 
всяка от страните по Споразумението, в съответствие с чл. 39 от 
Конвенцията. 
Чл. 10 от проекта регламентира предоставянето на информация без 
предварителна молба в определени случаи, в съответствие с чл. 46 от 
Конвенцията. 
Чл. 11 от проекта създава правна възможност за създаване на съвместни 
патрули и съвместни контролиращи групи, които да осъществяват проверки 
на територията на страните по Споразумението в рамките на граничните 
зони. 
Чл. 12 и 13 от проекта допуска оказването на помощ, вкл. предоставяне на 
служители и техника в случаи на непосредствена заплаха, както и при 
природни бедствия и аварии. 
Чл. 14 от проекта регламентира презграничното наблюдение, в 
съответствие с чл. 40 от Конвенцията. 
Чл. 15 от проекта регламентира презграничното преследване, в 
съответствие с чл. 41 от Конвенцията. 
Чл. 16 от проекта допуска изграждането на съвместни служби за обмен на 
информация в граничната зона. 
Чл. 18 от проекта регламентира изпращането на офицери за връзка, в 
съответствие с чл. 7 и чл. 47 от Конвенцията. 
Чл. 19-22 регламентират статута на служителите, осъществяващи задачи 
по силата на това Споразумение на територията на другата страна, в 
съответствие с чл. 42 и 43 от Конвенцията. 
Чл. 24 от проекта регламентира защитата на личните данни и 
класифицираната информация, в съответствие с националните и 
международните актове в тази област. 
Рамковият проект на Споразумение ще бъде предложен на Гърция, като 
единствена страна-членка на ЕС, граничеща с Р България, както и на 
Румъния, като страна-кандидатка, като база за водене на преговори, през 
2004 година. 
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С оглед оптимизиране на практическото сътрудничество с гранично-
полицейските служби на съседните държави съвместно с експертите на 
ФГО на Германия бяха разработени и Концепция за изграждане на 
контактни служби със съседни страни и Концепция за обмен на офицери 
за връзка. 
По отношение на останалите съседни страни: Турция5, Югославия и БЮР 
Македония, българската страна възнамерява да използва проекта на 
Споразумение с Румъния като основа за водене на преговори. Българската 
страна към настоящия момент не може да дефинира дати за започване на 
разговори с тези съседни страни за подписване на въпросните документи. 
Тези срокове зависят изцяло от развитието на посочените държави, техните 
виждания за управление на границите и в частност обстоятелството дали 
същите ще възприемат шенгенския модел за охрана на външна граница. В 
тази насока следва да се отчита фактът, че сключването на подобни 
международни актове зависи от волята и на двете договарящи се страни.  
 

 Разделянето на пътникопотока на летищата и пристанищата, 
включително времеви график и финансови аспекти. 

Реалното практическо разделяне на пътникопотоците с цел недопускане 
тяхното смесване на Аерогара София ще се постигне през 2005 г. 
Строителството на новата пистова система и новия терминал  на летище 
София ще започне в края на 2002 г., като е планирано да продължи 2 
години. Общата стойност на проекта е 210 милиона евро., като същият се 
реализира от Министерството на транспорта и съобщенията. Проектирано е 
изграждането на отделни направления (ръкави) на придвижване за 
гражданите на ЕС/ЕИП и за не-гражданите на ЕС/ЕИП.  
На четири български пристанища (две морски и две речни) – Русе, Лом, 
Варна и Бургас се осъществява международен пътнически трафик. На 
посочените пристанища има реална възможност за разделяне на 
пътникопотоците.  
Към проектирания момент на присъединяване на Р България към ЕС, 
българската страна ще има готовност да реализира пълно разделяне на 
пътникопотоците  на всички летища и пристанища, на които има 
международен пътнически трафик. 
 

 Изясняване намеренията на България по отношение на 
създаването на отделни гишета за граждани на ЕС/Европейското 
икономическо пространство и не-граждани на ЕС/ЕИП на 
летищата и пристанищата. 

                                                 
5 През м. април 2002 г. между България и Турция беше подписано Споразумение за сътрудничество 
в областта на бреговата охрана. 
 

 29



И към настоящия момент България е създала отделни гишета със 
съответно светлинно обозначаване (табели) на летище София, през което 
преминава основният пътнически трафик от и за Р България.  
 

 Издаване на транзитни визи за моряци. 
Информация по този въпрос се съдържа в частта “Визова политика” от 
настоящата Допълнителна информация. 
     Трансгранично полицейско сътрудничество със съседни страни по 
отношение на трансграничното преследване и наблюдение. 
Както е посочено по-горе, съвместно с немски експерти в рамките на 
Туининг проект по Програма ФАР е разработен Рамков проект на 
Споразумение за сътрудничество между органите за охрана на 
границата в граничните райони. Същият регламентира различни форми 
за гранично-полицейско и полицейско сътрудничество в съответствие с 
разпоредбите на чл. 7, 39-47 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Закон за граничната охрана (на немски език); 
2. Проект на Споразумение между правителствата на Р България и 

Румъния за сътрудничество между органите за охрана на 
границата в граничните райони (на немски език); 

3. Рамков проект на Споразумение за сътрудничество между 
органите за охрана на границата в граничните райони (на немски 
език); 

4. Концепция за развитие на НСГП за периода 2001-2004 г. (на 
английски език); 

5. Концепция за изграждане на контактни точки за гранично-
полицейско сътрудничество със съседни страни (на английски 
език); 

6. Концепцията за двустранен обмен на офицери за връзка (на 
английски език). 
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ІІ. РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
ЕС отбелязва, че Министерският съвет на България прие на 1 октомври 
2001 г. Национална стратегия за реформа на съдебната система и 
приканва България да предостави изчерпателна информация за 
изпълнението на плановете по различните аспекти на стратегията, 
включително времеви граници и наличен бюджет. 
С Решение № 672 от 01.10.2001 год. на Министерски съвет на Република 
България бе приета и утвърдена “Стратегия за реформа на българската 
съдебна система”, след което се пристъпи към разработване и приемане на 
програма за нейното изпълнение. Като израз на демократичност и с оглед 
предварителната професионална оценка на двата документа, същите бяха 
предоставени за обсъждане във всички звена и на всички нива в съдебната 
система – съдилища, прокуратури, следствени служби. Постъпилите 
предложения бяха анализирани в Министерство на правосъдието, 
предложенията обобщени и като заключителен етап от подготовката, през 
месец февруари 2002 г. бе проведена международна конференция по 
проблемите на съдебната реформа, в която взеха участие водещи 
български и чуждестранни правни експерти и представители на различни 
институции -  парламент, президентство, юридически факултети към 
висшите учебни заведения в Република България, Институт за правни науки 
към БАН, изявени представители на съдебната система, неправителствени 
организации. Направените в хода на дискусията предложения бяха 
отразени в “Програма за изпълнение на стратегия за реформа на 
българската съдебна система”, която беше приета от Министерски съвет на 
20 март 2002 г. За изпълнението й в момента се подготвят подзаконови 
нормативни актове, които ще бъдат приети до края на 2002 година.   
Конкретно изпълнение на заложените в Програмата краткосрочни цели и 
приоритети се съдържа в приетия на 31 юли 2002 г. от Народното събрание 
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ЗИДЗСВ – 
ДВ бр. 74/30.07.2002 г./.  
Новите изменения основно се отнасят до: 

- усъвършенстване уредбата за избор на членове и правомощията 
на Висшия съдебен съвет (ВСС). Разширени са хипотезите за 
оспорване на незаконосъобразен избор на член на ВСС ; 
създадени са седем нови правомощия, сред които по-важни са: 
приемане на годишни отчети за работата на звената от съдебната 
система във всичките им нива - съд, следствие и прокуратура ; 
изготвяне на обобщен годишен доклад от министъра на 
правосъдието – съобразно предоставената от съдебната система 
информация и след одобряването му от ВСС, министърът има 
задължение да го внесе в Народното събрание /въвеждане на 
прозрачност и отчет в работата на съдебната система/ ; приемане 
на правила за професионална етика на съдии , прокурори , 
следователи , съдебни служители ; издаване на ежемесечен 
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информационен бюлетин за дейността и приетите решения от 
ВСС и т. н.   

- дефиниране и ясно детайлизиране на правомощията на 
министъра на правосъдието в качеството му на 
председателстващ ВСС и като представител на изпълнителната 
власт. Създава се изцяло нова глава, която определя 
взаимодействието на министър на правосъдието с органите на 
съдебната власт и по този начин се изпълнява една от критичните 
бележки на Европейската комисия за разграничение на властите и 
дефиниране на правомощията ; 

- въвеждане на атестация за всички съдии, прокурори и 
следователи преди придобиване статут на несменяемост (чл.129 
и следващите), както и периодичната им оценка /на всички нива/, 
свързана с повишаване в ранг и длъжност. Целта е премахване на 
съществуващия субективизъм и предвидимост на кариерата от 
всеки магистрат. Предвиждат се ясна процедура, орган на 
атестация, обжалваемост на решението на атестационната 
комисия и т.н. 

- въвеждане на задължително конкурсно начало при първоначално 
встъпване в съдебната система – независимо дали това касае 
първоинстанционно, въззивно или касационно ниво;  

- въвежда се задължително обучение на младшите съдии и 
младшите прокурори, както и последваща квалификацията на 
съдии, прокурори, следователи, съдия-изпълнители, съдии по 
вписванията, съдебни служители. Със ЗИД на ЗСВ се създава 
Национален институт на правосъдието като юридическо лице със 
седалище в София, на което е възложено изпълнението на 
посочените по-горе дейности. В момента се изготвя и предстои да 
бъде приет /след съгласуване с ВСС/ Правилник за работата на 
института. Финансирането ще се обезпечава от републиканския 
бюджет (разходите са предвидени в бюджет 2003), от 
международни програми и други проекти, както и от юридически 
лица с нестопанска цел.  Предвижда се учебната дейност да 
започне през 2003. Курсът на обучение ще продължава една 
учебна година, като за това време се предвижда бъдещите 
магистрати да получават месечно възнаграждение в размер на 
70% от основното месечно възнаграждение за най-ниската 
съдийска или прокурорска длъжност. Предвидено е повишаване 
на квалификацията да се извършва и от юридически лица с 
нестопанска цел /съществуващият Център за обучение на 
магистрати/, като финансирането ще се осигурява по конкретни 
целеви програми. Тенденцията е Центърът за обучение на 
магистрати, в един последващ период, да се влее в Националния 
институт на правосъдието. 
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- въвеждане на мандат и изборност за всички ръководители в 
съдебната система – на районно, окръжно и апелативно ниво. 
Мандатът е петгодишен, а изборът ще се прави от общо 
събрание, включващо всички съдии, респ. прокурори и 
следователи от даденото ниво;  

- въвеждане на нови административни длъжности /ръководители/ 
във всички звена на съдебната система, както и нова система от 
рангове;  

- подобряване на нормативната уредба по статута на служителите 
в администрацията на органите на съдебната власт и на 
администрацията на Висшия съдебен съвет (чл.188, чл.188а и 
чл.188б);  

- възстановяване на Националната следствена служба цел 
поемане и координиране на административно и финансово 
ръководство, оказване на методическа помощ на следствените 
служби в страната (чл.122);  

- създаване на специализирано звено за охрана и съдействие на 
органите на съдебната власт (чл. 36д); 

- създаване на изцяло нова процедура по съставяне и приемане 
бюджета на съдебната система. Отменя се досегашния ред, 
според който Министерски свет можеше да направи свои 
обосновани предложения и възражения, т.е. да влияе върху 
бюджета на независимата съдебна власт. Предвидено е Висшият 
съдебен съвет да съставя проекто-бюджета на съдебната власт, 
който чрез Министерски съвет се включва в проекта на закон за 
държавния бюджет за съответната година. Императивно е 
възведена забрана Министерският съвет да променя проекто-
бюджета на съдебната власт. Той  може да изразява само 
становище по него. Народното събрание приема бюджета на 
съдебната власт по органи – като самостоятелна част от 
държавния бюджет. Първостепенен разпоредител с бюджета на 
съдебната власт е Висшият съдебен съвет, а второстепенни 
разпоредители - ръководителите на Върховен касационен съд, 
Върховен административен съд, Главен прокурор и Директор на 
националната следствена служба. 

Както се посочи и по-горе – гаранция за прилагане и осъществяване на 
промените както в ЗСВ, така и в “Програма за изпълнение реформата в 
съдебната система” са подготвяните и предстоящи да бъдат приети 
подзаконови актове на Министерство на правосъдието и на Висшия 
съдебен съвет. Процесът следва да приключи до края на 2002 година. 
В изпълнение на краткосрочните приоритети от останалите подцели в 
“Програма за изпълнение на съдебната реформа” и  в рамките на програма 
ФАР 2002, за одобрение от Европейската комисия е предложен проект 
“Изпълнение на стратегията за реформа на съдебната система” на стойност 
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11 870 000 евро. Проектният фиш вече е одобрен и се очаква проектът да 
стартира през 2003 г.  
Последният включва четири подпроекта: 
1. “Осигуряване на равен достъп до правосъдие”; 
2. “Усъвършенстване системата на съдебното изпълнение, с цел 

осигуряване на ефективна и бърза защита  правата на граждани и 
юридически лица”; 

3. “Компютъризация на съдилищата”; 
4. “Изграждане на Национален институт на правосъдието” – като 

програмата ФАР ще подпомогне създаването на учебни планове и 
подготовката на преподаватели. 

Каква е  сегашната ситуация по отношение на достъпа до (безплатна) 
правна помощ и какво е съдържането на предвижданите промени? 
Безплатната правна помощ по българското законодателство обхваща както  
наказателното, така и в гражданското производство и включва: 

1. Назначаване на адвокат за представителство пред съд на 
определени категории лица и в определени случаи; 

2. Освобождаване от съдебни разноски 
Как са дефинирани нещата ? 
А. Наказателно производство: 
1.  Чл. 70 НПК регламентира института на служебната защита, като изрично 
посочва хипотезите, при които участието на защитник в наказателното 
производство е задължително. Това са случаите, когато обвиняемият е 
непълнолетен или страда от физически или психически недостатъци, които 
му пречат да се защитава сам ; когато делото е за престъпление, за което 
се предвижда доживотен затвор или лишаване от свобода не по-малко от 
десет години ; когато обвиняемият не владее български език ; когато 
интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник ; 
когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия, както и когато 
обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, 
желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това. 
В тези хипотези възнаграждението на адвоката се поема от бюджета на 
съда или на органите на предварителното производство (чл. 37 от Закона 
за адвокатурата (Приложение 1) 
2. Съгласно Закон за държавните такси (Приложение 2) от заплащане на 
държавни такси се освобождават всички документи и книжа по наказателни 
дела от общ характер. 
 
Б. Гражданско-правни спорове:  
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1. ГПК (Приложение 3) урежда случаите, в които съдът назначава адвокат 
в гражданското производство и възнаграждението му се поема от 
бюджета на съда. Това са хипотезите: наличие на противоречие между 
интересите на представлявания и представителя ; неизвестно 
местожителството на лицето и то не се яви в съда дори след 
призоваване чрез “Държавен вестник” (чл. 16 ал. 5 и 6, чл. 50 ал. 2 ГПК) 

2. Чл. 63 ГПК посочва случаите, в които не се внасят такси и разноски при 
граждански спорове. Това са определени и изчерпателно посочени 
искове, както и хипотези, при които е признато от съда, че лицата нямат 
достатъчно средства да заплатят таксите и разноските. 

Съгласно Закона за държавните такси, всички документи и книжа по дела за 
издръжка, по дела за настойничество и по дела за установяване на 
произход, са освободени от държавни такси (чл. 5). 
В тези случаи разноските в производството се плащат от сумите, 
предвидени от бюджета на държавата за безплатна правна помощ. Ако 
искът бъде уважен, следващите такси и платени разноски се възлагат върху 
осъдената страна. Законът за адвокатурата също регламентира условията 
на безплатна адвокатска защита както по граждански, така и по 
наказателни дела: за материално затруднени лица, за лица които имат 
право на издръжка, както и за близки или роднини на адвоката или за друг 
юрист (чл. 35 – 36). 

Безплатните защитници и повереници се определят от Висшия адвокатски 
съвет (чл. 62 от Закона за адвокатурата).От решаващо значение за 
осигуряване на достъп до правосъдие на гражданите е и размерът на 
съдебните и деловодните разноски. Размерът на дължимите такси е 
нормативно определен и е в разумни граници. Както вече бе посочено по-
горе законът позволява на съда да освобождава изцяло или отчасти от 
такси лицата, които са в затруднено материално положение.  

Осигуряването на бързо, достъпно, справедливо правораздаване, 
правораздаване  съобразено с европейските стандарти,  както и защита на 
основните човешки права и свободи винаги е било сред основните 
приоритети на българското правителство. В този контекст, в “Стратегия за 
реформа на българската съдебна система”, гарантирането на равни 
възможности за достъп до правосъдие е предвидено да се реализира чрез 
следните действия: 

- в краткосрочен план – чрез изготвяне на законодателни промени 
за усъвършенстване на безплатната правна помощ по 
наказателни и граждански дела и 

- в средносрочен план – чрез създаване на Национално бюро за 
правна помощ, което да координира и осигурява правна помощ в 
цялата страна. 

- в дългосрочен план – чрез изготвяне на нови ГПК и НПК. 
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За осъществяване на заложените в Стратегията приоритети и в рамките на 
проектен фиш “Изпълнение на Стратегията за реформа на българската 
съдебната система” /по ФАР 2002/ Министерство на правосъдието подготви 
Под-проект 1 “Равен достъп до правосъдие”, който предвижда: 

- преглед на ефективността на законодателството, отнасящо се до 
осигуряване на безплатна юридическа помощ по граждански и 
наказателни дела и съпоставянето му със законодателството на 
страните-членки на ЕС; 

- разработване на конкретни предложения за необходимите 
законодателни промени, включително нов закон, целящи 
подобряване системата за осигуряване на безплатна правна 
помощ; 

- създаване на Национално бюро за правна помощ, което да 
координира и осигурява правна помощ в цялата страна. 

Разработват се също така програми за създаването на нови “Правни 
клиники” и подобряване дейността на съществуващите, като целта на тези 
институции е предоставянето на безплатна правна помощ. 
В дългосрочен аспект Министерство на правосъдието подготвя проект по 
програма ФАР-2003 - “Реформа на гражданското и наказателното 
производство”, чиито цели и  резултати включват подобряване достъпа до 
правосъдие на всички физически лица и в частност на социално слабите 
граждани, ускорена процедура за защита и т.н. 
Министерство на правосъдието участва в редица дейности, свързани с 
въвеждането на алтернативните способи за решаване на спорове. 
Съвместно със създадените до момента неправителствени организации в 
тази област и с финансовата помощ на АВА СЕЕLI, се извършва обучение 
на медиатори, като идеята е такива организационни структури да има в 
седалищата на всеки окръжен съд. Дейността на Министерство на 
правосъдието в това направление обхваща участие в редовни месечни 
сбирки, на които се обсъждат казуси – предмет на медиация за дадения 
период, както и текущи проблеми. 
Какви практически стъпки са предприети ?  
На 30 май 2002 г. Министерство на правосъдието, съвместно с Британското 
посолство в България, проведе семинар по въпроси на алтернативните 
способи за решаване на спорове с участието на  съдии, адвокати  и 
експерти от МП – общо 35 човека.  
През месец юни 2002 г., съвместно с фондация “Партньори-България” беше 
проведен петдневен семинар на тема “Базисни умения за посредничество 
при извънсъдебно решаване на спорове” с участието на 30 адвокати от 
цялата страна. 
През м. юли работна група под ръководството на Министерство на 
правосъдието и с участието на съдии, представители на ABA CEELI 
(Американска асоциация на юристите), фондация “Партньори-България”, 

 36



Център за извънсъдебно разрешаване на спорове към Съюза на юристите в 
България, сдружение “Медиатор” и Висшия адвокатски съвет, прие  
“Професионални стандарти на медиатора”, които са основополагащ 
документ в тази дейност. 
На предстоящите заседания през месеците до края на годината работната 
група ще обсъжда необходимостта и възможностите за изменение на ГПК 
или за създаване на самостоятелен Закон за посредничеството. Тези 
въпроси ще се разглеждат в светлината на Препоръките на Съвета на 
Европа, отнасящи се до медиацията и на Зелената книга за алтернативно 
разрешаване на спорове по граждански и търговски дела на ЕС (COM(2002) 
196 final/ 19.4.2002). 
 
ЕС отбелязва също така, че в Стратегията не се засяга въпросът за 
мястото на следствените органи, нито за високата степен на 
имунитет срещу наказателно преследване на следователите, 
прокурорите и съдиите, нито за разделението на задачите и 
отговорностите между Министерството на правосъдието и Висшия 
съдебен съвет. ЕС приканва България да предостави изчерпателна 
информация по тези въпроси. 
Следва да се подчертае, че законодателните решения  в краткосрочните 
приоритети на “Стратегия за реформа на българската съдебна система” и в 
програмата за нейното изпълнение, са търсени в рамките на сега 
действащата Конституция на Република България.  
Съгласно Конституцията следствените органи са в системата на съдебната 
власт, като последната включва три самостоятелни звена: съд, 
прокуратура, следствие.  
Понастоящем следствието обхваща 28 регионални следствени служби, 
които са разпределени на териториален принцип по седалище на 
окръжните съдилища. Те са юридически лица на бюджетна издръжка и 
осъществяват разследване по всички наказателни дела съгласно НПК. 
Както вече беше посочено с промените в Закона за съдебната власт се 
възстановява Националната Следствена Служба, която трябва да 
осъществява общо организационно и административно ръководство, 
оказване на методическа и практическа помощ, извършване на  
разследвания по дела с особена сложност. Преследваната цел е 
подобряване координацията в борбата срещу престъпността, ускоряване на 
досъдебното производство и др.  
Конституцията на Република България дава право на съдии, следователи и 
прокурори да се ползват с имунитет на народни представители и това е 
закономерна последица от предходния тоталитарен исторически период, 
когато съдебната система се използваше целево от една политическа сила, 
за разчистване и решаване на политически въпроси. Идеята на бащите на 
Конституцията от 1991 год. е да се предпази съдебната власт от подобно 
брутално и лишено от правна логика вмешателство, поради което се 
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създава и сега действащия модел. Той създава и гарантира имунитет, 
който закриля МАНДАТА, но не и човека, който го ползва, т.е. това не е 
един абсолютен имунитет. Процедурата за снемането му и за задържане на 
съдия, прокурор или следовател, предполага главният прокурор или не по-
малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет6 да направят 
мотивирано искане пред Висшия съдебен съвет, който се произнася по 
проблема. Когато има достатъчно данни за извършено престъпление от 
общ характер, имунитетът на магистрата се сваля с решение на този орган. 
Съгласно чл.134 от Закона за съдебната власт, разрешение за задържане 
на магистрат не се иска при заварено извършване на тежко престъпление, 
но в такъв случай незабавно се известява Висшия съдебен съвет, а ако той 
не заседава-министърът на правосъдието.  
 
Налице е политическа воля за изменения на Конституцията на Република 
България, като промените в глава “Съдебна власт” целят издигане на 
българската съдебна система до стандартите на Европейския съюз. 
Основание за този извод дават въпроси, широко обсъждани както в 
юридическите и политически среди, така и в обществото като цяло. Те се 
свеждат до : 

• имунитет на съдии, прокурори и следователи 

• принцип на несменяемост 

• брой, състав и правомощия на Висш съдебен съвет 

• избор и мандат на Висш съдебен съвет 

• място и роля на следствените органи и прокуратурата в системата на 
държавните органи 

• взаимоотношения между министър на правосъдието и органите на 
съдебната власт 

• отговорност на съдебната власт пред обществото 
Становището ни е, че конституционни промени следва да бъдат извършени 
след внимателна и задълбочена преценка за тяхната ефективност и при 
широко ангажиране на цялата общественост. Работи се усилено в тази 
насока  - както с оглед повишаване на обществения консенсус, така и за 
укрепване на политическата воля свързана с  приемане на нужните 
промени в Конституцията на Република България. 
По предложение на министъра на правосъдието и с акт на Министерски 
съвет бе сформирана междуведомствена работна група, която изготви 
анализ на необходимите изменения и допълнения в Конституцията на 
Република България, произтичащи от подготовката на страната за 
пълноправно членство в Европейския съюз. Докладът на работната група 
бе разгледан и приет през месец юни 2002 г. от Съвет по европейска 

                                                 
6 Разпоредба на новия ЗСВ. 
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интеграция. С него се постави началото на широка публична дискусия за 
необходими промени в основния закон на страната. 
Като естествено продължение на тази дискусия през м. юли 2002 г., под 
патронажа  и с участието на Президента на Република България, беше 
проведена Национална конференция на тема “Конституцията на Република 
България от 1991 г. и европейските стандарти”. Втората част на 
конференцията бе изцяло концентрирана върху необходимите промени в 
глава VI – “Съдебна власт”. Дискусиите обхванаха  въпроси свързани с  
мястото и отговорността на следствени органи и прокуратура, имунитет на 
съдии, прокурори и следователи, състав, правомощия, избор и мандат на 
Висшия съдебен съвет, както и с инстанционността на съдебното 
производство. 
Формираното преобладаващо становище на експерти, научни работници и 
представители на съдебната система бе, че следствените органи трябва да 
преминат към изпълнителната власт. Широко беше застъпена тезата, че 
имунитетът на съдии, прокурори и следователи следва да се сведе до 
функционален имунитет, т.е. имунитет свързан с постановените от тях 
актове. Силен акцент се постави върху въпроса за отговорността на 
съдебната система пред обществото.  
 За месец ноември е планирано провеждането на нова конференция, 
изцяло посветена на реформата в съдебната система и свързаните с това 
изменения в Конституцията на Република България.  
 
Разпределение на задачите и отговорностите между Министерство на 
правосъдието и Висш съдебен съвет: 
В  новия Закон за съдебната власт ясно са разграничени правомощията 
между двете институции. 
С промените в ЗСВ са разширени правомощията на Висшия съдебен съвет, 
създадена е нова глава, която ясно очертава правомощията на министъра 
на правосъдието при взаимодействието му със съдебната власт, изцяло е 
преработена частта свързана с бюджетиране на съдебната система.  
ВСС е висш административен орган със стратегически правомощия за 
ръководство на съдебната власт, определя състава и осъществява 
организацията й. Този орган се състои от 25 членове-юристи с високи 
професионални и нравствени качества, избирани за срок от 5 години. 
Членове на ВСС по право са председателят на Върховния касационен съд, 
председателят на Върховния административен съд и главният прокурор. 
Според Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет има следните 
правомощия: 
1. Предлага на Президента на Република България назначаване и 

освобождаване на председателите на  Върховен касационен съд, 
Върховен административен съд и Главен прокурор. 
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2. Определя броя, съдебните райони и седалищата на районни, окръжни, 
военни и апелативни съдилища - по предложение на министъра на 
правосъдието. 

3. Определя брой на съдии, прокурори, следователи, съдия-изпълнители, 
съдии по вписванията и съдебни служители във всички съдилища, 
прокуратури и следствени служби. 

4. Назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност 
съдии, прокурори и следователи. 

5. Определя възнагражденията на съдии, прокурори и следователи. 
6. Взема решение за снемане на имунитета и за временно отстраняване от 

длъжност на съдия, прокурор или следовател в определените от закона 
случаи, по искане на главния прокурор и на не по-малко от една пета от 
членовете на Висшия съдебен съвет. 

7. Произнася се с решения по дисциплинарни дела срещу съдии, 
прокурори и следователи (Дисциплинарно производство срещу 
магистрати се възбужда от ВСС по предложение на лицата, посочени в 
чл. 171 от ЗСВ. В заседанието, в което се внася за разглеждане 
предложение за дисциплинарна отговорност, ВСС определя чрез 
жребий петчленен състав от своите членове за разглеждане на делото). 

8. Съставя проектобюджета на съдебната власт и контролира 
изпълнението му. 

9. Изисква и изслушва ежегодно информация от съдилища, прокуратури и 
следствени служби. 

Със ЗИД на ЗСВ значително се разшириха и подобриха правомощията на 
ВСС. Освен посочените по-горе той е органът, който утвърждава и 
правилата за професионална етика, приети от съсловните организации на 
съдии, прокурори и следователи. Предоставено му е и правото за избор 
директор на Националната следствена служба. Положителен факт е 
въвеждането на принципа за прозрачност в работата на ВСС - задължава 
се да публикува годишен доклад за дейността на съдилища, прокуратури и 
следствени служби ; на приети от него актове и решения /вкл. и в Интернет/, 
с което се дава възможност за широк обществен достъп и контрол до 
работата на този върховен орган на съдебната власт. Въвежда се 
демократично начало при избор на председателите на апелативни, 
окръжни, районни и военни съдилища, ръководителите на апелативни, 
окръжни, районни и военни прокуратури, на директора на НСлС и на 
директорите на окръжните следствени служби  /това е възможно само по 
предложение на общите събрания на съответните органи на съдебната 
власт/. 
Трябва да се отбележи, че Министерство на правосъдието е орган на 
изпълнителната власт, който е натоварен с провеждане на държавната 
политика в областта на правосъдието. Съгласно Закона за съдебната 
власт, министърът на правосъдието председателства заседанията на 
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Висшия съдебен съвет, но не участва при гласуване на решения. 
Същевременно министърът на правосъдието - чрез Инспектората по чл. 
35б от ЗСВ, контролира организацията на административната дейност на 
съдилищата, събира информация и обобщава съдебната практика и при 
необходимост може да прави предложения за назначаване на кадри в 
съдебната система.  
С новия ЗСВ към министъра на правосъдието се създават структурни 
звена, които подпомагат взаимодействието му с Висшия съдебен съвет и с 
органите на съдебната власт в следните насоки: 
     1.  съдебна дейност; 
     2.  професионална квалификация; 
     3.  информационни технологии; 
     4.  противодействие на престъпността и криминологични изследвания; 
     5.  съдебни сгради; 
     6.  охрана. 
 
Устройствен правилник на Министерството на правосъдието  
Предвид настъпилите изменения в Закона за съдебната власт, в 
Наказателния кодекс и в Закон за изпълнение на наказанията, както и в 
контекста за ускоряване на преговорите с Европейския съюз, на 22 август 
2002 г. Министерски съвет на Република България одобри нов Устройствен 
правилник на Министерство на правосъдието. Той определя организацията, 
ред на дейност, функции и численост на персонала в министерството, в 
неговите организационни структури и административни звена. С новия 
Устройствен правилник дейността на министерството ще бъде 
оптимизирана и организирана в 10 дирекции, от които 4 в “обща” и 6 в 
“специализирана” администрация /досега администрацията беше 
организирана в една главна дирекция, 7 дирекции и инспекторат по Закона 
за администрацията/. При изготвянето му са отчетени препоръки и 
предложения от туининг проект BG-99/IB/JH/04 “Укрепване на 
независимостта на съдебната власт и институционалния капацитет на 
Министерство на правосъдието за възприемане и прилагане достиженията 
на правота на Европейския съюз”. 
В съответствие с промените в Закон за изпълнение на наказанията от 
структурата на министерството се отделя ГД "Главно управление на 
местата за лишаване от свобода" и тя се преобразува в Главна дирекция 
"Изпълнение на наказанията", която ще бъде второстепенен разпоредител 
с бюджетни средства към министъра на правосъдието.  
За оптимизиране работата на съществуващата досега дирекция 
"Административно-правно обслужване и връзки с обществеността" с числен 
състав от 37 души, тя се разделя на две дирекции - "Административно-
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правно обслужване и човешки ресурси" - с персонал от 32 души и "Връзки с 
обществеността и протокол" с 10 щатни бройки.  
Поради нарасналия обем работата свързана с хармонизиране на 
националното ни законодателството с правото на Европейския съюз, 
щатната численост на дирекция "Правна евроинтеграция" се увеличава с 
две бройки.  
Облекченият режим за придобиване на българско гражданство /от лица с 
български произход/, гласуван и приет през 2001 г., доведе до значително 
увеличаване работата на дирекция "Българско гражданство и осиновяване". 
По тази причина персоналът на дирекцията ще се увеличи с двама души.  
Новият Устройствен правилник предвижда създаването на дирекция 
"Охрана" като част от специализираната администрация на Министерството 
на правосъдието. Тя ще има за предмет на дейност организиране и 
осъществяване охраната на съдебните сгради, на съдии, следователи и 
прокурори и при необходимост - на свидетели ; конвоиране на обвиняеми и 
подсъдими.  
Във връзка с дейността по развитието на Единна информационна система 
за противодействие на престъпността и изграждане на национална 
стратегия за информационно обезпечаване на съдебната система, се 
създава дирекция "Информационно обслужване и технологии", в която ще 
работят 12 специалисти. Дирекцията ще проучва информационните нужди 
на съдебната власт, ще извършва анализи и ще предлага решения за 
програмното и техническото осигуряване с компютърна техника и 
програмни продукти. В задълженията й е включена и дейността по 
изготвяне и поддържане на имотния регистър /съобразно Закон за 
кадастъра и имотния регистър/. 
До три месеца от влизане в сила  ЗИД на ЗСВ Министерски съвет на 
Република България следва да приеме постановление за финансиране на 
Единната информационна система за противодействие на престъпността. 
Предвидените средства обхващат “Бюджет 2002” и “Бюджет 2003”. 
Министерство на правосъдието разчита да получи по ФАР-2002 - програма 
“Изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система”,  
финансови средства за дейността на новосъздадената дирекция както и 
експертно съдействие. Очакват се по  проект на Световната банка 
“Кадастър и имотен регистър” /за 2002 г./ да постъпят и бъдат усвоени 
около 1 млн. лева.   
 
ЕС подчертава отправената към България покана (CONF-BG 35/01) да 
предостави подробна информация за мерките, които възнамерява да 
предприеме за намаляване продължителността на съдебните 
производства и надлежно прилагане на съдебни решения. 
Във връзка с подобряване механизма за изпълнение на съдебните решения 
и намаляване продължителността на съдебните производства, са 
подготвени и внесени за разглеждане от Народното събрание на Република 
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България промени в двата основни процесуални закона – Гражданския 
процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). 
Първият законопроект е приет на първо четене в Народното събрание, а 
вторият е изготвен и предстои да бъде внесен за одобрение в Министерски 
съвет /с очакване да бъде приет от Народното събрание до края на м. 
октомври 2002 г./. 
Предложените промени в ГПК целят усъвършенстване на гражданското 
съдопроизводство преди всичко с оглед изискванията за бързина, 
процесуална икономия и дисциплина. 

За постигане на посочените цели законопроектът предвижда: 

• Рационализиране на процедурата по призоваване на страните; 

• Прецизиране на възможностите за отлагане на делото от сраните и 
оттук – ускоряване на съдебното производство; 

• Двуинстанционно производство по трудови спорове (изключение – 
признаване на дисциплинарно уволнение за незаконно); 

• Регламентиране на бързи производства по трудови спорове и по 
спорове за установяване нарушения на търговска марка, географско 
означение, авторско и сродно право; гражданско-правен статут на 
лицата (чл.74 и 75 от Семейния кодекс); 

• Увеличаване цената на искове за парични вземания, по които се 
предвижда необжалваемост пред Върховния Касационен Съд (досега 
цената бе 1000 лв., а след промяната става 50 000 лв. за имуществени 
искове по търговски дела, а за останалите – 5 000 лв.); 

• От касационно обжалване се изключват искове по Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и по Закона за 
възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския 
фонд; 

• Промени в касационното производство с цел по-бързо приключване на 
споровете (намалява се възможността за връщане на делата от 
касационна на въззивната инстанция); 

• Ускоряване на изпълнителното производство чрез стимулиране по-
активно участие на страните в изпълнението. 

Предлаганите изменения са в съответствие с духа и принципите на 
Препоръка 9505/95 на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
относно въвеждането на системи и процедури за обжалване по граждански 
и търговски дела и подобряване на тяхното функциониране. 
Предложените изменения и допълнения в НПК се налагат от противоречия 
в действащия закон, довели до сериозно забавяне на процесуалното 
развитие, и целят постигане на процесуална бързина и икономия. 
Промените са съобразени с изискванията на Европейската конвенция за 
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правата на човека и основните свободи, по отношение на приключването на 
делата в “разумен срок”. 
Основните изменения са в следните насоки: 

• За постигане на процесуална бързина и икономия се предвижда някои 
престъпления от общ характер с по-ниска степен на обществена 
опасност, респ. по-леко наказуеми, да се преследват по тъжба на 
пострадалия до прокуратурата (този частно-публичен по своя характер 
институт е традиционно познат на българския наказателен процес още 
след Освобождението); 

• Обвиняемият може да поиска от съответния първоинстанционен съд 
делото му да бъде разгледано от съда, ако от повдигане на обвинението 
за тежко престъпление са изминали 3 години, а за всички останали 
случаи – 2 години; 

• Въвеждане на ограничения за обжалване по касационен ред 
определенията на въззивния съд по мерки за неотклонение в 
досъдебното производство; 

• Възстановяване института на споразумението; 

• Усъвършенстване института на полицейското производство; 

• Развитие на института “Правна помощ по наказателни дела” и 
съобразяването му с европейските стандарти; 

• Отпадане на възможността за предявяване на граждански иск в 
досъдебната фаза на наказателното производство (запазва се обаче, 
правото да се иска и допуска обезпечение на евентуален бъдещ иск). 

Все по-широко приложение намират и механизмите за алтернативно 
разрешаване на спорове – преди всичко в областта на семейното право. 
Развитието на медиацията от една страна цели разтоварване на съдебната 
система от несвойствени спорове – с малък имуществен интерес, липса на 
спорни интереси за трети или заинтересовани лица и от друга – чрез 
посредничеството ще се усъвършенства достъпа до правосъдие за 
социално слаби граждани /разходите в медиацията са с пъти по-ниски от 
тези в един триинстанционен съдебен процес/.  
Като допълнителна мярка, насочена към облекчаване натовареността на 
съдиите и ускоряване на съдебните производства,  за пръв път се въвежда 
фигурата на  съдебните помощници и съдебните администратори 
/ЗИДЗСВ/. Първата категория лица ще подпомагат съдиите при подготовка 
и движение на делото, ще изготвят проекти за съдебни актове и т.н., а 
втората категория лица ще поемат изцяло администрирането в съдебната 
система. 
За подобряване ефективността на българското съдопроизводство 
Министерство на правосъдието е разработило предложение за Проект 
“Реформа на гражданското и наказателното производство” по Фар 2003.  
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Целта на проекта е реформиране на гражданското и наказателно съдебно 
производство, чрез промяна на двата основни закона, по които те се 
ръководят – Гражданско–процесуалния и Наказателно-процесуалния 
Кодекс. 
Проектът ще допринесе за изпълнение на под-цел 13 “Законодателни 
промени” от Стратегията за реформа на съдебната система, която 
предвижда:   

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

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

 
ЕС също така приканва България да предостави подробна информация за 
планираните мерки за подобряване статута на магистратите и 
засилването на съдебния контрол върху решенията на изпълнителната 
власт. 
Подобряването на статута на съдии, прокурори и следователи може да се 
разглежда в няколко направления.   
Новият ЗСВ въвежда фигурата на съдебния администратор като главен 
съдебен служител и урежда неговия статут (чл.188с). Конкретизирани са 
неговите ръководни, организационни и управленчески функции. Съдебният 
администратор планира, организира и ръководи съдебните служители, 
отговаря за управлението на административната дейност в съда, въвежда 
програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, 
финансите, автоматизацията и снабдяването с оборудване. Изрично е 
предвидено, че съдебният администратор е политически неутрален при 
изпълнение на служебните си задължения. С въвеждане на тази нова за 
българската правна система фигура се цели подобряване статута на 
ръководителите в съдебната система, освобождаването им от 
несвойствена дейност и концентриране на усилията им в управление на 
съдебните дела и правоприлагането.  
ЗИД на ЗСВ урежда нова фигура в българското правосъдие – тази на 
съдебния помощник. Той ще облекчи работата на съдиите при събиране на 
определени доказателства, при анализ на практиката на Върховен 
касационен или Върховен административен съд, при подготовка на проекти 
на съдебни решения и др.  
ЗИД на ЗСВ  измени разпоредбата на чл. 139в от ЗСВ, като 
задължителното социално и здравно осигуряване на съдии, прокурори, 
следователи и съдебните служители става за сметка на бюджета на 
съдебната власт. Създава се текст, съобразно който при освобождаване от 
длъжност и прослужени над 10 години като съдия, прокурор, следовател, 
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лицето получава парично обезщетение в размер на толкова месечни 
възнаграждения, колкото години има прослужени в органите на съдебната 
власт, но не повече от 20 месечни възнаграждения.  
Усъвършенстван е механизмът за определяне на възнагражденията на 
магистратите, чрез привеждането му в по-тясно съответствие със средната 
работна заплата в бюджетната сфера. 
Установени са нови взаимоотношения с републиканския бюджет. В Закона 
за държавния бюджет /ЗДБ/ за 2002 г. е предвидено изпълнението на 
приходите от съдебни такси да може да се използва като разходи за 
съдебната система;  с “Преходни и заключителни разпоредби” на ЗДБ са 
определени средства за структурни реформи в съдебната система, като в 
тях изрично се предвиждат средства, включително за укрепване на 
капацитета и на съдебната администрация.  
Една от мерките за подобряване положението на магистратите при 
изпълнение на служебните им задължения е създаването на 
специализирано звено за съдебна охрана към Министерство на 
правосъдието, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на 
съдебната власт. Това звено, чието създаване е регламентирано в приетия 
нов Устройствен правилник на МП,  ще има за цел и функции 
организирането и осъществяването на охраната на всички съдебни сгради и 
органи на съдебната власт; призоваване на лица; конвоиране на обвиняеми 
и подсъдими и т.н. 
Съдебният контрол върху решенията на изпълнителната власт в 
Република България е закрепен и гарантиран на конституционно ниво. 
Съгласно действащата Конституция на Република България, актовете на 
органите на изпълнителната власт се обжалват по реда на ЗВАС пред 
Върховния административен съд. (Законът за Върховния административен 
съд може да бъде намерен на български и английски език на сайта на съда: 
www.sac.government.bg ) 
С оглед рязко подобряване качеството на административното 
производство, подобряване статута на съдии и прокурори, занимаващи се с 
административни дела,  подобряване на съдебния контрол върху актове на 
изпълнителната власт, както и за  неговото осъвременяване и ускоряване 
/основните  закони са от 1976 – 78 година/ и с финансовата подкрепа на 
“Програма на ООН за развитие” /UNPD/, стартира цялостен преглед на 
системата на административното правосъдие в Р България. Целта е да се 
изготви рамка за изграждането на съвременна административна 
правораздавателна система – чрез кодификация на законодателството /на 
база проведено сравнително-правно изследване в страните-членки/ и чрез 
създаване на специализирани административни съдилища.  Този проект се 
подкрепя и доразвива с проект по програма ФАР 2002 “Подобряване на 
административното правораздаване с оглед борбата срещу корупцията”. 
Целта е в края на 2003 година Р България да разполага със съвременна и 
ефективна система за административно правосъдие и изградени 
специализирани административни съдилища.  
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С финансовата помощ на “Програма на ООН за развитие” /UNPD/ и с цел 
подобряване качеството на съдебното производство по търговски дела, се 
изгради работна група, която ще анализира обем и вид на търговските 
спорове в различните съдебни райони, брой регистърни производства, 
специализация и подготвеност на съдиите и т.н. и ще предложи 
законодателни решения свързани с подобряване ефективността и 
бързината на това специфично съдебно производство. Работната група 
следва да приключи своята работа до края на 2002 год., а с резултатите и 
предложенията ще бъдат запознати съответните представители на 
съдебната система на национална конференция в началото на 2003 година. 
На тази конференция предстои да се вземат решения за евентуално 
създаване на специализирани търговски съдилища, респ. за окрупняване 
на съществуващите в момента търговски отделения към окръжните 
съдилища. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
2. Гражданско-процесуален кодекс 
3. Закон за адвокатурата 
4. Закон за държавните такси 
 

 47



ІІІ. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
EС отбелязва, че на 22 декември 2001 г. българският парламент прие 
Закон за защита на личните данни. ЕС също така отбелязва, че за 
пълното изпълнение на този Закон, са необходими изменения в 
съществуващите законови и под-законови актове, както и че България 
предвижда те да бъдат финализирани до 31 декември 2002 г. ЕС 
приканва България да предостави подробна информация за 
съдържанието на законодателството, което възнамерява да приеме и 
да информира Конференцията за направения напредък, както и за 
датата на влизане в сила на Закона за защита на личните данни. 
Приетият през м. декември 2001 г. Закон за защита на личните данни влезе 
в сила на 01.01.2002 г. /приложен/. 
Наред с това, Министерство на вътрешните работи изготви проект за 
изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, който беше 
приет на първо четене от Народното събрание на 1 август 2002 г. ЗИД на 
ЗМВР ще бъде окончателно приет от Народното събрание до края на м. 
октомври 2002 г. Законопроектът предвижда изменение и допълнения, 
свързани с информационната дейност на Министерството, чрез което ще 
бъдат регламентирани използването и защитата на личните данни в 
полицейския сектор в съответствие с европейските актове в тази област.  
Предвижданите разпоредби отразяват основните принципи на Конвенция 
108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана 
обработка на лични данни, както и изискванията на Препоръка R 87(15) за 
използването на лични данни в полицейския сектор.  
Използваното в проекта понятие за обработване на лични данни, което ще 
замени употребявани понастоящем термини, съответства на чл. 2, б. "в" от 
Конвенция 108. 
В съответствие с принципите, залегнали в чл. 5 от Конвенция 108, в 
законопроекта се съдържат разпоредби, регламентиращи основанието и 
целите на обработване на лични данни в рамките на полицейската 
регистрация. Определен е също така редът за снемане на полицейската 
регистрация, т.е. за прекратяване на обработката по нареждане на 
регистратора на лични данни, въз основа на молба на заинтересованото 
лице.  
Съгласно изискванията на чл. 5, б. "е" от Конвенцията, в законопроекта е 
предвидено събираните от органите на МВР и предоставените от други 
органи лични данни се заличават, ако не съществува повече причина за 
тяхното запазване, съгласно закона или в изпълнение на даден съдебен 
акт.  
Разглежданите разпоредби въвеждат в Закона за Министерството на 
вътрешните работи принципите за законосъобразност на обработката на 
лични данни и за използването им само за законово определени цели. С тях 
се постига съответствие с чл. 5, б. "а" и "б" от Конвенция 108, както и с 
принцип 2.1 на Препоръка R 87(15), съгласно който, събирането на лични 
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данни за полицейски нужди трябва да се ограничава до данни, необходими 
за предотвратяване на реална опасност или пресичане на определено 
престъпление и принцип 4 на същата Препоръка, който указва, че личните 
данни, събирани от полицията за полицейски нужди, трябва да бъдат 
използвани изключително за тези нужди.   
По отношение на специалните категории данни или т.нар. "чувствителни 
данни" по чл. 6 от Конвенция 108, съответно - принцип 2.4 от Препоръка R 
87(15), законопроектът съдържа уредба, която напълно съответства на 
европейските стандарти, закрепени в посочените разпоредби.  
В съответствие с първия принцип на Препоръка R 87(15), предвиждащ  
задължение за страните да определят независим контролен орган извън 
полицейския сектор, който да отговаря за спазването на принципите на 
Препоръката, законопроектът възлага на Комисията за защита на личните 
данни контрола по защитата на физическите лица при обработването на 
лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни. 
  
В допълнение ЕС взима предвид намерението на България  (CONF-BG 
73/01) да ратифицира горепосочената Конвенция на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни до 31 
март 2002 г. ЕС приканва България да информира Конференцията 
веднага щом тази Конвенция бъде ратифицирана. 
През месец юни 2002 г. Народното събрание ратифицира Конвенция 108 на 
Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на 
лични данни (обн., ДВ бр. 56/07.06.2002 г. ). На 18 септември 2002 г. 
българската страна официално връчи на председателя на Съвета на 
Европа Инструмента за ратификация. 
 
ЕС приканва България да предостави подробна информация за 
създаването на Комисия за защита на данните, включително за 
назначаването на членове на Комисията, както и за нейната 
независимост, необходимото законодателство за нейното създаване, 
функциониране, бюджет, персонал, обучение и оборудване. 
Въз основа на предложение на Министерски съвет, на 23 май 2002 г. 
Народното събрание прие решение, с което избра председател и членове 
на Комисията за защита на личните данни (обн., ДВ  54/31.05.2002 г.).  
В съответствие със Закона за защита на личните данни, Комисията 
изготви и прие Правилник за своята дейност и дейността на 
администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник" /ДВ, бр. 
71/23.07.2002 г./.  
Съгласно Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на 
личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата 
на лицата при обработването на техните лични данни и при 
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осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването 
на закона.  
Основните функции на Комисията са да:  

1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на 
нормативните актове в областта на защитата на лични данни;  

2. води регистър на администраторите на лични данни;  
3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка 

с дейността си по т. 1;  
4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон 

случаи;  
5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка 

със защитата на личните данни;  
6. след предварително уведомяване налага временна забрана за 

обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за 
защита на личните данни;  

7. разглежда жалби срещу администраторите във връзка с отказан 
достъп на физически лица до техните лични данни, както и жалби на 
други администратори или на трети лица във връзка с правата им по 
този закон;  

8. участва в подготовката на нормативни актове, свързани със защитата 
на личните данни.  

Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове, 
които се избират от Народното събрание по предложение на Министерския 
съвет за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един 
мандат.  
Членовете на Комисията трябва да отговарят на определени условия - да 
са с българско гражданство, да имат висше образование по информатика 
или право или да са магистри по информационни технологии и да имат 
трудов стаж по специалността не по-малко от 10 години; да не са осъждани 
на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.  
Членове на Комисията не могат да бъдат лица, които са еднолични 
търговци, управители/прокуристи или членове на управителни или на 
контролни органи на търговски дружества, кооперации и юридически лица с 
нестопанска цел. Членовете на комисията също така не могат да заемат 
платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска 
дейност.  
Председателят на Комисията трябва да бъде правоспособен юрист и да 
отговаря на посочените по-горе изисквания.  
Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от 
администрация.  Предвижда се общата численост на администрацията да 
бъде 15 души.  
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Комисията издава Бюлетин, в който публикува информация за своята 
дейност и за взетите решения. 
До 31 януари всяка година Комисията представя годишен отчет за своята 
дейност пред Народното събрание и пред Министерския съвет.  
В рамките на държавния бюджет за 2002 г. са предвидени средства, 
възлизащи на 200 000 лв. за заплати и издръжка на Комисията, което 
позволява въвеждането на закона в действие и предприемане на 
първоначалните стъпки в областта на защитата на личните данни. Във 
връзка с изграждането на информационната система на Комисията, 
създаването на регистъра по чл. 40 и издаването на Бюлетина на 
Комисията за 2003 г. необходимите финансови средства се оценяват на 1.7 
млн. лв. ,като следва те да се осигурят от държавния бюджет и други 
източници. В момента се правят оценки и конкретизация на необходимите 
средства за привеждане на съществуващите регистри в съответствие с 
новата правна уредба, които да бъдат предвидени по бюджетите на 
държавните органи и общините за 2003 г. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Закон за защита на личните данни /на английски език/ 
2. Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и 

на нейната администрация  
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ІV. ВИЗОВА ПОЛИТИКА 
ЕС приканва България да продължи да информира Конференцията за 
постигнатия прогрес при хармонизацията на визовите списъци на ЕС 
(Регламент № 539/2001, изменен с Регламент № 2414/2001), в частност 
във връзка с въвеждането на визи за гражданите на СР Югославия и 
Бивша Югославска Република Македония, изпълнението на приетото 
решение за гражданите на Тунис и отмяната на изискването за визи за 
22, повечето от които Латино-американски държави. 
В изпълнение на приетия Шенгенски план за действие7 нова Наредба за 
условията и реда за издаване на визи8 бе подготвена, в съответствие с 
европейското acquis и съответните разпоредби на шенгенското acquis, и бе 
приета от Министерския съвет на 25 април 2002 г. В анекси 1 и 2 приложени 
към наредбата са изброени държавите, гражданите на които се нуждаят от 
визи и тези, чиито граждани са освободени от това изискване. В момента 
българската визова политика е почти напълно хармонизирана с Регламент 
№ 539/2001, изменен с Регламент № 2414/2001. СР Югославия, Бивша 
Югославска Република Македония и Тунис се ползват все още от безвизов 
режим и следните държави, които присъстват в позитивния списък на ЕС 
все още не са освободени от визи: Аржентина, Боливия, Бразилия, Бруней, 
Коста Рика, Чили, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Латвия, Малайзия, 
Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Салвадор, Сингапур, Уругвай,, 
Венецуела, САР Хонг Конг и САР Макао. 
България потвърждава поетия ангажимент да въведе визи за гражданите на 
СР Югославия и Бивша Югославска Република Македония до датата на 
присъединяването си към ЕС9. Ще бъде осигурено необходимото 
техническо оборудване и обучение, което ще позволи на персонала да 
издава визи в унифициран формат на гражданите на държавите, включени 
в негативния визов списък на ЕС10, от датата на присъединяването. 
България потвърждава също поетия ангажимент да въведе визи за 
гражданите на Тунис. През месец декември 2000 г. Министерският съвет на 
Република България реши да въведе визи за гражданите на Тунис . Поради 
съображения за сигурност и обществен ред инициирането на процедурата 
по денонсиране на безвизовата спогодба с Тунис бе забавена. България ще 
инициира процедурата по денонсиране в първия подходящ момент и не по-
късно от края на 2003 г. 
България потвърждава поетия ангажимент да уеднакви напълно своя визов 
режим с позитивния визов списък на ЕС до датата на присъединяване11 / В 

                                                 
7 Одобрен от Министерския съвет с Решение № 805/10.11.2001 г. 
8 Одобрен от Министерския съвет с Решение № 97/11.05.2002 г. 
9 Позиция за преговори на правителството на Република България по глава 24 “Сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи”, CONF-BG 9/01, от 20.02.2001 г. 
10 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
11 Допълнителна информация по позицията за преговори по глава 24 CONF-BG 9/01, от 27.04.2001 г. 
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Шенгенския план за действие България е декларирала, че пълно 
уеднаквяване ще бъде постигнато до края на 2003 г., но поради факта, че 
хармонизирането на българския “позитивен” списък с Регламент № 
539/2001 от 15 март 2001 г. на Съвета на ЕС зависи и от волята на тези 
страни да премахнат на реципрочна основа визовите изисквания за 
български граждани, срокът е променен/. В отговор на решение на 
кипърските власти да освободят от визи българските граждани, с Решение 
на Министерския съвет от 05.09.2002 г., считано от 13 септември 2002 г. На 
05.06.2002 г е подписана спогодба за безвизов режим между 
правителството на Република България и правителството на Латвия. 
България е изпълнила всички свои вътрешноправни процедури за 
влизането й в сила. Спогодбата влиза в сила от 12 октомври 2002 г..  
България е връчила проекти на двустранни споразумения за водене на 
преговори и прилагане на необходимите процедури за взаимно премахване 
на задължението за визи на следните държави:  

 Аржентина /проектът е връчен на Министерството на външните 
работи на Аржентина от посолството на България в Буенос Айрес на 
08.03.2002 г./ 
 Боливия /проектът е връчен на посолството на Боливия в Каракас от 
посолството на България в Каракас на 16.09.2002 г./ 
 Бразилия /проектът е връчен на Министерството на външните работи 
на Бразилия от посолството на България в Бразилия на 13.03.2002 г./ 
 Чили /проектът е връчен на Министерството на външните работи на 
Чили от посолството на България в Сантяго на 07.03.2003 г./ 
 Коста Рика /проектът е връчен на посолството на Коста Рика в 
Мексико сити от посолството на България в Мексико сити на 
06.03.2002 г./ 
 Еквадор /проектът е връчен на посолството на Еквадор от 
посолството на България в Каракас на 16.09.2002 г./ 
 Гватемала /проектът е връчен на посолството на Гватемала в 
Мексико сити от посолството на България в Мексико сити на 
06.03.2002 г./ 
 Никарагуа /проектът е връчен на посолството на Никарагуа в Мексико 
сити от посолството на България в Мексико сити на 06.03.2002 г./ 
 Панама /проектът е връчен на посолството на Панама в Мексико сити 
от посолството на България в Мексико сити на 06.03.2002 г./ 
 Салвадор /проектът е връчен на посолството на Салвадор в Мексико 
сити от посолството на България в Мексико сити на 06.03.2002 г./ 
 Мексико /проектът е връчен на Министерството на външните работи 
на Мексико на 22.02.2002 г. в рамките на двустранни политически 
консултации/ 
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 Парагвай /проектът е връчен на посолството на Парагвай от 
посолството на България в Буенос Айрес на 14.03.2002 г./ 
 Уругвай /проектът е връчен на посолството на Уругвай от 
посолството на България в Буенос Айрес на 14.03.2002 г./ 
 Венецуела /проектът е връчен на Министерството на външните 
работи на Венецуела на 25.02.2002 г. в рамките на двустранни 
политически консултации/.  

България не поддържа дипломатически отношения с Хондурас, но е в 
процес на тяхното установяване чрез постоянните представителства на 
двете страни към ООН в Ню Йорк и след установяването им ще връчи 
проект на споразумение за безвизов режим на властите на Хондурас.  По 
отношение на Бруней, Сингапур, Малайзия, САР Хонг Конг и САР Макао 
България възнамерява да инициира преговори за въвеждане на безвизов 
режим на реципрочна основа в близко бъдеще. 
 
ЕС е приканил България да продължи да информира Конференцията за 
постигнатия прогрес по отношение на въвеждането на новия български 
визов стикер, който в допълнение на изискванията на ЕС съдържа 
цветна снимка, като насочва вниманието на България към факта, че 
Регламент № 1683/1995 за унифицирания формат за виза е изменен с 
новия Регламент № 334/2002г., който трябва да бъде приложен към 
момента на присъединяването. 
Принципно, новият български визов стикер притежава всички елементи за 
сигурност и раздели (с изключение на по-нататъшни технически 
спецификации), определени в анекса на Регламент № 1683/1995 г., 
определящ унифицирания формат на виза, изменен с новия Регламент № 
334/2002 г. /виж снимката по-долу и анекса за Българските визови 
информационни технологии/. Новият български визов стикер отговаря 
напълно на формата ISO 7810 и съдържа всички необходими данни и 
защитни елементи  в съответствие със стандартите на ЕС. 
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Основните защитни елементи на българския визов стикер са: 

• Оптически вариращо средство (OVD) – Кинеграма, във формата на кръг 
в която в зависимост от зрителния ъгъл гербът на Република България и 
надписът BGR могат да бъдат видяни. Ветрилообразно-насочени лъчи, 
съдържащи старобългарски букви излизат от кръга на метализирана 
повърхност с неправилна форма; 

• Вграденият текст BGR, варира на цвят в зависимост от зрителния ъгъл; 

• Вграден текст “Виза” (на английски и български език); 

• Разпечатан номер на визовия стикер съдържащ общо 8 цифри; 

• Високо-защитена хартия (65гр./м2) съдържаща видими червени и зелени 
микронишки, и невидими микронишки, флуоресциращи под 
ултравиолетова светлина в червено – 254 nm и зелено/оранжево – 356  
nm цветова гама. 

За осигуряване на по-високо ниво на  защитеност на визата размерът на 
Оптически вариращото средство (OVD) е намален и изместен по-нагоре с 
оглед осигуряване на място за снимката на притежателя на визата с размер 
20х24 mm. Чрез включване на снимка на притежателя на визата се 
осигурява съответствие с Регламент № 334/2002 г. Мастилено-струйна 
технология за персонализация е избрана, тъй като тя осигурява най-високи 
защитни характеристики срещу фалшифициране. Особено внимание е 
отделено на мастилата за принтиране и тяхната съвместимост с хартията 
на визовите стикери. Според оценки на водещи европейски експерти 
защитните характеристики на новия български визов стикер са изпреварили 
стандартите за сигурност на документите за самоличност на ЕС и могат да 
бъдат пример, който да бъде използван от другите страни-кандидатки и 
държавите-членки12. 
Подробен график за инсталиране и пускане в действие на техническото 
оборудване, необходимо за издаване на новите български визи във 
всичките 88 оправомощени дипломатически и консулски представителства 
до края на 2003 г. е одобрен от министъра на външните работи. 
Предвидени са три вълни на внедряване на новия български визов стикер, 
като приоритет имат дипломатическите и консулски представителства в 
Европа, както и високо-рисковите в имиграционно отношение държави. 
Следните български мисии вече издават новия български визов стикер с 
включена цветна снимка: Берлин, Бон и Мюнхен (Германия), Париж 

                                                 
12 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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(Франция), Тирана (Албания), Вашингтон и Ню Йорк (САЩ), Отава и 
Торонто (Канада), Ханой (Виетнам), Будапеща (Унгария), Брюксел (Белгия), 
Хага (Холандия), Виена (Австрия), Братислава (Словакия), Прага (Чешката 
Република), Москва и Санкт Петербург (Руска федерация), Хелзинки 
(Финландия), Атина и Солун (Гърция), Никозия (Кипър), Киев и Одеса 
(Украйна), Минск (Беларус), Лондон (Великобритания), Дъблин (Ирландия), 
Букурещ (Румъния), Бейрут (Ливан), Дамаск (Сирия), Аман (Йордания), 
Дубай (ОАЕ), Кувейт (Кувейт), Мадрид (Испания), Лисабон (Португалия), 
Варшава (Полша). България е осигурила необходимите финансови 
средства за въвеждането в действие на новия български визов стикер до 
края на 2002 г. в следните мисии: Анкара, Истанбул и Одрин (Турция), 
Загреб (Хърватска), Белград (СР Югославия), Стокхолм (Швеция), Осло 
(Норвегия), Берн (Швейцария), Рим (Италия), Тел Авив (Израел), Багдад ( 
Ирак), Техеран (Иран), Ню Делхи (Индия), Пекин (Китай), Токио (Япония), 
Кайро (Египет), Алжир (Алжир), Рабат (Мароко), Сараево (Босна и 
Херцеговина), Любляна (Словения), Скопие (Македония), Триполи (Либия).  
България ще продължи да осигурява необходимите финансови и 
технически средства за пълното въвеждане в действие на новия визов 
стикер в оставащите 27 мисии според одобрения график13. 
 
ЕС е приканил България да изясни позицията си по отношение списъка на 
държавите, гражданите на които трябва да притежават виза за 
летищен трансфер, както и да информира Конференцията дали срокът 
за приемане на този списък е бил спазен. 
Новата Наредба за условията и реда за издаване на визи, която бе приета 
на 25 април 2002 г. въведе подробни разпоредби за издаване на виза за 
летищен трансфер, които съответстват на Съвместното действие от 4 май 
1996г. за условията за летищен трансфер и Анекс 3 от Общата консулска 
инструкция за дипломатическите мисии и консулските служби. 
Списъкът на държавите, гражданите на които се нуждаят от визи за 
летищен трансфер е приложен в анекс 3 от новата визова наредба и 
включва следните държави: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Гана, 
Етиопия, Еритрея, Ирак, Иран, Демократична Република Конго, Либерия, 
Нигерия, Пакистан, Сомалия, Судан и Шри Ланка. В този списък има две 
държави в повече, които не са включени в Анекс 3 от Шенгенската 
консулска инструкция (Либерия и Судан). Включването на повече държави в 
списъка на държавите, гражданите на които се нуждаят от визи за летищен 
трансфер съответства на шенгенското acquis, особено ако тези държави са 
рискови в имиграционно отношение14. 

                                                 
13 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
 
14 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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С влизането в сила на новата визова наредба визите за летищен трансфер 
ще бъдат последователно въведени в действие. България ще продължи да 
информира Конференцията за постигнатия напредък в тази област. 
 
ЕС е информирал България че практиката по издаване на визи на 
границата на граждани на Турция, притежаващи виза или разрешение за 
пребиваване, издадено от държава-членка не трябва да бъде смятано 
като нарушение на съществуващото acquis. 
България приветства позицията на ЕС, че практиката по издаване на визи 
на границата на граждани на Турция, притежаващи виза или разрешение за 
пребиваване, издадено от държава-членка не трябва да бъде смятано като 
нарушение на съществуващото acquis. Тъй като рискът от нелегална 
имиграция е минимален, тези визи могат да бъдат издавани на границата, 
ако не са налице необходимите условия за консулско обслужване, въпреки 
това правилото е, че визите трябва да бъдат издавани от консулските 
служби. От друга страна, ЕС  споменава, че Регламент № 539/2001 г., 
изменен с Регламент № 2414/2001г. не възпрепятства държава-членка от 
едностранното признаване на валидността на визи, издадени от други 
държави-членки и въз основа на това България може да приеме виза на ЕС 
или разрешение за пребиваване като основание за влизане в България. 
Съществуващата българска практика за разрешаване на транзит, чрез 
издаване на стикер под името “таксова марка” на границата на граждани на 
Турция, които притежават виза или разрешение за пребиваване за 
държава-членка на ЕС, въз основа на която нейният притежател може да 
премине транзит през територията на България, може да бъде разглеждана 
като предварително приложение на шенгенската концепция за виза 
(шенгенската виза е валидна за всички държави-членки15). България ще  
осигури спазването на задължението за виза от гражданите на Турция, 
които не притежават виза или разрешение за пребиваване за държава-
членка на ЕС. 
 
ЕС е приканил България да информира Конференцията за приемането на 
подзаконовите актове в допълнение към измененията на Закона за 
чужденците в Република България, в съответствие с шенгенското 
acquis, за получаване на виза на границата в изключителни случаи 
(например в хуманитарни случаи), както и за броят на визите, издадени 
на основата на това законодателство. 
Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република 
България от 27 април 2001 г. в чл. 9, ал. 6 въвежда възможността за 
издаване на визи на границата в изключителни случаи. Виза се издава по 
причини свързани с държавен интерес /причини, свързани с националната 

                                                 
15 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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сигурност, обществен ред и здраве/ или в изключителни случаи, или по 
хуманитарни причини, както и в спешни случаи или ако това е предвидено в 
международните договори, ратифицирани от България. Разпоредбите на 
всички договори, сключени от България са в пълно съответствие с 
шенгенските правила по издаване на визи на границата. Според Закона за 
чужденците в Република България и новата визова наредба категориите 
визи издавани на границата са: виза за летищен трансфер; транзитна виза; 
еднократна виза за краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни. 
Новата визова наредба, която влезе в сила на 14.05.2002 г., предвижда 
необходимите подзаконови разпоредби и регулира в детайли процеса по 
издаване на визи на границата в съответствие с шенгенското acquis. 
Според наредбата министърът на вътрешните работи определя 
служителите от органите за граничен контрол, които са оправомощени да 
приемат и разглеждат заявления за издаване на виза на границата. 
Данните, които трябва да бъдат декларирани от кандидата за виза и 
процедурите за извършване на проверки са определени с наредбата. 
Всички заявления за издаване на визи на границата трябва да бъдат 
консултирани от органите  за граничен контрол с визовия център при 
Министерството на външните работи, а визите за краткосрочно 
пребиваване за срок до 10 дни трябва да бъдат консултирани с органите за 
административен контрол на чужденците. След издаването на виза на 
границата в изключителни случаи органите за граничен контрол са длъжни 
да информират визовия център и органите за административен контрол на 
чужденците. 12 –те ГКПП, които са оправомощени да издават визи на 
границата при условията и реда споменати по-горе, са определени в 
приложение 4 от визовата наредба. 
Въпреки че имаше различни предложения от различни правителствени и 
неправителствени институции и търговски образования, особено от 
туристическия отрасъл за разработване на по-бърза процедура за издаване 
при специални условия на визи на границата на чуждестранни туристи, и 
по-специално на тези от Руската федерация и Украйна, правилата на чл. 9, 
ал.6 от Закона за чужденците в Република България и новата визова 
наредба не бяха променени. Принципът, че  визите като основно правило 
трябва да бъдат издавани от дипломатическите и консулските 
представителства се спазва стриктно – статистиката за периода 01.01.2002 
– 15.09.2002 г. показва, че българските представителства в Москва и Санкт 
Петербург са издали 93 347 визи на граждани на Руската федерация, а 
представителствата в Киев и Одеса са издали 42 870 визи на граждани на 
Украйна. От друга страна, от 01.01.2002 до 15.09.2002 г. само 136 визи са 
издадени на границата при условията на чл. 9, ал. 6 от Закона за 
чужденците в Република България, след като са били консултирани с 
визовия център при Министерството на външните работи и органите за 
административен контрол на чужденците. 
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ЕС е приканил България да продължи да информира Конференцията за 
постигнатия напредък в областта на визовите информационни 
технологии и да предостави подробна информация за приложението на 
подобрената система за визов контрол. 
Компютърна система за визов контрол – Обща информация 
С  цел да се улесни работата по издаване на визи от консулските служби 
зад граница и на визовия център при Министерството на външните работи, 
Институтът за компютърни технологии към Министерството на вътрешните 
работи, в периода 1996-1997 разработи първата версия на българската 
компютърна система за визов контрол.  Внедряването на системата 
започна през май 1997 и днес тя работи в 66 консулски служби зад граница. 
Нова версия на системата бе разработена в периода 2000-2001 г. /виж 
анекса за българските визови информационни технологии/. Основните нови 
характеристики, които бяха разработени са снемането на снимка, размяна и 
съхранение на снимков материал, както и персонализиране на визовия 
стикер с вградена цветна снимка на притежателя на визата, чрез 
използване на мастилено-струйна технология. Централизирана база данни, 
съдържаща информация за всички издадени визи с снимка на притежателя 
на визата се поддържа от визовия център при Министерството на външните 
работи, до която всички ГКПП имат достъп, както и органите за 
административен контрол на чужденците. Осъществява се криптиране на 
целия обмен на информация. 
В момента 66 дипломатически и консулски представителства от общо 88 са 
свързани с визовия център, а новата версия на системата за визов контрол 
е внедрена в следните 36 от тях: Берлин, Бон и Мюнхен (Германия), Париж 
(Франция), Тирана (Албания), Вашингтон и Ню Йорк (САЩ), Отава и 
Торонто (Канада), Ханой (Виетнам), Будапеща (Унгария), Брюксел (Белгия), 
Хага (Холандия), Виена (Австрия), Братислава (Словакия), Прага (Чешката 
Република), Москва и Санкт Петербург (Руска федерация), Хелзинки 
(Финландия), Атина и Солун (Гърция), Никозия (Кипър), Киев и Одеса 
(Украйна), Минск (Беларус), Лондон (Великобритания), Дъблин (Ирландия), 
Букурещ (Румъния), Бейрут (Ливан), Дамаск (Сирия), Аман (Йордания), 
Дубай (ОАЕ), Кувейт (Кувейт), Мадрид (Испания), Лисабон (Португалия), 
Варшава (Полша). България е осигурила необходимите финансови 
средства за внедряване на новата версия на компютърната система за 
визов контрол до края на 2002 г. в следните мисии: Анкара, Истанбул и 
Одрин (Турция), Загреб (Хърватска), Белград )СР Югославия), Стокхолм 
(Швеция), Осло (Норвегия), Берн (Швейцария), Рим (Италия), Тел Авив 
(Израел), Багдад ( Ирак), Техеран (Иран), Ню Делхи (Индия), Пекин (Китай), 
Токио (Япония), Кайро (Египет), Алжир (Алжир), Рабат (Мароко), Сараево 
(Босна и Херцеговина), Любляна (Словения), Скопие (Македония), Триполи 
(Либия). Процесът на внедряване на новата версия на компютърната 
система за визов контрол в оставащите 27 представителства ще приключи 
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до края на 2003 г. в съответствие с приетия график16. В предвидените три 
вълни от внедрявания  приоритет се дава на дипломатическите и консулски 
представителства в Европа, както и на високо-рисковите в имиграционно 
отношение държави. 
България промени срокът за свързване на всички свои дипломатически 
представителства с визовия център от края на 2002 г. за края на 2003 г. 
поради технически и финансови причини. Първоначално, не беше ясно, че 
внедряването на компютърната система за визов контрол ще бъде 
извършвано заедно с пускането в действие на новия български визов 
стикер, както и това че нова версия на визовата система, съдържаща 
цветен снимков материал ще бъде пусната в действие. Това на един по-
късен етап доведе до допълнителни системни и технически изисквания и 
финансови ресурси. Но от друга страна, чрез едновременното провеждане 
на тези два процеса, България ще спести допълнителни усилия и средства, 
като ще постигне по-ранно пълно приложение на българските визови 
информационни технологии. 
 
Архитектура 
Системата е проектирана на две нива: 
 Локални системи в българските дипломатически и консулски 
представителства зад граница; 

 Централна система във визовия център, свързан on-line с 
информационните системи на Министерството на вътрешните 
работи, включително и с ГКПП. 

 
Основни характеристики 
Чрез разработването на новата версия на компютърната система за визов 
контрол, в допълнение, други основни дейности на консулските служби са 
автоматизирани. В резултат компютърната система за визов контрол е в 
състояние да провежда следните основни операции: 
 Консултиране на заявления за визи и издаване на визи; 
 Консултиране на заявления за временни паспорти и тяхното 
издаване; 

 Регистрация на други консулски дейности (преводи, заверки и 
легализации на документи и др.); 

 Централизиран контрол на неперсонализирани документи и 
свидетелства; 

 Финансова отчетност; 
                                                 
16 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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 Запитвания по различни параметри за лица, документи, стикери и др. 
 Отчети и статистики. 

 
Консултиране на заявления за визи и издаване на визи  
Новата визова наредба въведе различни заявления за визи в зависимост от 
типа на визата. До датата на присъединяване ще има единно заявление за 
виза, напълно хармонизирано с шенгенското заявление за виза, 
определено с Решение № 354/2002 на Съвета на ЕС.  
Компютърната система за визов контрол осигурява регистрация и 
обработка на всички заявления за виза със следните еталонни данни: 
 Име, дата и място на раждане, гражданство, пол, вид паспорт, номер 
и срок на валидност; 

 Цветна снимка на кандидата за виза; 
 Постоянен адрес, телефон, месторабота, професия, друго 
гражданство; 

 Данни за канещото лице или организация, които кандидата за виза 
ще посети, адресът им в България 

 Данни за съпруга и деца; 
 Напътствия за органите за граничен контрол за изискванията за 
задължителен контрол на ГКПП, които се отпечатват във визовия 
стикер. 

При разглеждане на заявлението за виза се извършват следните действия: 
 Локална проверка на заявлението за виза в списъка на нежеланите 
лица, който се осъвременява всекидневно, чрез съществуващите 
средства за комуникация; 

 Консултиране на място на заявлението за виза за съответствието му 
с действащото визово законодателство; 

 Свързване на цялата налична информация за едно лице; 
 Провеждане на процедурата по съгласуване съгласно новата визова 
наредба; 

 Автоматично определяне на цената на визата ; 
 Четене на машинно-читаемите документи (ICAO 9303) 
 Бързо и обикновено снемане на образа чрез скенер или видео 
камера; 

 Принтиране на машинно-читаемите визови стикери със снимка. 
 
Информационни мерки за сигурност 
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В процеса на разработване на новата версия на компютърната система за 
визов контрол специално внимание бе отделено на мерките за сигурност. 
Системата е проектирана по начин, осигуряващ защита от незаконно 
проникване и злоупотреба, както и срещу загуба на данни или незаконно 
модифициране. Системата включва следните мерки за сигурност: 
 Различни нива на личен достъп за работа със системата. Всяка 
технологична операция, която трябва да бъде извършена е отделена 
в различни дейности. Право на достъп може да бъде даден за всяка 
дейност от системата, която трябва да бъде извършена. Например, 
издаването на виза включва следните операции: регистрация на 
заявлението, консултиране, вземане на решение и принтиране на 
визата. Права на достъп за всяка от тези дейности могат да бъдат 
дадени на различни хора. 

 Регистриране на всички потребителски дейности; 
 Автоматично дублиране на цялата информация (включително на 
снимката) от локално на централно ниво; 

 Криптиране на данните; 
 Разпространяване на информацията за всички издадени визи от 
визовия център до информационните системи на органите за 
граничен контрол за осъществяване на визов контрол на ГКПП. 
(т.нар. “електронна виза”). “Електронната виза” е най-същественото 
средство за сигурност срещу всякакъв вид възможни фалшификации 
на българската виза. Органите за граничен контрол на всяко ГКПП 
проверяват автоматично следните параметри: периода на валидност 
на визата; вида на издадената виза, мястото и датата на издаване и 
личните данни на притежателя на визата и ако няма никакви данни в 
системата за притежателя на визата органите за граничен контрол 
ще откажат влизане на българска територия; 

 Централизиран контрол на празни документи и свидетелства. 
Разпространяването на празни визови стикери до консулските служби 
се вкарва в системата на централно ниво и се изпраща автоматично 
до всяка консулска служба чрез системни операционни средства. 
Консулската служба автоматично потвърждава дейностите, свързани 
с празните или анулирани стикери. Цялостният контрол за 
разпространените, използвани и анулирани стикери се осъществява 
чрез централната визова компютърна система. 

 Автоматичното дублиране на базата данни и процедурите за 
възстановяване предотвратяват загубата на данни; 

 Възстановяване на данните на локалните бази от централната база 
данни е също възможно; 

 Дублирането на основните компоненти на хардуера увеличават 
надеждността на системата. 
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Инфраструктура 
За внедряването на компютърната система за визов контрол следните 
унифицирани хардуерни и софтуерни средства се използват: 
 Хардуер:  

  Intel based MS Windows NT/2000 сървъри; 
 MS Windows 98/2000работни бази; 
 Скенери– HP ScanJet 6300C or HP ScanJet 5400C; 
 Принтери- Canon BJC 8500, Canon S800, HP LaserJet 1100; 
 Машинно-четящи устройства (OCR Readers) - Vicomp VPR 100 / 

VPR 600; 
 Софтуер:  

 Sybase Enterprise Application Studio. 
 RDBMS – Informix Dynamic Server v. 7.3 on the central level and 

Sybase Adaptive Server Anywhere v.7 on the local level; 
 Two-tier client-server application; 

 
ЕС е приканил България да даде подробна информация за намеренията и 
планираните мерки за оборудване на дипломатическите и консулски 
представителства с устройства за откриване на неистински или 
фалшифицирани документи, функционирането, кадровото осигуряване и 
обучението във визовия център, осъществения напредък в областта на 
консулското сътрудничество по места и обучението на персонала в 
мисиите зад граница. 
Около 30% от българските дипломатически и консулски представителства 
са оборудвани според най-ниското ниво, описано в Препоръките на Съвета 
на ЕС от 28 май 1998 г. и 29 април 1999 г.17, а именно снабдени са с лупи и 
с UV лампи за разкриване на фалшиви пари и документи /това са мисиите 
във високо-рисковите в имиграционно отношение държави и в държавите, 
където новата компютърна система за визов контрол е внедрена/. 
Служителите в консулските служби имат основни познания за разпознаване 
на фалшиви пари и документи. Въпреки това, във високо-рисковите в 
имиграционно отношение държави това ниво на оборудване не е 
достатъчно и България ще осигури необходимото техническо оборудване в 
съответствие с гореспоменатите препоръки до датата на присъединяване. 
Съществуват различни нива на обучение на персонала по въпросите, 
свързани с визите. Служители на Министерството на външните работи, 
които трябва да заминат на работа в консулските служби получават 

                                                 
17 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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обучение по въпросите на визовото законодателство, визовите процедури и 
разглеждане на отделни случаи. Обучението се провежда във визовия 
център при Министерството на външните работи, където е създаден 
Център за обучение на консулски служители, който е отворен през цялото 
работно време. Всеки, който заминава на работа в консулска служба зад 
граница трябва да посещава курса по визови въпроси и накрая да положи 
изпит пред началника на визовия център при Министерството на външните 
работи. През пролетта на 2002 г. бе организиран специален интензивен 
курс по визови въпроси за желаещите да работят във визовите секции в 
българските дипломатически и консулски представителства на територията 
на Руската федерация и Украйна. Курсът завърши с изпит пред комисия, 
която избра 30 служители, които бяха изпратени да подкрепят работата на 
визовите секции в тези държави. От друга страна, по време на 
внедряването на новата компютърна система за визов контрол и на новия 
български визов стикер с интегрирана цветна снимка, персонала на 
съответното представителство преминава през специално обучение на 
локално ниво по всички въпроси, свързани с обработката на заявления за 
виза и издаването на виза. Има също така постоянен курс по всички 
въпроси, свързани с консулската дейност, които са насочени към всички, 
които желаят да работят в консулска служба зад граница. Курсът се 
провежда веднъж седмично по одобрена програма, която включва: 
 Въведение – професионални изисквания за служителите в 
консулските служби – 1 час; 

 Консулски дейности – правна основа, двустранни консулски 
отношения, Виенски конвенции и др. – 3 часа; 

 Визовият режим и визовата политика на Република България – 3 
часа; 

 Компютърната система за визов контрол - основни характеристики и 
функции – 3 часа; 

 Практическа работа с системата за визов контрол - 3 часа 
/демонстрации и практика по групи/; 

 Осъществяване на интервю на кандидата за виза – особености – 2 
часа; 

 Визови изисквания за пътуващите с туристическа цел– правна 
основа, необходими документи, туристически компании и пътнически 
агенции - 3 часа; 

 Заверки и легализации – 1 час; 
 Българско гражданство и осиновяване – 2 часа; 
 Законът за българите живеещи в чужбина – 1 час; 
 Българските документи за самоличност и документи издавани на 
чужденци – 3 часа; 
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 Имиграция и нелегална имиграция. Мерки за борба с нелегалната 
имиграция – 3 часа; 

 Граничен контрол и режим за влизане и пребиваване на чужденци на 
територията на Република България. Методи за проверка на 
истинността на чуждите пътнически документи – 3 часа; 

 Визовият режим за чужденците, пътуващи с цел бизнес посещение – 
правна основа, необходими документи и др. – 2 часа; 

 Убежище – правна основа и проблеми – 3 часа; 
Експерти от държави-членки също участват в тренировъчните семинари, 
чрез изнасяне на лекции за визовата политика на ЕС и консулското 
сътрудничество по места, както и за визовото законодателство и практика 
на някои държави-членки. В момента Министерството на външните работи 
подготвя програма за цялостно обучение по всички консулски дейности, 
включително практическото приложение на съответните разпоредби на 
шенгенското acquis, в частност на модифицираната версия на Общата 
консулска инструкция за страните-кандидатки. През следващите месеци 
модифицираната версия на Общата консулска инструкция за страните-
кандидатки ще бъде разпратена до всички български консулски служби 
заедно с инструкции за приложението и в съответствие с действащото 
българско визово законодателство, както и с цел ефективното участие в 
консулското сътрудничество по места. 
България оценява участието в консулското сътрудничество по места като 
изключително важно средство за получаване на практически опит от 
оперативните шенгенски държави за тяхната ежедневна работа за 
обработка на заявленията за виза18. От друга страна, обменът на 
информация за нелегалните мрежи и канали, туристическите и 
транспортиращите компании и др. е от съществена важност за 
предотвратяването и борбата с нелегалната имиграция. В момента 
България участва в консулското сътрудничество по места в около 10 
страни, включително във високо-рискови в имиграционно отношение 
държави /Истанбул, Ереван, Тайланд и др./. България започна да представя 
своите нови визови информационни технологии в рамките на консулското 
сътрудничество по места (специални срещи бяха организирани в Хелзинки, 
Букурещ и др.) и по този начин цели да затвърди участието си в него. 
Като част от изграждане на административния капацитет, в периода 
декември 2001 г. - март 2002 г. персоналът на визовия център бе увеличен 
на 21 служителя. Новоназначените служители преминават през интензивно 
първоначално обучение по всички въпроси на ежедневната работа. 
Техническият капацитет на визовия център бе увеличен и с допълнително 
техническо оборудване. 

                                                 
18 Проект по ФАР-хоризонтал “Миграция, визи управление на външните граници”, Модул “Визи”, 
Препоръки за България 
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Новата визова наредба предвижда възможност за децентрализация на 
компетентността за вземане на окончателно решение, чрез последователен 
процес, докато заявленията, които са предмет на национално консултиране 
все още ще се обработват на централно ниво. Съгласно чл. 9, ал. 5 от 
Закона за чужденците в Република България и чл. 30, ал. 1 от новата 
Визова наредба само дипломатическите и консулските представителства на 
Република България са оправомощени да издават визи. Консулското 
длъжностно лице трябва да изпрати всяко заявление за виза до Визовия 
център при Министерството на външните работи. Принципът е, че 
дипломатическите и консулските представителства могат да издадат виза 
само след като Визовият център е дал разрешение за това. Визовият 
център е единственият орган, който може да откаже или да разреши 
издаване на виза. Министърът на външните работи може да оправомощи, 
по предложение на Дирекция “Консулски отношения”, определени консулски 
служители да вземат решение за отказ или за издаване на виза за следните 
категории визи: виза за летищен трансфер (категория А), транзитна виза 
(категория В), виза за краткосрочно пребиваване (категория С). В този 
случай консулското длъжностно лице трябва да направи проверка дали 
кандидата за виза е в списъка на нежеланите лица, който се изпраща 
ежедневно от центъра на локално ниво чрез средствата за комуникация. 
Ако кандидата за виза не е включен в този списък консулското длъжностно 
лице разглежда по същество информацията, декларирана в заявлението за 
виза и приложените документи и взема окончателното решение, като 
информация за това се изпраща на визовия център и чрез него до всички 
ГКПП. В изключителни случаи (в спешни хуманитарни ситуации, които не са 
предизвикани от кандидата за виза /например здравословни проблеми, 
смърт на роднина и др./ или в случай на държавен интерес) консулското 
длъжностно лице може да издаде виза за летищен трансфер, транзитна 
виза или виза за краткосрочно пребиваване (за срок до 10 дни) без да 
следва процедурата по консултиране, предвидена в чл. 30, ал. 2 от 
визовата наредба. В тези случаи консулското длъжностно лице издава 
визата след писмено разрешение от ръководителя на дипломатическото 
или консулското представителство. По-нататък, консулското длъжностно 
лице трябва да информира визовия център и органите за граничен контрол 
за  категорията на издадената виза, номера на визовия стикер, 
персоналните данни на притежателя на  визата, целта на посещението и 
особено за причините за дерогиране на процедурата по консултиране. 
Новата визова наредба предвижда различни видове заявления за виза в 
зависимост от типа на исканата виза, като има различни заявления за 
“туристическа виза”и “виза за краткосрочно пребиваване”. Тези видове 
заявления за виза не отговарят на хармонизираната форма на шенгенското 
заявление за виза, предвидено в Решение № 354 от 25 април 2002 г. на 
Съвета на ЕС. Това несъответствие е продиктувано от факта, че във 
времето на подготовката и приемането на новата визова наредба Решение 
№ 354 от 25 април 2002 г. на Съвета на ЕС все още не бе влязло в сила. 
Заявлението за “туристическа виза” се различава от заявлението за “виза 
за краткосрочно пребиваване”  с цел да улесни пътуващите с туристическа 
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цел да подготвят необходимите документи и да получат виза за 
краткосрочно пребиваване. Този въпрос получи специална уредба поради 
факта, че туристическата индустрия е най-бързо развиващата се и значима 
за България, както и поради това че туристите от Руската федерация и 
Украйна, чиито брой е значим, бяха за пръв път под задължение да 
притежават виза и каквото и да е по съществено намаляване на туристите 
от тези страни щеше да доведе до сериозни загуби за българската 
икономика. България до датата на присъединяването си ще приведе своите 
заявления за виза в съответствие с хармонизираното заявление за 
шенгенска виза, така както е предвидено в Решение № 354/2002 г. 
В периода април 2001 – април 2002 г. бе осъществен проект по програма 
ФАР-хоризонтал “Граничен контрол, визи и миграция” с цел да бъде 
установено нивото на хармонизация на българското законодателство и 
практика в областта на визовата политика с това на европейското и 
шенгенско acquis. Специален доклад за България бе изработен, съдържащ 
специфични препоръки за мерките, които трябва да бъдат предприети от 
България до нейното присъединяване към ЕС и за последващите мерки, 
които трябва да бъдат предприети за членството в Шенген. България ще 
продължи да информира Конференцията за напредъка, който е 
осъществила при приложението на препоръките от проекта по програма 
ФАР-хоризонтал в областта на визовата политика. 
 
Във връзка с Шенгенския план за действие ЕС е приканил България да 
даде допълнителна информация по отношение на издаване на визи на 
моряците в транзит. 
Чл. 6 от допълнителните разпоредби на новата визова наредба за 
условията и реда за издавен на визи предвижда правната основа за 
разработване на правила в съответствие с Решение на шенгенския 
изпълнителен комитет от 19 декември 1996 г. за издаване на визи на 
границата на моряците в транзит. Според наредбата условията и реда за 
издаване на еднократни транзитни визи или на еднократни визи за 
краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни на чужденци, притежаващи 
валидни моряшки книжки, които са вписани като членове на екипажа на 
плавателно средство и които се представят на границата с цел  
присъединяване към екипажа, репатриране или прекачване на друг кораб 
ще бъдат регулирани в отделна съвместна инструкция на министъра на 
външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на 
транспорта и съобщенията. Подготовката на тази инструкция е в ход, като 
България следи развитието на този въпрос на ниво ЕС и ще приеме 
съответния акт до края на 2003 г. 
До тогава моряците в транзит ще следват обикновената визова процедура, 
т.е. на тях трябва да им бъде издадена виза от дипломатическо или 
консулско представителство на Република България. В случай че дойдат на 
границата без виза те трябва да получат разрешение за влизане от визовия 
център при Министерството на външните работи, след представяне на 
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необходимите документи /списък с членовете на екипажа и писмо-гаранция, 
издадено от корабната агенция/. След това те са насочвани към 
плавателния съд или към съответното летище, като се вземат 
необходимите мерки за осигуряване напускането на страната на всеки 
моряк в транзит. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Наредба за реда и условията за издаване на визи 
2. Формуляр за летищна транзитна виза 
3. Формуляр за туристическа виза 
4. Формуляр за краткосрочна виза 
5. Формуляр за транзитна виза 
6. Презентация на българските визови информационни технологии 
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V. ВЪНШНИ ГРАНИЦИ 
ЕС отчита информацията, предоставена от България, относно режима 
за опростено преминаване на границата между България и СР 
Югославия. ЕС приканва България да предостави по-подробна 
информация относно съдържанието на споразумението, датата на 
неговото сключване, документите, изисквани за преминаване на 
границата и какви проверки се правят при преминаване на границата. 
Спогодбата между България и Югославия за уреждане движението на 
крайграничното население в граничната зона, подписана на 28.02.1972 г. 
регламентира възможността гражданите на двете държави с постоянно 
местожителство в 20 километровата гранична зона от двете страни на 
общата граница (чл. 1, вр. чл. 2, ал. 1 от Спогодбата) да преминават през 
ГКПП без визи със специални документи (чл. 3, ал. 1). 
Документът за преминаване на границата се издава от компетентните 
органи на договарящите страни съгласно вътрешното им законодателство 
(чл. 3, ал. 2) и дава право на 12 пътувания в рамките на 1 година (чл. 3, ал. 
3). Притежателят на документа може да пребивава на територията на 
другата държава до 4 дни (чл.4, ал. 1). При уважителни причини срокът 
може да бъде продължен до 10 дни.  Преминаването на границата се 
осъществява през ГКПП за международен пътнически транспорт и през 
ГКПП за движение в граничната зона (чл. 7, ал. 1). Спогодбата не 
освобождава гражданите на двете страни от извършването на граничен 
контрол, съгласно националното законодателство на Р България и СР 
Югославия. 
В резултат на значителните обществено-икономически промени в Р 
България и СР Югославия, от 1991 г. прилагането на Спогодбата от 1972 г. 
е фактически преустановено, въпреки че същата не е денонсирана по 
дипломатически път. Причините за това са различни:  
- по силата на двустранна спогодба между Р България и СР Югославия 

има безвизов режим, като гражданите на двете страни могат да 
пребивават на територията на другата държава за срок до 30 дни, т.е. 
значително по-дълго, отколкото по Спогодбата от 1972 г.; 

- в съответствие с поетите от Р България ангажименти за пълно 
хармонизиране на националното законодателство с Schengen acquis, 
пресичането на държавната граница може да стане единствено с 
паспорт или друг заместващ го документ по смисъла на ЗБДС, през 
официалните ГКПП /общо 5/, като всички лица, в т.ч. и живеещите в 
граничната зона, минават през пълен обем граничен контрол. 

 
ЕС също приканва България да информира Конференцията дали подобни 
споразумения са сключени с други съседни страни, по-специално с БЮР 
Македония и Турция. 
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Между правителството на Р България и правителството на Румъния е 
подписана Спогодба /на 11.03.1971 г./ относно улесняването на 
пътуванията на техни граждани с постоянно местожителство в граничната 
зона на двете страни.  
Съгласно този документ, българските и румънските граждани, живущи в 
населени места до 20 км от границата, могат да посещават граничната зона 
на другата държава веднъж месечно, с престой до 6 дни за всяко пътуване 
(чл. 1, чл. 4). По силата на Спогодбата, границата може да се преминава 
през официалните ГКПП или през открити пунктове за граничната зона (чл. 
5). Необходимите документи за задгранично пътуване и конкретните 
пунктове се уточняват допълнително в приложения. 
Изпълнението на Спогодбата с Румъния от 1971 г. е фактическо 
преустановено. Причините за това са аналогични на изложените горе по 
отношение на Спогодбата с Югославия. Пресичането на държавната 
граница е възможно единствено с паспорт или друг заместващ го документ 
по смисъла на ЗБДС, през официалните ГКПП /общо 9/, като всички лица, в 
т.ч. и живеещите в граничната зона, минават през пълен обем граничен 
контрол. 
 През 1999 г. с Република Гърция е разменен проект и предстои 
приемането на споразумение за създаване на зона за свободно движение 
на жителите от двете страни на българо-гръцката граница. 
По отношение на Македония и Турция не съществуват подобни 
договорености и на този етап българската страна не предвижда 
стартирането на преговори за сключването на такива. 
 
Европейският съюз подчертава, че сътрудничеството между всички 
национални служби в областта на сигурността на границите /вкл. 
Полиция, митници и прокуратура/ е от съществено значение за 
ефективна система за граничен контрол. ЕС подчертава, че отговорен, 
надежден и ефективен метод на организация е от съществено значение 
за адекватното прилагане на Националната стратегия за граничен 
контрол. ЕС отблизо ще следи капацитета на България за практическо 
приложение в тази област и приканва България да информира 
Конференцията за по-нататъшни развития. 
Българската страна отчита значението на сътрудничеството и 
взаимодействието на национално ниво в областта на сигурността на 
границата между всички национални служби на МВР, както и между тях и 
митническите и съдебните органи. В тази връзка се предприемат конкретни 
законодателни и институционални мерки: 

 В проекта на Закон за охраната на границата е предвиден гъвкав 
механизъм за сътрудничество и взаимодействие: 

“Чл. 72. Взаимодействието è координацията между Национална служба 
“Гранична охрана” и другите служби на Министерството на вътрешните 

 70



работи се осъществява въз основа на ежегодни споразумения, подписани 
от ръководителите на службите и одобрени от министъра на вътрешните 
работи, при спазване на принципите на функционалната компетентност на 
службите.” 
Чл. 73. (1) Национална служба “Гранична охрана” осъществява 
сътрудничество и взаимодействие с митническата администрация и другите 
ведомства от граничния контрол чрез обмен на информация, съвместни 
проверки и други.  
(2) Национална служба “Гранична охрана” си сътрудничи и взаимодейства с 
ведомствата по въпросите на убежището, бежанците и пребиването на 
чужденци за осъществяване на ефективен миграционен контрол. 
(3) Взаимодействието по предходните алинеи се осъществява въз 
основа на ежегодни двустранни и многостранни споразумения, подписани 
от ръководителите на службите и ведомствата и одобрени от 
съответните министри.” 
 

 В Глава четвърта “Взаимодействие” на новата Наредба за ГКПП, в 
сила от 31.05.2002 г., са регламентирани модерни форми на 
взаимодействие между службите за граничен контрол на национално 
и регионално ниво, както и обмена на информация между тях. По 
отношение на взаимодействието е възприет подхода за сключване на 
ежегодни меморандуми (споразумения) между институциите, което 
ще позволи гъвкаво да се променят приоритетите и методите на 
сътрудничество. 

 
Релевантни текстове от Наредбата за ГКПП: 
“Чл. 22.  (1) Службите за граничен контрол си сътрудничат и 
взаимодействат при осъществяване на дейността си. 
(2) Компетентните служби по отношение на граничния контрол на стоки 
координират дейността си с органите за граничен митнически контрол в 
съответствие с Международната конвенция за хармонизиране на граничния 
контрол на стоки. 
(3) Взаимодействието на национално равнище се осъществява чрез 
Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-
пропускателни пунктове, както и въз основа на ежегодни двустранни или 
многостранни споразумения, подписани от ръководителите на ведомствата 
и одобрени от съответните министри. 
(4) Органите за граничен контрол осъществяват сътрудничество и 
взаимодействие чрез обмен на информация, съвместни проверки и други.” 

 На 26.08.2002 г. е приета нова Инструкция за условията и реда за 
взаимодействие между митническите органи и органите на 
Министерството на вътрешните работи по предотвратяване и 
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разкриване на митническите и валутни нарушения и престъпления, 
която отменя действието на Инструкция със същото наименование от 
2001 г. Освен вече уредените в предишната инструкция въпроси, в 
предметния обхват на новия акт се включва и регламентация на 
мобилните митнически групи, като е посочен и  редът и условията  за 
спиране на пътни превозни средства19. 
 На 04.01.2002 г. е създаден Национален оперативно-информационен 
център  за противодействие на трафика и търговията с хора. Същият 
е изграден в рамките на МВР – Национална служба “Борба с 
организираната престъпност”20.  

 
ЕС подновява (CONF-BG 35/01) поканата си към България да предостави 
информация относно готовността си да възприеме съдържанието на 
съвместно действия от 8 декември 1998 за създаване на Европейска 
система за архивиране (FADO).  
Българската страна потвърждава готовността да започне работа по 
изграждане на национална система за архивиране на документи за 
задгранично пътуване (FADO) непосредствено след предоставяне на 
подробните технически спецификации. 
 
 

                                                 
19По- подробна информация относно сътрудничеството на национално ниво се съдържа в разделите 
“Полицейско сътрудничество” и “Митническо сътрудничество” на настоящата Допълнителна 
информация. 
20 По-подробна информация се съдържа в частта “Полицейско сътрудничество” от настоящата 
Допълнителна информация. 
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VІ. МИГРАЦИЯ 
ЕС отбелязва ангажимента на България за изготвяне на проект на 
Закона за имиграцията, който ще бъде одобрен до края на март 2003 
година, както и факта, че Законът за чужденците в Р България ще бъде 
изменен до края на септември 2002 г. (CONF-BG 73/01). С цел да се 
направи правилна оценка на степента на хармонизиране на България с 
acquis, ЕС кани България да представи детайлно описание на 
съдържанието на гореспоменатото законодателство, по отношение на 
хармонизирането с acquis в областта на: 

• Събиране на семейства; 

• Допускане на граждани на трети страни с цел трудова заетост; 

• Допускане с цел извършване на дейности като самонаети лица; 

• Приемане с цел обучение; 

• Статут на гражданите на трети страни, които пребивават 
дългосрочно; 

• Единно разрешително за пребиваване. 
 
Р България приема последователни стъпки за пълно хармонизиране на 
законодателството в областта на миграцията със законодателството на ЕС. 
С измененията и допълненията на ЗЧРБ, ДВ бр. 42/27.04.2001 г., в сила от 
същата дата, е постигнато съответствие в следните области: 
 

- събиране на семейства  
В съответствие с чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата 

на човека и основните свободи – чл. 24 от ЗЧРБ: 
Чл. 24.  (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат 
чужденците, които: 
13. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за 
продължително пребиваване; 
 Чл. 25.  Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат 
чужденците: 
3.  малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на 
постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак; 
Следва да се има предвид, че по смисъла на българското законодателство 
под семейство се разбират съпрузите и ненавършилите пълнолетие (18 
години) техни деца, ако не са встъпили в брак. 

- фиктивни бракове 
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ЗЧРБ предвижда специални мерки за борба с фиктивните бракове, в 
съответствие с Резолюцията от 04.12.1997 г. на Съвета на ЕС относно 
мерките, които следва да бъдат приети за борба срещу фиктивните 
бракове. 
 ЗЧРБ - Чл. 26. (3) Отказва се издаването на разрешение за дългосрочно 
пребиваване, а издаденото се отнема на чужденец, който е сключил брак с 
чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване, ако са 
налице данни, че бракът е сключен единствено с цел заобикаляне на 
нормите, регламентиращи режима на чужденците в Република България, и 
получаване на разрешение за пребиваване. 
(4) Преценката за отказ или за отнемане на разрешението по ал. 3 се 
извършва от службите за административен контрол на чужденците въз 
основа на данни, даващи основание да се направи обоснован извод, че 
бракът е сключен единствено с цел заобикаляне на нормите, 
регламентиращи режима на чужденците в Република България, и 
получаване на разрешение за пребиваване.  Такива данни могат да бъдат: 
     1.  обстоятелството, че съпрузите не живеят заедно; 
     2.  липсата на принос към задълженията, произтичащи от брака; 
     3.  обстоятелството, че съпрузите не са се познавали преди сключването 
на брака; 
     4.  даването на противоречиви сведения за лични данни на другия 
съпруг(име, адрес, националност, професия), за обстоятелствата на 
запознанството им или за друга важна лична информация; 
     5.  обстоятелството, че съпрузите не говорят на език, разбираем и от 
двамата; 
     6.  заплащането на парична сума за сключването на брака извън 
обичайната зестра; 
     7.  наличието на предишни бракове, сключвани с цел заобикаляне на 
нормите, регламентиращи режима на чужденците. 
     (5) Данните по ал. 4 могат да бъдат установявани от изявления на 
засегнатите или на трети лица, по документален път или от извършени от 
държавни органи проверки и разследвания.  Службите за административен 
контрол на чужденците задължително изслушват засегнатите лица. 
В изпълнение на приетата нормативна уредба в тази сфера се провежда 
комплекс от практически мерки от службите за административен контрол на 
чужденците, включващ проверка по местоживеене с цел установяване дали 
съпрузите живеят на посочения адрес, дали бракът не е прекратен и други 
обстоятелства относно съвместното съжителство. При разглеждане на 
молбите за издаване  на  разрешение за пребиваване се изисква от 
съпрузите  да представят писмени доказателства за обстоятелствата  по 
чл. 26 ал. 4 от Закона за чужденците в Република България.  
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В Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за 
неговото прилагане са определени органите, които отговарят за механизма 
за административен контрол на чужденците и това са звената “Документи 
за самоличност и чужденци” – ДНСП на национално ниво и на регионално -
секторите при СДВР и РДВР.  
 

- приемане на работа на гражданите на трети държави 
Приемането на чужденци с цел упражняване на платена заетост и с цел 
извършване на дейност на свободна практика се третират разделно.  
Следните нормативни актове регулират платената заетост на чужденци на 
територията на Р България: 

• Закон за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ 

• Закон за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ – Глава Осма 

• Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на 
разрешения за работа на чужденци в Р България /НУРИООРРЧРБ/ /ДВ, 
бр. 39/16.04.2002 г., в сила от 17.06.2002 г./ /приложение VІ.2/ 

Приет е нов Закон за насърчаване на заетостта, в сила от 01.01.2002 г. 
Съгласно новия Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) Агенцията по 
заетостта /АЗ/ се създава към министъра на труда и социалната политика 
за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, 
защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, 
професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, 
както и за извършване на посредническа дейност по информиране и 
наемане на работа. Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция - 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и 
социалната политика, и е юридическо лице със седалище в София. 
Съгласно ЗНЗ чужденец може да работи по трудово правоотношение или 
като командирован в рамките на предоставяне на услуги на територията на 
Р България след получаване на разрешение за работа в съответствие с 
изискванията, определени в НУРИООРРЧРБ.  
Разрешението за работа се издава от АЗ по искане на местен работодател. 
Разрешения за работа на чужденци се издават съобразно състоянието, 
развитието и обществените интереси на националния пазар на труда и при 
условие, че общият брой на работещите за местния работодател чужденци 
не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по 
трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено 
право на убежище или с признат статут на бежанец в предходните 12 
месеца.  
Агенцията по заетостта осъществява сътрудничество с публичните служби 
на други държави, които отговарят за наблюдението на условията за 
наемане на работа, като обменят информация относно националното 
трудово законодателство и законодателството за наемане на работа на 
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чужденци; наетите български граждани на територията на съответната 
държава и наетите граждани на съответната държава на територията на 
Република България; установените нарушения на условията и реда за 
наемане на работа; установените случаи на незаконно извършване на 
трудова дейност на българи на територията на съответната държава и на 
граждани на съответната държава на територията на Република България. 
Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта 
са административните структури, в чиито компетенции е прилагането на 
настоящото законодателство относно заетост на чужденци.  
Министърът на труда и социалната политика упражнява цялостен контрол 
по спазването на ЗНЗ, както и на другите нормативни актове в областта на 
заетостта. Специализираната контролна дейност се осъществява от 
Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към министъра на 
труда и социалната политика. 
Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавните контролни 
органи. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 
На работодател, наел по трудов договор чуждестранен гражданин без 
разрешение за работа, както и на чуждестранен гражданин, извършващ 
трудова дейност без разрешение за работа, се налага глоба или 
имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за 
чужденците в Р България. 
Административно-наказателна отговорност за констатирани 
нарушения: 
• На работодатели – физически лица, приели на работа чуждестранни 

граждани без разрешение за работа, се налага глоба от 500 до 5000 
лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 10 000 лв.  

• На работодатели – юридически лица, приели на работа чуждестранни 
граждани без разрешение за работа, се налага имуществена санкция 
от 20 000 лв., а при повторно нарушение – до 40 000 лв. 

• Чужденец, който извършва без разрешение трудова дейност, се наказва 
с глоба от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 10 
000 лв.  

Приетата през м. април 2002 г. от Министерски съвет Наредба за 
условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за 
работа на чужденци в Р България отменя Наредбата за реда и 
условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Р 
България (приета с Постановление № 267 на МС от 1992 г. (обн.  ДВ бр. 
4/1993, изм. и доп. бр. 56/1994, 43/1996, 64 и 120/1997 г.). 
Новата Наредба е в съответствие с acquis, в частност с Резолюция на 
Съвета от 20 юни 1994 г. за ограничаване приемането на граждани 
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от трети страни на територията на държавите-членки с цел 
платена заетост. 
С наредбата се уреждат условията и редът за издаване, продължаване, 
отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република 
България; случаите на освобождаване от издаването на разрешения за 
работа на чужденци и допустимата обща продължителност на заетостта. 
Разрешение за работа се издава на чужденец при наемане по трудово 
правоотношение от работодател  по смисъла на Кодекса на труда или 
командироване в рамките на предоставяне на услуги на територията на 
Република България. Разрешението за работа е само за конкретно 
юридическо или физическо лице и за посочените в документа място, 
длъжност, вид и срок на работа.  
Разрешение за работа за наемане на чужденец по трудово правоотношение 
може да бъде издадено съобразно състоянието, развитието и 
обществените интереси на пазара на труда, ако: 

• местният  работодател е представил доказателства, че активно е търсил 
в предходен период, не по-малък от 1 месец, в рамките на пазара на 
труда нужния му специалист, включително в дирекция “Бюро по труда” 
на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местни 
средства за масово осведомяване;  

• чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на 
образование и/или специфични професионални квалификация и опит, 
отговарящи  на обективните изисквания за съответната  
длъжност/работа и осъществяваната дейност; 

• няма  български  граждани или чужденци с постоянно пребиваване в  
Република България или с приравнени на техните права по чл.70, ал.3 
на ЗНЗ с исканата професия, специалност и/или квалификация, вкл. 
невъзможност за своевременното обучение на нужните  на 
работодателя кадри, което е констатирано след проучване на пазара на 
труда, съобразено с обективните изисквания за заемане на длъжността 
и спецификата на дейността.  

Отказва се издаване на разрешение за работа при определени 
обстоятелства, вкл. когато: 

• чужденецът е санкциониран за незаконна трудова дейност в 
предходен петгодишен период или видно от представените 
документи е работил незаконно в Република България при 
предишно пребиваване и/или към момента на внасяне на 
искането; 

• работодателят/лицето, приемащо на работа командирован 
чужденец,  е санкциониран в предходен 2- годишен период за 
ползване труда на чужденец без разрешение за работа; 

• работодателят през последните 3 месеца  по своя инициатива е 
освободил от работа български граждани, чужденци с постоянно 

 77



пребиваване в Република България или чужденци с приравнени 
на техните права по чл.70, ал.3 от ЗНЗ, които биха могли да бъдат 
наети на работното място, за което се иска наемането на 
чужденец;  

• са налице основания по чл. 10, 11 и 21а от ЗЧРБ (отказано е 
издаване на виза и влизане; лицето присъства в информационния 
масив на нежеланите в страната чужденци). 

Разрешението за работа е основание за получаване на продължително 
пребиваване за срока на заетост. До получаването на разрешение за 
работа чужденецът следва да пребивава извън територията на страната. 
На чужденците, влезли в страната на едно основание, не се продължават 
сроковете за пребиваване на друго основание, с изключение на случаите, 
нетърпящи отлагане, и на сключилите брак с български граждани. 
Създадена е добра координация между процедурите за издаване на виза, 
на разрешение за пребиваване и разрешение за работа. 
Не се изискват разрешения  за работа  на чужденци, които са с разрешено 
постоянно пребиваване в Република България или са с приравнени на 
техните права чрез предоставено им право на убежище, признат статут на 
бежанец или хуманитарен статут. Изключения от задължението за 
разрешение за работа могат да бъдат предвидени в международен 
договор, страна по който е Р България. 
Подробна информация относно условията за издаване, отказ и отнемане на  
разрешения за работа на чужденци в Р България се съдържа в самата 
Наредба, която е приложена /приложение VІ.2/. 
 

- приемане на работа на лица на свободна практика 
Както е посочено по-горе, приемането на чужденци с цел упражняване на 
платена заетост и с цел извършване на дейност на свободна практика се 
третират разделно.  
Следните нормативни актове регулират осъществяването на дейност 
на свободна практика от чужденци на територията на Р България: 
• Закон за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ 

• Наредба на МТСП за условията и реда за издаване на разрешения за 
извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Р България 
/НУРИРИДСПЧРБ/ - /Наредба №2, ДВ, бр.90/10.09.2002 г., влизане в 
сила – 3 м. след издаването й /приложение VІ.3/ 

С измененията на ЗЧРБ от 2001 г. принципно е регламентирана 
възможността за приемане на работа на лица на свободна практика. 

Чл. 24.  (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да 
получат чужденците, които: 
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15.  желаят да извършват дейност на свободна практика след 
разрешение от органите на Министерството на труда и социалната 
политика в съответствие с чл. 24а; 
Чл. 24а. (1) Чужденец, който желае да пребивава продължително на 
територията на Република България с цел извършване на дейност на 
свободна практика, може да получи виза или разрешение за 
продължително пребиваване, ако отговаря на законоустановените 
изисквания за влизане и пребиваване в страната и представи пред 
дипломатическите и консулските представителства, съответно пред 
службите за административен контрол на чужденците, следните 
документи: 

1. молба по образец; 
2. разрешение за извършване на дейност на свободна практика. 

(2) Разрешенията за извършване на дейност на свободна практика се 
издават от органите на Министерството на труда и социалната 
политика. 
(3) Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения 
за извършване на дейност на свободна практика от чужденци се 
определят с наредба, издадена от министъра на труда и социалната 
политика, съгласувано с министъра на вътрешните работи и 
министъра на финансите. 
(4) Не се издава виза за продължително пребиваване с цел 
извършване на дейност на свободна практика на чужденец в 
случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 13 и 16. 
(5) Чужденците, които отговарят на законоустановените изисквания 
за извършване на съответната дейност на свободна практика, се 
освобождават от издаването на разрешение, когато това е 
предвидено в международен договор, по който Република България е 
страна. 

Наредбата е в съответствие с acquis, в частност с Резолюция на Съвета 
от 30 ноември 1994 г. за ограничаване приемането на граждани от 
трети страни на територията на държавите-членки с цел 
осъществяване на дейност като самонаети лица. 
С тази наредба се определят условията и редът за издаване, отказ и 
отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика 
от чужденци в Република България. 
Разрешение за извършване на дейност на свободна практика или 
продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна 
практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 
за срок до 1 година. Срокът на издадено разрешение за извършване на 
дейност на свободна практика започва да тече от датата на издаденото 
разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т.15 
от ЗЧРБ. 
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Разрешение за извършване на дейност на свободна практика или 
продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна 
практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 
за срок до 1 година. Срокът на издадено разрешение за извършване на 
дейност на свободна практика започва да тече от датата на издаденото 
разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т.15 
от ЗЧРБ. 
Чужденецът следва да докаже икономически и/или обществен ефект с 
плана за дейността. В допълнение кандидатът представя: 

• документ за признати в Република България образование и/или 
квалификация, притежавани от лицето, за извършване на съответната 
дейност на свободна практика; 

• документ, че лицето не е лишено от правоспособност за извършване на 
съответната дейност, издаден в държавата, където последно е 
практикувало тази дейност; 

• документ, установяващ наличието на финансови средства за 
извършване на дейността на свободна практика в съответствие с 
представения план; 

• медицинско удостоверение; 

• други документи, които се изискват по силата на нормативните актове, 
регламентиращи съответния вид дейност на свободна практика.  

Предвиден е отказ за издаване или продължаване на разрешение за 
извършване на дейност на свободна практика в определени случаи, 
включително когато: 

• представеният план за дейността и/или отчета за неговото 
изпълнение не са обосновани или не е доказан икономически и/или 
обществен ефект;  

• от подадените документи се установява, че кандидатът има 
намерение да извършва работа по трудово правоотношение; 

• кандидатът е подал документи преди изтичането на 12 месеца от 
датата на отнемането на предишно разрешение за извършване на 
дейност на свободна практика;  

• кандидатът не е изпълнил задълженията си по КЗОО и данъчните си 
задължения; 

Чужденецът следва да декларира всяка промяна в личните данни и 
обстоятелствата, изложени в молбата за извършване на дейността на 
свободна практика и съпътстващите я документи, настъпила след 
започване на дейността. Всеки чужденец, който изпадне във временно 
затруднение или невъзможност за извършване на дейността на свободна 
практика е длъжен да уведоми в 7-дневен срок Агенцията по заетостта. Той 
уведомява също така в 7-дневен срок Агенцията по заетостта за 
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отпадането на причините за временното затруднение или невъзможността 
за извършване на дейността.  
Между компетентните български органи е създадена добра координация 
при изпълнение на процедурите за издаване на виза, на разрешение за 
пребиваване и разрешение за работа. 
Подробна информация относно условията за издаване, отказ и отнемане на  
разрешения за извършване на дейност от чужденци на свободна практика в 
Р България се съдържа в самата Наредба, която е приложена /приложение 
VІ.3/. 

 
- приемане с цел обучение 

С измененията на ЗЧРБ от 2001 г. е дадена принципна възможност за 
издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци – 
приети редовно обучение в страната. 

Чл. 24.  (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да 
получат чужденците, които: 

3. са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения 
Съгласно ЗЧРБ всеки чужденец трябва да представи документ за 
застраховка, ако се изисква по силата на нормативен акт и финансови 
средства за издръжка по време на пребиваването си в страната. Законът 
предвижда на чужденци, приети на обучение в лицензирано българско 
учебно заведение, да им бъде издадено разрешение за продължително 
пребиваване /до 1 година/. С приемането на ЗИД на ЗЧРБ, одобрен от МС 
на 26 септември 2002 г., ще бъде доразвита нормативната уредба за 
чужденци, приети за обучение в лицензирани учебни заведения. 

 
- дългосрочно (постоянно) пребиваване 
В ЗЧРБ са регламентирани категориите лица – граждани на трети страни, 
които имат право да получат разрешение за постоянно пребиваване. 
Чл. 25.  Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат 
чужденците: 
1. от българска народност; 
2. две години след сключването на граждански брак с български гражданин 
или с постоянно пребиваващ в страната чужденец; 
3. малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на 
постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак; 
4.  родители на български гражданин,когато му осигуряват дължимата по 
закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване - след 
изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването; 
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5. пребивавали на законно основание без прекъсване на територията на 
страната през последните 5 години, като срокът за пребиваване, разрешен 
по чл. 24, ал. 1, т. 3, не се зачита; 
6.  инвестирали в страната над 250 000 щатски долара по 
законоустановения ред; 
7. които не са лица от български произход, родени на територията на 
Република България, изгубили са българското си гражданство по 
изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се 
установят на територията на страната. 
 
- единно разрешение за пребиваване 
С изменението на ЗЧРБ ще бъде регламентирана правната възможност за 
въвеждане  на единен формат за разрешително за пребиваване на 
чужденци на територията на Република България в съответствие със 
Съвместно действие от 16.12.1996 г. на Съвета на ЕС, прието на базата на 
чл. К3 от Договора за ЕС относно единния формат на разрешенията за 
пребиваване.  Прилагането на въпросната разпоредба ще бъде възможно 
едва след присъединяването на Р България към ЕС. 
 
ЕС отново отправя покана към България (CONF-BG 35/01) да предостави 
подробна информация за съдържанието на законодателството си и за 
мерките, които възнамерява да предприеме за постигане на пълно 
съответствие с acquis в областта на борбата срещу нелегалната 
трудова заетост и нелегалната имиграция.  
1. 
Информация за съдържанието на настоящото национално законодателство 
в областта на борбата срещу нелегалната трудова заетост и нелегалната 
миграция е предоставена по-горе. 
2. 
Предвижданите по-нататъшни законодателни мерки в тази сфера включват 
изменение на ЗЧРБ и приемане на Закон за миграцията. 
В изпълнение на мерките, залегнали в Националния Шенгенски План за 
действие (НШПД) е изготвен проект на ЗИД на ЗЧРБ, одобрен от МС на 26 
септември 2002 г. Новите моменти в същия са, както следва: 

 регламентиране задължението на превозвачите да осигурят 
връщането на чужденците, на които е отказано влизане в Република 
България, в съответствие с чл. 26 от Конвенцията за прилагане на 
Шенгенското споразумение; въвеждане на санкции за превозвачите, 
в случаите на неизпълнение на посоченото задължение. 
 Регламентиране създаването към ДНСП на специални домове за 
временно настаняване на чужденци, на които е издадена заповед за 
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принудително отвеждане до границата на Р България или за 
експулсиране. 
 регламентиране създаването и ползването на национален регистър 
на чужденците, пребиваващи на територията на Република България 
/създадена е нова Глава 6 “Информационна дейност на службите за 
административен контрол на чужденците в Р България”/. 

ЗИД на ЗЧРБ се предвижда да бъде приет до края на 2002 г. 
Закон за миграцията 
Българската страна отчита необходимостта от институционализирането на 
специализиран орган с общонационална компетентност, който да отговаря 
за контрола върху миграционните процеси и да координира на национално 
ниво цялостната държавна политика в тази сфера. Със създаването на 
същия ще бъде значително повишен административния капацитет за 
прилагане на хармонизираните нормативни актове в областта на 
миграцията. В тази връзка, Р България е поела ангажимент в НШПД, раздел 
“Миграция”, да приеме съответното законодателство и структурно да 
изгради Национална служба “Миграция” ситуирана в МВР. 
Предвижда се нормативният акт да бъде с устройствено-функционален 
характер. Основната цел на този закон е създаването на специализиран 
държавен орган със самостоятелни функции и задачи за провеждането на 
държавната политика в тази област. Този закон ще бъде изготвен с оглед 
по-нататъшното въвеждане на стандартите и изискванията на ЕС в 
областта на миграцията.  
Към настоящия момент в българското законодателство няма закон, 
регламентиращ определени функции и задачи на специализирани органи по 
проблемите на миграцията. С приемането на Закона за миграцията ще се 
дефинира взаимодействието между различните институции и органи, 
имащи отношение към пребиваването на чужденци в Р България. Една от 
дейностите на бъдещия специализиран орган е административният контрол 
по установяване и пребиваване на чужденците в Р България. Наред с това, 
законът ще регламентира информацията, събирането, съхраняването и 
предоставянето на данни за чужденците, издаването на документи за 
самоличност на чужденци, както и наложените административни мерки. 
По отношение дейностите на служба ще бъде възприет огледалния подход 
на базата на правните основания за пребиваване на чужденци. 
Във връзка с горното е създадена експертна работна група, която подготвя 
проекта на закон в сроковете, конкретизирани в НШПД (до 31 март 2003 
година). Структурно изграждане на службата ще приключи до края на 2003 
г. Предвижда се същата да има централна дирекция и регионални звена.  
Посочените по-горе промени ще бъдат осъществени от правно-техническа 
гледна точка чрез приемане на устройствен закон, с който по същество ще 
бъде допълнен ЗМВР. Наименованията на законопроекта - “Закон за 
миграцията”, респ. “Закон за миграционната служба” - са работни и 
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подлежат на изменение, без обаче да се изменя същността и съдържанието 
на акта. 
 
EС отбелязва информацията, предоставена от България относно 
хармонизацията със съпътстващите мерки, съгласно Раздел II, глава 6 
на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение  и това, че 
бъдещите изменения в Закона за чужденците в Р България ще 
гарантират пълната хармонизация. ЕС кани България да предостави 
детайлна информация за съдържанието на тези предстоящи изменения 
и графика за тяхното приемане и прилагане. В допълнение, ЕС кани 
България да предостави копие на вече съществуващите законодателни 
разпоредби по този въпрос. 
С одобрения на 26 септември 2002 г. проект на ЗИД на ЗЧРБ се постига  
хармонизация с  чл. 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението 
от Шенген, както и с Директива 2001/51/ЕС от 28 юни 2001 г., допълваща 
разпоредбата на чл. 26 от Конвенцията. 
Законопроектът предвижда задължение за превозвача, по искане на 
органите за граничен контрол, за своя сметка да превози чужденеца, на 
когото е отказано влизане в Р България, в държавата, от която е бил 
транспортиран, в държавата, издала документа за пътуване или в друга 
държава, в която той ще бъде допуснат да влезе.Наред с това, превозвачът 
е длъжен да връща за своя сметка и преминаващи транзитно през Р 
България чужденци в случаите, когато последващият превозвач е отказал 
да ги превози до държавата – крайна цел на пътуването, както и обратно 
върнати в Р България чужденци, които са преминали транзитно през 
страната. В изпълнение на изискванията на чл.3 от Директива 2001/51/ЕС 
от 28 юни 2001 г. законопроектът предвижда, чу в случаите, когато 
връщането на чужденеца не може да бъде осъществено незабавно, 
разходите по престоя му са за сметка на превозвача. 
 
ЕС отбелязва напредъка, постигнат от България в областта на 
сключването на реадмисионни спогодби и кани България да информира 
Конференцията за по-нататъшни развития.  
С цел регулиране на миграционните потоци Р България е сключила 
реадмисионни спогодби с всички страни – членки на ЕС, с изключение на 
Великобритания, с която се очаква до края на настоящата година също да 
бъде подписано споразумение. От страните кандидатки България е 
подписала реадмисионни спогодби с Чехия, Полша, Унгария, Словакия, 
Словения и Румъния. Други страни, с които са подписани такива спогодби 
са Норвегия, Швейцария, СР Югославия /25 януари 2001 г./, Македония, 
Украйна, Грузия /27 март 2002 г./, Албания /на 11 юни 2002 г./, Хърватска /4 
юли 2002 г./, Латвия /5 юли 2002 г./ и Ливан /5 август 2002 г./. Парафиран е 
текстът на реадмисионна спогодба с Естония. В изпълнение на ПМС № 35 
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от 1999 г. проекти са връчени и на Русия и Тунис. България е в процес на 
преговори по съгласуване на текст на реадимисонна спогодба и с Турция.  
 
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България относно 
организацията на съдебния контрол при задържането преди 
експулсиране. ЕС кани България да предостави подробно описание на 
съдържанието на различните разпоредби от законодателството на 
страната, включително и относно разпоредбите, осигуряващи 
хармонизацията с acquis в областта на експулсирането. Тази 
информация трябва да обхваща ефекта, който обжалването на 
заповедите за експулсиране, оказва върху периода на задържане и 
забавянето на експулсирането, а също така и продължителността на 
задържането, съгласно Закона за МВР, Наказателно-процесуалния кодекс 
и Закона за чужденците в Р България. 
Принудителните административни мерки, приложими към чужденците, 
нарушили националното законодателство относно влизането и 
пребиваването на територията на Р България, са уредени в глава пета на 
Закона за чужденците в Република България. 
Съгласно чл. 39 а същите биват: 
1.  отнемане на правото на пребиваване в Република България; 
2.  принудително отвеждане до границата на Република България; 
3.  експулсиране; 
4.  забрана за влизане в Република България; 
5. забрана за напускане на Република България. 
 
Налагането на изброените ограничения е в съответствие с чл. 5, ал. 1, 
буква “f” от Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи. 
Съгласно дефиницията в допълнителните разпоредби на ЗЧРБ, 
"експулсирането" е принудително извеждане в кратък срок на чужденец 
извън границите на страната, поради извършени нарушения или поради 
липса на основания за пребиваване в нея. Правните основания за налагане 
на принудителната административна мярка “експулсиране” са уредени в чл. 
42 от ЗЧРБ – когато пребиваването на чужденеца в страната създава 
сериозна заплаха за националната сигурност или за обществения ред. С 
налагането на този вид мярка се отнема и правото на пребиваване на 
чужденеца в Република България и се налага забрана за влизане в 
Република България. 
Мерките по чл. 39а от ЗЧРБ се налагат с индивидуален административен 
акт - заповед  на компетентен орган от МВР. Съгласно чл. 46 от ЗЧРБ, тази 
заповед подлежи на: 
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 - административен контрол по чл. 19 – 32 от Закона за 
административното производство пред министъра на вътрешните 
работи 
“Чл. 19. Административните актове могат да се обжалват по 
административен ред пред по-горестоящия административен орган.” 
- съдебен контрол по чл. 33-45 от Закона за административното 
производство пред окръжния съд 
“Чл. 33.  (1) Административните актове могат да се обжалват по отношение 
на тяхната законосъобразност и пред съда.” 
Всички заповеди за налагане на принудителни административни мерки на 
чужденци подлежат на административен контрол пред министъра на 
вътрешните работи. На съдебен контрол подлежат заповедите по чл. 39а, т. 
1, 2, 4 и 5. 
Доколкото основанията на налагане на принудителната административна 
мярка “експулсиране” по чл. 39а, т. 3 принципно са свързани със защита на 
националната сигурност, същите са изключени от съдебния контрол. 
Изпълнението на заповедите за налагане на принудителни 
административни мерки в качеството им на индивидуални административни 
актове се регламентира в чл. 44, ал. 3 от ЗЧРБ във връзка с чл. 23 от ЗАП. 
“ЗЧРБ - Чл. 43. (3) Заповедите за налагане на принудителни 
административни мерки се изпълняват от службите за административен 
контрол на чужденците, съответно от органите за граничен паспортен 
контрол, след влизането им в сила, освен ако органът, издал заповедта, е 
допуснал предварително изпълнение.” 
“ЗАП - Чл. 23 (1) До изтичане на срока за обжалване административният акт 
не се привежда в изпълнение, освен ако заинтересуваните заявят писмено, 
че няма да го обжалват. 
     (2) Своевременно подадената жалба или протест спира изпълнението на 
административния акт. 
     (3) Правилата по предходните алинеи не се прилагат в случаите, когато 
административният акт подлежи на незабавно изпълнение по силата на 
нормативен акт или административният орган е допуснал предварително 
изпълнение. 
Съгласно чл. 44, т. 5 и 6 от ЗЧРБ, с оглед обезпечаване изпълнението на 
наложените принудителни административни мерки, органите на МВР могат 
да предприемат следните действия: 
- “(5) Когато съществуват пречки чужденецът да напусне незабавно 
страната или да влезе в друга страна, със заповед на органа, издал 
заповедта за налагане на принудителната административна мярка, 
чужденецът се задължава да се явява ежедневно в полицейската служба 
по местопребиваването му по ред, определен в правилника за прилагане на 
закона, до отпадането на пречките. 
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- “(6) Органът, издал заповедта за принудително отвеждане до границата на 
Република България или за експулсиране, може по своя преценка 
принудително да настани чужденеца в специален дом за срок до 
отпадането на пречките за изпълнението на принудителната 
административна мярка.” 
Настаняването в специални домове, не се припокрива със задържането, 
въпреки че притежава редица общи черти с него. Контролът върху 
настаняването в специални домове се осъществява в рамките на общия 
административен и съдебен контрол по отношение заповедта за налагане 
на принудителна административна мярка. 
Българското законодателство регламентира два вида “задържане”: 
- административно по Закона за МВР: 

“Чл. 70.  (1) Полицейските органи могат да задържат лица: 
     1.  извършили престъпление; 
     2.  които след надлежно предупреждение съзнателно пречат на 
полицейски орган да изпълни задължението си по служба; 
     3.  които показват тежки психични отклонения и с поведението си 
нарушават обществения ред или излагат живота си на явна опасност; 
     4.  малолетни нарушители, които са напуснали своите домове, 
настойници,попечители или обществените домове, където са били 
настанени; 
     5.  при невъзможност да се установи самоличността в случаите и по 
начините, посочени в чл. 68; 
     6.  които са се отклонили от изтърпяване на наказанието лишаване от 
свобода или от местата, където са били задържани като обвиняеми в 
изпълнение на полицейска административна мярка или по разпореждане на 
орган на съдебната власт; 
     7.  в случаи, определени от закон. 
     (2) В случаите по ал. 1 лицата могат да бъдат настанени в специални 
помещения и спрямо тях могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, 
ако поведението им и целите на задържането налагат това. 
     (3) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на 
задържането.  Съдът е длъжен да се произнесе по жалбата незабавно. 
     (4) От момента на задържането им лицата имат право на адвокатска 
защита. 
     Чл. 71.  На лицата, задържани при условията на чл. 70, ал. 1, т. 1 - 5,не 
могат да им бъдат ограничавани други права освен правото на свободно 
придвижване.  Срокът на задържането в тези случаи не може да бъде по-
дълъг от 24 часа. 
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     Чл. 72.  (1) За отвеждане на задържаните лица в определените за това 
места полицейските органи издават писмена заповед. 
     (2) Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако 
основанието за задържането е отпаднало.” 
- мярка за неотклонение в рамките на образувано наказателно 
производство по НПК – Глава десета от НПК (чл. 152-152б): 
“   Задържане под стража 
     Чл. 152.(1) Мярка за неотклонение задържане под стража се взема за 
престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода или 
друго по-тежко наказание, когато данните по делото сочат, че съществува 
реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. 
     (2) Ако от доказателствата по делото не се установява противното, при 
първоначалното вземане на мярката за неотклонение задържане под 
стража опасността по ал. 1 е налице, когато: 
     1.  обвинението е за престъпление, извършено при условията на опасен 
рецидив или повторно; 
     2.  обвинението е за тежко умишлено престъпление и обвиняемият е 
осъждан за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на 
лишаване от свобода не по-малко от една година или друго по-тежко 
наказание, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от 
Наказателния кодекс; 
     3. обвинението е за тежко умишлено престъпление, извършено след 
като спрямо обвиняемия е предявено обвинение за друго тежко умишлено 
престъпление; 
     4. обвинението е за престъпление, за което се предвижда наказание не 
по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко 
наказание. 
     (3) Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши друго 
престъпление отпадне, мярката за неотклонение задържане под стража се 
изменя в по-лека. 
(4) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното 
производство не може да продължи повече от една година, ако 
обвинението е за тежко умишлено престъпление, и повече от две години, 
ако обвинението е за престъпление, за което се предвижда наказание не 
по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор.  
Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното 
производство не може да продължи повече от два месеца. 
     (5) След изтичането на сроковете по ал. 4 задържаният се освобождава 
незабавно по разпореждане на прокурора. 
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     (6) Децата на задържания, ако нямат близки, които да се грижат за тях,се 
настаняват чрез съответната община или кметство в детска ясла, детска 
градина или интернат. 
     Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в 
досъдебното 
     производство 
     Чл. 152а. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в 
досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд 
по искане на прокурора. 
(2) Когато прокурорът не уважи предложение на съответния разследващ 
орган за внасяне на искане по ал. 1, разследващият орган може сам да 
направи искането пред съда. 
(3) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от органа 
на досъдебното производство, който е направил искането.  При 
необходимост съответният орган може да постанови задържане на 
обвиняемия до довеждането му пред съда.  Това задържане не може да 
продължи повече от 72 часа, ако е постановено от прокурора, и повече от 
24 часа, ако е постановено от разследващия орган. 
(4) Когато е постановил задържане по ал. 3, разследващият орган 
незабавно уведомява прокурора. 
(5) Съдът разглежда незабавно делото еднолично в открито заседание с 
участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.  В случаите по ал. 2 
съдът може да изслуша разследващия орган, ако се яви в съдебното 
заседание. 
(6) Съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража, когато от 
данните по делото може да се направи обосновано предположение, че 
обвиняемият е извършил престъплението и са налице основанията по чл. 
152. 
 (7) Когато не са налице основанията по ал. 6, съдът взема по-лека мярка за 
неотклонение. 
(8) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в 
съдебното заседание и се изпълнява незабавно.  С обявяване на 
определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок не по-
дълъг от седем дни в случай на жалба или протест. 
(9) Определението подлежи на жалба и протест пред съответния въззивен 
съд в тридневен срок. 
(10) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито 
заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.  
Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за 
разглеждане на делото. 
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(11)  Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на 
страните в съдебното заседание. 
(12) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение 
парична гаранция, обвиняемият се задържа до внасянето й. 
     Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното 
производство 
     Чл. 152б. (1) Обвиняемият или неговият защитник може да поиска 
изменяване на взетата мярка за неотклонение задържане под стража. 
 (2) Искане по ал. 1 може да направи и прокурорът или разследващият 
орган за изменяване на мярката за неотклонение. 
(3) Искането на обвиняемия или неговия защитник се прави чрез 
съответния орган на досъдебното производство, който е длъжен незабавно 
да уведоми прокурора и да изпрати делото на съда. 
(4) Делото се насрочва в тридневен срок от постъпването му в съда и се 
разглежда в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и 
неговия защитник.  Делото се разглежда в отсъствие на обвиняемия, ако 
заяви, че не желае да се яви, или довеждането му е невъзможно по 
здравословни причини. 
(5) Съдът преценява всички обстоятелства, свързани със законността на 
задържането, и се произнася с определение, което се обявява на страните 
в съдебното заседание.  С обявяване на определението съдът насрочва 
делото в случай на жалба или протест пред въззивния съд в срок не по-
дълъг от седем дни. 
(6) Определението се изпълнява незабавно след изтичане на срока за 
обжалване, освен ако е подаден протест, който не е в интерес на 
обвиняемия. 
(7) Когато искането е направено от обвиняемия или неговия защитник и с 
определението по ал. 5 се потвърждава мярката за неотклонение, съдът 
може да определи срок, в който ново искане на същите лица е недопустимо.  
Този срок не може да бъде по-дълъг от два месеца от влизане в сила на 
определението и не се прилага, когато искането се основава на внезапно 
влошаване на здравословното състояние на обвиняемия. 
(8) Определението подлежи на жалба и протест пред съответния въззивен 
съд в тридневен срок. 
(9) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито 
заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.  Делото 
се разглежда в отсъствие на обвиняемия, когато заяви, че не желае да се 
яви, или довеждането му е невъзможно по здравословни причини. 
(10)  Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на 
страните в съдебното заседание. 
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(11) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение 
парична гаранция, обвиняемият се задържа до внасянето й. 
(12) Предходните алинеи се прилагат съответно и в случаите, когато 
обвиняемият е задържан поради невнасяне на определената от съда 
парична гаранция.” 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Закон за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ 
2. Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на 

разрешения за работа на чужденци в Р България /НУРИООРРЧРБ/  
3. Наредба за условията и реда за издаване на разрешения за 

извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Р 
България /НУРИРИДСПЧРБ/  

4. Закон за чужденците в Република България 
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VІІ. УБЕЖИЩЕ 
ЕС отбелязва стъпките, предприети от България за по-нататъшно 
хармонизиране с acquis  и особено изготвянето на изменения inter alia за 
разграничение между клаузите за изключване и прекратяване ("exclusion 
and cessation"), ролята на Агенцията за бежанците, ролята на НСГП при 
ускорената процедура, ограниченията в сроковете при подаване на 
молба, списъците на страните на произход и на безопасни трети 
страни и процедурата за обжалване, които ще бъдат приети през 
първата половина на 2002 г. ЕС кани България да предостави подробни 
описания на съдържанието на горепосочените изменения и да 
предоставя информация на Конференцията за постигнатия напредък. 
На 16.05.2002 г. Народното събрание на Република България прие Закон за 
убежището и бежанците. Той ще влезе в сила шест месеца след 
обнародването му и ще отмени сега действащия Закон за бежанците. 
Основната цел на новия закон е изчерпателното уреждане на закрилата, 
предоставяна от Република България на чужденци. Той запазва всички 
положителни елементи на настоящия закон, който до голяма степен е 
хармонизиран с acquis на ЕС в областта на убежището, и усъвършенства 
процедурите за предоставяне на бежански статут. Законът за убежището и 
бежанците съответства с Женевската конвенция за статута на бежанците от 
1951 г., Протокола за статута на бежанците от 1967 г., както и с аcquis на 
ЕС в областта на убежището, приети до този момент. При изработването му 
са взети предвид и основните принципи, заложени в Предложението за 
Директива на Съвета относно минималните стандарти за процедурите в 
страните-членки по даване и отнемане на бежански статут, Предложението 
за Директива на Съвета относно минималните стандарти за приемането на 
кандидатите за убежище и Предложението за Директива на Съвета за 
минималните стандарти за определянето на и за статута на граждани на 
трети страни и лица без гражданство, които се нуждаят от международна 
закрила  
Основните нови моменти в Закона убежището и бежанците са следните:  

• законодателно е уредено конституционното правомощие на 
президента на Република България да предоставя убежище; 

• разширен е кръгът от основания за предоставяне на хуманитарен 
статут (субсидиарна закрила) и срокът му не е фиксиран. Такъв 
статут се предоставя от председателя на Държавната агенция за 
бежанците временно до отпадане на условията за предоставянето 
му; 

• създадени са правила при предоставяне на временна закрила в 
съответствие с Директивата на Съвета на ЕС относно минималните 
стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов 
поток от разселени лица от 20 юли 2001г.; 

• основанията за отказ, за прекратяване и отнемане на закрила и за 
спиране и прекратяване на производството са уредени в глава трета 
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от закона и са ясно разграничени. Клаузите за изключване се 
съдържат в чл. 12 и са в пълно съответствие с чл. 1 (D), (E) и (F) от 
Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951г. 
Основанията за прекратяване на производството и за прекратяване 
на статут са уредени в чл. 15 и чл. 16. 

• Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е 
единствената административна структура, ангажирана с 
изпълнението на задълженията на Република България като страна 
по Конвенцията за статута на бежанците от 1951г. Двата вида 
производство – ускорено и по общия ред, се провеждат от 
интервюиращи органи, които са служители на ДАБ и се определят от 
нейния председател. Длъжностните лица от Гранична полиция нямат 
правомощия в производството за предоставяне на статут. Те са 
длъжни, както и всеки друг държавен орган, да изпрати молбата за 
закрила на ДАБ, в случаите, когато е подадена пред тях.  

• подробно е регламентирано ускореното производство – то се 
провежда в транзитен или регистрационно-приемателен център от 
интервюиращ орган, изрично определен от председателя на ДАБ. 
Въведен е кратък, 3-дневен срок за вземане на решение и 
възможност за автоматично преминаване към производство по 
общия ред. Видовете решения, с които може да се произнесе 
интервюиращият орган, са точно определени. Фиксирани са и 
задължителните изисквания към съдържанието на решението. То 
подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред независима инстанция, 
каквато е окръжният съд по местопребиваването на чужденеца, 
търсещ закрила. С цел постигане на бързина, ефективност, но и 
гарантиране правото на защита на чужденеца, търсещ закрила, са 
въведени и следните правила: незабавно изпращане на жалбата в 
съда, тридневен срок за призоваване; произнасяне на съда с 
решение в едномесечен срок от образуване на производството. 
Ускореното производство не се прилага по отношение на 
непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ 
закрила. 

• променен е срокът за обжалване решението на председателя на ДАБ 
– то може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му пред 
Върховния административен съд. Жалбата има суспензивен ефект, а 
решението на съда подлежи на касационно обжалване. 

• въведен е нов механизъм за приемане и промяна на списъците за 
сигурни страни на произход и сигурни трети страни – председателят 
на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на 
външните работи, ежегодно в срок до 31 март внася за приемане в 
Министерския съвет списък на сигурните страни по произход и трети 
сигурни страни по отношение на търсещите закрила.  
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ЕС отбелязва информацията, изготвена от България, относно 
подготовката за ефективното изпълнение на Дъблинската конвенция. В 
този контекст ЕС обръща внимание на България относно Регламент 
(EC) 2725/2000, относно създаването на системата "Eurodac", за 
сравняване на пръстови отпечатъци с цел ефективно изпълнение на 
Дъблинската конвенция от 1990 г. ЕС кани България да предоставя 
информация на Конференцията за постигнатия напредък, включително 
мерките, предприети за приложение на Дъблинската конвенция от 1990 
г. 
Както и сега действащият Закон за бежанците, така и Законът за убежището 
и бежанците е въвел основни критерии по Дъблинската конвенция, 
доколкото това е възможно за държава, която не е страна по нея – чл. 16, т. 
1, 2, 4, 5 и 11. Създадени са условия за изпълнение и на някои изисквания 
по Конвенцията:  

• съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗУБ длъжностните лица от Държавната 
агенция за бежанците, съвместно с органите на Министерството 
на вътрешните работи могат да снемат пръстови отпечатъци и 
други идентифициращи белези от чужденеца, търсещ закрила, 
при условията и по реда, определени със закон и при зачитане 
достойнството на чужденеца. Условията и реда за предприемане 
на действия по идентификация, сред които е и снемането на 
пръстови отпечатъци, са уредени в чл. 69 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи. За постигане на синхрон 
между двата закона, в проекта на ЗИД на ЗМВР, приет на първо 
четене на 1ви август 2002 г. и който ще бъде окончателно приет до 
края на м.октомври 2002 г., се предвижда в правомощията на 
полицейските органи да бъде добавена изрично и възможността 
за предприемане на действия по идентификация на следните три 
категории чужденци: чужденци, търсещи закрила по смисъла на 
Закона за убежището и бежанците; чужденци, влезли на 
територията на страната не по законоустановения ред и 
чужденци, незаконно пребиваващи в Република България. Както в 
ЗУБ, така и в проекта на ЗИД на ЗМВР е предвидено действията 
по идентификацията да се извършват по преценка на 
компетентните органи в случаите, когато е необходимо. 

• предвидено е създаването в Държавната агенция за бежанците на 
собствени бази данни по ред, определен от председателя й, при 
спазване на нормативните актове по защита на личните данни – 
чл. 63, ал. 4. Всички документи и данни, свързани с личността на 
чужденеца, търсещ или получил закрила, станали известни по 
време на производството за предоставяне на статут или по време 
на пребиваването му на територията на Република България след 
получаване на статут, са служебна тайна. Те се съхраняват в 
личните дела и в регистъра на Държавната агенция за бежанците 
и се използват единствено за нуждите на производството или за 
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нуждите на международното сътрудничество на държавите-страни 
по Конвенцията за статута на бежанците. 

Във връзка с подготовката на Република България за прилагане на 
регламента “Евродак”, в началото на 2002 г. е създадена 
междуведомствена работна група, под ръководството на Агенцията за 
бежанците. Нейната основна задача е да изготви и реализира проект за 
включването на Република България в системата “Евродак”. 
През месец май 2002 г. МВР и Агенцията за бежанците подписаха 
Споразумение за разбирателство и обмен на информация, което дава 
необходимата нормативна база за съвместни действия. По силата на 
Споразумението експерти от МВР ще окажат съдействие за създаването на 
Автоматизирана информационна система за бежанците, включваща и 
пръстовите им отпечатъци. Освен това експерти от МВР ще участват и в 
работата на гореспоменатата работна група. Споразумението съдържа и 
специални разпоредби, съгласно които обменът на информация ще се 
осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните 
данни и ще се използва само за вътрешни нужди. Споразумението е в сила 
до края на 2002 г., но срокът може да бъде удължен за да могат целите му 
да бъдат постигнати. 
 
ЕС отбелязва противоречията между законодателството на България и 
практиката относно кандидатите, които не са успели да представят 
молбите си за убежище в рамките на необходимото време. ЕС кани 
България да разясни този въпрос и да предостави подробна информация 
относно съществуващото законодателство и бъдещите мерки в тази 
област. 
Както и сега действащият Закон за бежанците, така и Законът за убежището 
и бежанците не ограничава подаването на молба за закрила със срок, 
неспазването на който да води до отказ от процедура. На всеки чужденец, 
потърсил закрилата на Република България, е гарантирано разглеждане на 
молбата. В закона има само две хипотези, свързани със срокове, които 
обаче не лишават чужденеца от правото молбата му да бъде разгледана от 
квалифицирано по въпросите на бежанците лице.  
При наличието на основанията по чл. 16, правоприлагащият орган има 
правомощието да преценява всички обстоятелства при всеки конкретен 
случай – той “може” да не предостави статут на бежанец или хуманитарен 
статут. Чл. 16, т. 7 обхваща една определена категория чужденци – тези, 
които са влезли и пребивават временно на законно основание в страната. 
Тази разпоредба има за цел да разграничи истински нуждаещите се от 
закрила чужденци от тези, които злоупотребяват с правото на убежище. 
Принципът е, че всеки чужденец, независимо по какъв начин е влязъл в 
страната, може по всяко време да поиска закрила от Република България. 
Срокът от 72 часа за подаване на молбата е въведен, тъй като се 
предполага, че дори и законно влязъл, чужденецът, който наистина се 
нуждае от закрила, би я потърсил при първа възможност. При 
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разглеждането на молбата неспазването на срока е само едно от многото 
обстоятелства, които следва да се преценяват, но не и единственото, на 
което да се обоснове отказ от предоставяне на статут. Освен това чл. 16, т. 
7 дава и допълнителна гаранция в полза на търсещия закрила – срокът не 
се смята за пропуснат, в случаите, когато закъснението е по независещи от 
него причини или когато по време на неговото пребиваване на територията 
на Република България са възникнали обстоятелства, които му дават 
основания за страх от преследване по смисъла на чл. 8 в държавата, чийто 
гражданин е, или ако е без гражданство – в страната на постоянното му 
местоживеене.  
Хипотезата на чл. 16, т. 8 от закона обхваща тези чужденци, които не са 
влезли в страната на законно основание и които не за заявили незабавно 
желанието си да получат закрила. Гореизложените съображения важат и 
тук. Следва да се отбележи, че във всеки конкретен случай, с оглед на 
всички обстоятелства, се преценява дали молбата за закрила е направена 
“незабавно” или не. В тази разпоредба по аналогичен начин е въведено и 
изключение от правилото – дори и забавянето да е голямо, то не се взема 
предвид, ако причините за него са основателни. 
 
ЕС също така кани България да предостави детайлна информация 
относно приложението на правните разпоредби за интегриране на 
одобрените кандидати за убежище и мерките, предприемани за 
компенсиране на финансовите последствия от тези разпоредби, както и 
да предостави детайлна информация за събирането на семейства.  
 През 2002 г. Агенцията за бежанците, съвместно с Представителството на 
ВКБООН в България и неправителствените организации като Бежанско-
мигрантска служби при БЧК, БХК, Каритас-България и други, работещи с 
бежанци, продължи дейността си по осигуряване на условия за  интеграция 
на бежанците в Република България.  
Нормативната уредба, гарантираща социално-икономическите и културни 
права на бежанците, е хармонизирана с международните стандарти и 
Аcquis на ЕС в тази област и гарантира равни права на бежанците със 
статут и българските граждани. 
 
Права на бежанците с предоставен статут  
Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за бежанците (чл. 32, ал.1 от Закона за 
убежището и бежанците) " Бежанец, на когото е предоставен статут, 
придобива правата и задълженията на българските граждани, с изключение 
на: 
1. право да избира и да бъде избиран; 
2.да заема длъжности в държавната администрация, за които със закон се 
изисква българско гражданство; 
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3.да бъде военнослужещ в българската армия; 
4.други ограничения, предвидени със закон." 
Агенцията за бежанците полага особени грижи и внимание за решаване на 
най-наболелите проблеми в интеграцията на бежанците в България – 
осигуряването на жилища и възможности за трудова реализация. 
Практическите мерки за интеграция на бежанците през първите месеци 
след получаване на статут, се осъществяват в рамките на Програмата за 
социално консултиране и интеграция, разработена от Агенцията за 
бежанците, съвместно с Представителството на ВКБООН-София и 
Бежанско-мигрантската служба (БМС) при БЧК.  Програмата се 
осъществява на практика от БМС при БЧК с финансовата подкрепа на 
Представителството на БКБООН в България и включва следните основни 
моменти: 
             I. Първият етап включва предоставяне на финансова помощ за 
първоначалния интеграционен период от 1 месец. Пакетът включва сумата, 
необходима да покрие разходите за издаване на документи за самоличност, 
наем и храна за първия месец. 
           II. Вторият етап от програмата  обхваща само тези бежанци със 
статут, които отговарят на следните условия: 

- да са регистрирани като безработни в съответното Бюро по труда, 
с изключение на случаите, когато това не се изисква съгласно 
българското законодателство / майки с деца до 3 год. Възраст, 
инвалиди, хора в пенсионна възраст /; 

- да не притежават собствено жилище или друго движимо или 
недвижимо имущество; 

- да са подали молба за социално подпомагане в съответната 
общинска служба по местоживеене; 

- да нямат регистрирана фирма; 
- децата на бежанците, на възраст от 2,5 г. до 18 година, да 

посещават редовно детска градина или училище; 
- да участват активно в предложените им мерки за интеграция, 

съгласно изготвения индивидуален интеграционен план – курсове 
по български език, професионална квалификация и др. 
Подпомагането през втория етап включва: 

- месечна интеграционна помощ, изчислена на база на Правилника 
за прилагане на    Закона за социално подпомагане; 

- предоставяне на учебници и учебни помагала на децата бежанци, 
които посещават българските общински и държавни училища; 

- заплащане на такса за детска градина; 
- частично възстановяване на средствата за закупени медикаменти; 
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- предоставяне на детски и бебешки храни за деца до 3 години; 
- курсове по български език и професионална квалификация; 
- психологическа помощ, осигурявана от Агенцията за бежанците; 
- социално консултиране и съдействие пред службите за социално 

подпомагане и Бюрата по труда, осигурявано с помощта на 
социалните работници от Агенцията за бежанците и Бежанско-
мигрантската служба при БЧК; 

- юридически консултации, осигуряване от адвокати към 
Българския Хелзинкски комитет 

С подпомагането се цели в максимална степен да се подпомогне 
интеграцията на бежанците в срок от 9 месеца  след получаване на 
статут. 

    
Жилищно настаняване на бежанците с предоставен статут в Република 
България 
Няма специални разпоредби относно правото на жилищно настаняване на 
бежанците със статут. Бежанците със статут, съгласно чл.28, ал.2 от Закона 
за бежанците (чл. 32, ал.3 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/ ) имат 
право да придобиват недвижими имоти на територията на Република 
България при условията и по реда, предвидени за чужди граждани със 
статут на постоянно пребиваване. Според чл. 32, ал. 2 от ЗУБ “ на чужденец 
с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут може да се окаже 
финансова помощ за срок до 6 месеца от влизане в сила на решението за 
предоставяне на статут, при условия и по ред, определени от председателя 
на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на 
финансите”. 
Отчитайки, че жилищното настаняване на бежанците със статут е 
приоритетен проблем, Агенцията за бежанците  направи предложение до 
Правителството на България за финансиране по Програма ФАР-
НАЦИОНАЛ на проект за жилищно настаняване на признати бежанци, който 
да бъде разработен съвместно със Столична община – София. Предвижда 
се проектът да бъде включен в Програма 2003 г. 
Трудова реализация и професионална квалификация 
 Съгласно чл.70, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта / обн., ДВ, 
бр.112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г./, лицата с признат  статут на 
бежанец в Република България имат право на труд при равни условия с 
българските граждани, без да се изисква специално разрешение за това. 
Бежанците имат право на регистрация в Бюрата по труда и равен достъп с 
българските граждани до предлаганите услуги. 
Бежанците имат равни права с българските граждани при сключване на 
трудови договори и развитие на лична трудова инициатива. Трудово-
правните  им отношения се регулират от трудовото законодателство на 
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страната. В условията на пазарни отношения следва, че признатите 
бежанци трябва да търсят и намират работа сами, така както постъпват и 
българските граждани  
 Агенцията за бежанците подпомага и насърчава  лицата с признат статут 
на бежанец  чрез  специални програми за трудова и социална интеграция. 
С цел повишаване на професионалната квалификация на бежанците, с 
Постановление на МС N 123 от 14.05. 2001 г., през 2001 г. бе създаден 
Интеграционен център за бежанци, като териториално поделение на 
Агенцията за бежанците В него се обучават както бежанци със статут в 
Република България, така и кандидати за статут на бежанец, които желаят 
да изучават български език  и определени професии. В Центъра е разкрит 
детски социален клуб за предучилищна работа с деца-бежанци от 4 до 7 
години. 
Агенцията за бежанците провежда регулярни срещи с участието на 
представители на Регионалната служба по заетостта - София, 9-те Бюра по 
труда в София, Представителството на ВКБООН в България и 
неправителствените организации по  проблемите относно трудовата 
реализация на бежанците със статут в България. 
 Поради ниското ниво на безработица в София /през 2000 г. - 4.2 % / по-
голяма част от получилите статут бежанци се заселват на територията на 
столицата Постигната бе договореност за включването на бежанците в 
микропроекти, насочени към групите в неравностойно положение на 
трудовия пазар.   
Неправителствените организации подпомагат усилията на  Агенцията за 
бежанците  в областта на социалната интеграция на бежанците чрез 
провеждането на редица проекти за социално подпомагане, 
професионална квалификация и трудова заетост на бежанците. Бежанско-
мигрантската служба към БЧК подпомага  финансово бежанците със статут, 
организира курсове по български език и реализира проекти за трудова 
заетост на признати бежанци  
През 2001 г- “Каритас-България”, съвместно с Агенцията за бежанците, 
организира и проведе курс по компютърна грамотност /две нива по три 
месеца/ за бежанци в производство, бежанци със статут и лица с 
предоставена хуманитарна закрила. След успешно положен изпит 108 
бежанци - курсисти завършиха курса и получиха документ за компютърна 
грамотност. 
Предвид цитираните по-горе проблеми  относно трудовата заетост на 
бежанците със статут, през 2002 г. Агенцията за бежанците задълбочава 
сътрудничеството си с  Министерството на труда и социалната политика, 
като ще предложи да бъде разработен и приложен в практиката 
микропроект за трудова заетост на бежанци “Обучение по български език, 
квалификация и заетост на бежанци”, който да бъде реализиран съвместно 
с Регионалната служба по заетостта - София. 
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Събиране на семейства. Права на членовете на семействата на 
бежанци 
Съгласно чл.32 от Закона за бежанците (чл. 34 от ЗУБ) бежанец с 
предоставен статут има право да получи разрешение от Председателя на 
Агенцията за бежанците да се събере със семейството си на територията 
на Република България. 
Както  в действащият Закон за бежанците, така и в Законът за убежището и 
бежанците, е дадено определение на понятието "член на семейство" 
съгласно, което "Членове на семейството са съпругът, съпругата и 
ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак. Права на 
членове на семейството имат и родителите на всеки от съпрузите, които на 
са в състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст 
или тежко заболяване или контузия и се налага да живеят в едно 
домакинство със своите деца". 
Съгласно чл.19 от Закона за бежанците "Членовете на семейството, 
придружаващи бежанеца, на когото е открито производство за 
предоставяне на статут или на когото е предоставен статут на бежанец, 
имат неговите права и задължения".  
Новото в Закона за убежището и бежанците е, че при случай на отказ  на 
решение за събиране на семейство, може да се подаде жалба пред 
Върховния административен съд. 
  
Събиране на семейства на бежанци 
За  периода 1997 г. – 2002 г. данните са както следва: 
1997 г. Едно семейство от Ирак (+ съпруга + 4 деца) 
1998 г. Едно семейство от Афганистан (+ съпруга) 
1999 г. Пет семейства, съответно 1 от Етиопия – (+ годеница) и 4 от 
Афганистан, (респективно + майка на бежанка, + съпруга, + съпруга, + 
съпруга + 6 деца) 
2000 г. Пет семейства от Афганистан, (респективно + съпруга + 3 деца + 
сестра на бежанеца, + съпруга, + болни майка и баща, + 3 невстъпили в 
брак деца, + двамата му възрастни родители) 
2001 г. Дванадесет семейства, в т.ч. 7 от Афганистан, (респективно + 
съпруга + 3 деца, + съпруга, + съпруга + 5 деца, + съпруга + 9 деца, + 
съпруга + 6 деца, + съпруга + 4 деца, + съпруга + 3 деца), 1 без гражданство 
(+ син), 3 от Ирак, (респективно + син, + съпруг, + съпруг) и 1 от Сирия (+ 
съпруга + 3 деца). 
2002 г. Три семейства, в т.ч. 1 от Афганистан (+ съпруга) и 2 от Ирак 
(съответно + съпруг, + съпруга + 5 деца) 
За периода 11.11. 1997 г. – 25.04. 2002 г. Ръководството на Агенцията за 
бежанците  е дала разрешение за събиране на 27 семейства, пожелали да 
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се съберат на територията на Република България, като присъединилите се 
лица към бежанеца/бежанката са общо 83 души.  

Афганистан – 18 семейства, присъединилите се членове са 62 
души, 

Ирак  –   6 семейства, присъединилите се членове са 15 
души, 

Етиопия –   1 семейство, присъединилият се член е 1 лице,  
Сирия  –   1 семейство, присъединилите се членове са   4 

души,  
Без гражданство–   1 семейство, присъединилият се член е 1 лице. 

 
Социално подпомагане на бежанците с предоставен статут в 
Република България 
Правото на социално подпомагане на бежанците, получили статут в 
Република България е регламентирано с чл.28, ал.1 от Закона за бежанците 
и чл.2, ал.4 от Закона за социално подпомагане. 
Социалното подпомагане на бежанците, получили статут в Република 
България се осъществява от Общинските служби за социално подпомагане 
по местоживеене, при условията и по реда за българските граждани.  

За разлика от българските граждани, за които се изисква регистрация 
в Бюрата по труда най-малко 6 месеца преди подаването на молбата 
за помощ, такъв срок не се изисква за получилите статут бежанци, 
които в едномесечен срок от датата на връчване на решението за 
статут са се регистрирали в Бюрата по труда /чл.10, ал. 4 от 
Правилника  за прилагане на Закона за социално подпомагане/. 

Бежанците с определена група инвалидност имат право да ползват 
предвидените социални помощи, помощни средства за инвалиди 
/инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др./ и услуги за 
българските граждани, включително и инвалидна пенсия. 
Здравното осигуряване на бежанците със статут се извършва при 
условията и по реда за българските граждани. 
Психологическо обезпечаване 
В Агенцията за бежанците се провеждат и индивидуални консултации и 
мотивационни тренинги за бежанци, получили статут с цел разкриване на 
вътрешните резерви за трудова реализация, професионално ориентиране и 
трудова интеграция. 

 
Право на образование на бежанците с предоставен статут в Република 
България 
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Необходимо е да се отбележи, че бежанците получили статут, имат равни 
права с българските граждани по отношение правото на образование. 
Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за бежанците и Наредба N 3 от 27 юли 2000 
г. бежанците със статут имат право да продължат обучението си за 
придобиване на средно образование в държавните и общинските училища 
на Република България по ред, установен от Министерство на 
образованието и науката и Агенцията за бежанците.  
Съгласно чл.11, ал.3, т. 2 от Наредбата за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища на Република България 
бежанците със статут имат право да кандидатстват и да продължат 
обучението си във висшите училища на Република България при условията 
и по реда за приемане на българските граждани. 
Съгласно чл.2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища бежанците имат право на признаване на 
придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища. 
Бежанците със статут могат да кандидатстват за докторанти при условията 
и по реда за приемане на български граждани в научните организации на 
Република България /чл.17, ал.2, т.2 от Наредбата за държавните 
изисквания за приемане и обучение на докторантите/. 
  
 Придобиване на българско гражданство 
Съгласно чл.13 а от Закона за българското гражданство лице с предоставен 
статут на бежанец има право да кандидатства за придобиване на българско 
гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация са 
навършени 3 години от датата на решението за предоставяне на лицето 
статут на бежанец.  
  
 В допълнение, ЕС кани България да предостави подробна информация за 
плановете си за увеличаване на приемния капацитет, функционирането 
на съществуващите и бъдещи приемни центрове, вкл. и подробно 
описание на условията, при които лицата биват посрещани в приемните 
центрове, както и за функционирането, персонала, обучението и 
оборудването на държавната Агенция за бежанците. 
Административната структура на Агенцията за бежанците е изградена в 
съответствие с изискванията на Закона за администрацията и Закона за 
държавния служител. Структурата, съставът и функционирането са 
регламентирани в Устройствения правилник, приет с ПМС N 78 от 9 май 
2000 г., изм., бр. 48 от 22 май 2001 г., бр., 87 от 9 октомври 2001 г., в сила от 
15 октомври 2001 г.  
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Агенцията за бежанците се състои от централна служба, транзитни, 
регистрационни, приемателни и интеграционни центрове. Към настоящия 
момент териториалните поделения са следните: 
1. Регистрационно-приемателен център за бежанци в с.Баня, община Нова 

Загора – открит с ПМС N 99/9.05.1997 г. 
2. Регистрационен център за бежанци в гр.София – открит с ПМС N 

123/17.05.2001 г. 
3. Интеграционен център за бежанци в гр.София – открит с ПМС N 

123/17.05.2001г. 
Персоналът на агенцията е 141 души, съответно – 94 души за Централната 
служба; 16 души за РПЦ – с.Баня; 22 души за Регистрационния център – 
София и 9 души за Интеграционния център – София. 
Централната служба на агенцията е структурирана в 6 дирекции – 4 от 
които за специализирана администрация: “Производство и решения”, 
“Центрове за бежанци, настаняване и административен контрол”; “Здравна 
и социална защита, адаптация и интеграция на бежанците” и 
“Международно сътрудничество и евроинтеграция”, и 2 – обща 
администрация – “Административно-правно и информационно обслужване” 
и “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”. 
Обучението на служителите на Агенцията за бежанците се осъществява по 
няколко направления:  

• в рамките на сътрудничеството с ВКБООН и МОМ;  

• по линия на международното сътрудничество чрез обмяна на 
опит, практически курсове на място и участие в семинари ; 

• в Института по публична администрация и европейска интеграция 
– в изпълнение на приетата с Решение N 85 от 14.02.2002г. от 
Министерския съвет Стратегия за обучение на служителите в 
администрацията.  

В рамките на стартиралия на 28.05.2002 г. Twinning-проект “Укрепване на 
институционалния капацитет на Агенцията за бежанците” по линия на 
Националната програма ФАР 2000, се предвижда изграждането в Агенцията 
за бежанците на Учебен център.  
Агенцията за бежанците е оборудвана с 84 компютъра, 2 сървъра; 18 бр. 
UPS; 4 скенера; 4 модема; 49 принтера; Notebook Compaq Centura 486 – 2 
бр.; Notebook Compaq Armada Pentium 166 – 1 бр.; Omnibook 6000 – 2 бр. 
С оглед влизането в сила на Закона за убежището и бежанците, агенцията 
насочва усилията си към създаване на необходимите условия за неговото 
прилагане и за укрепване на административния си капацитет. В тази връзка 
се предвижда изграждането до 2005 г. на два транзитни центъра за 
бежанци: 
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• в гр. София в близост до ГКПП – аерогара “София”, с капацитет 300 
места; 

• в с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково, в близост до ГКПП – 
“Капитан Андреево”, с капацитет 300 места.  

Предварителното технико-икономическо проучване по проекта за тези 
центрове е един от компонентите на Twinning-проекта “Укрепване на 
институционалния капацитет на Агенцията за бежанците” по линия на 
Националната програма ФАР 2000. Проектът стартира на 28.05.2002 г. и е с 
продължителност 18 месеца – до края на 2003 г. Партньор на Агенцията за 
бежанците е консорциумът между Германската федерална служба за 
признаване на чуждестранни бежанци и Шведския миграционен борд. 
Предварителното условие, поставено от Европейската комисия за 
започването на проекта – Агенцията за бежанците да придобие собственост 
върху необходимите терени за изграждането на двата центъра, вече е 
изпълнено. С Решение N 125 от 5.03.2002 г. Министерският съвет 
безвъзмездно предостави на Агенцията за бежанците за управление имот с 
площ 31 884 кв.м. в близост до аерогара София. Със Заповед N ДС-11-05 
от 13.02.2002 г. областният управител на гр. Хасково безвъзмездно 
предостави за управление на агенцията имот с площ 10 дка, в близост до 
ГКПП “Капитан Андреево”. С това се дава възможност да започне технико-
икономическо проучване по проекта, чрез което ще се предложи на ЕК 
финансирането на изграждането на центровете да се осигури по линия на 
програма ФАР и Банката за социално развитие към Съвета на Европа. 
В момента функционират два центъра, в които се настаняват бежанци в 
производство до неговото приключване с влязло в сила решение. Това са: 

• Регистрационният център за бежанци (РЦ) в гр.София с 
капацитет до 500 места и персонал 22 души, и  

• Регистрационно-приемателният център за бежанци (РПЦ) в с. 
Баня, община Нова Загора с капацитет до 80 места и персонал 16 
души.  

Структурата им е изградена в съответствие със Закона за 
администрацията и Закона за държавния служител. Центровете разполагат 
със стаи за настаняване на бежанци с 5 и 6 легла; санитарни и помощни 
помещения; помещения за персонал и медицинско обслужване на 
бежанците; обособени помещения за храна; стопански помещения и др.; 
вътрешна охрана и др.  
На всяко настанено лице в центровете се осигурява индивидуален 
санитарен пакет и хигиенни материали два пъти в месеца. В РЦ-София 
всеки новорегистриран чужденец,търсещ закрила, получава първоначално 
пакет с храна за един месец, след което всеки месец получава парична 
помощ за храна и др. нужди. В РПЦ – с. БАНЯ, след настаняването, 
бежанците се зачисляват на столово хранене и не получават други 
финансови помощи. В центровете е организирано и необходимото 
медицинско обслужване на бежанците. От друга страна, търсещите 
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закрила получават помощи (дрехи, храна и др.), осигурени от различни 
неправителствени организации.  
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VІІІ. ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ЕС отбелязва стъпките, предприети от България за промени в 
законодателството и кани България да предостави подробно описание 
на съдържанието на измененията в Закона за МВР относно създаването 
на национално звено за контакт и заплануваните мерки за неговото 
функциониране, персонал и обучение.  
В рамките на изпълнението на елемент 1.1 от институционалния компонент 
на проекта по програма ФАР “Управление на системите за криминална 
информация съобразно европейските стандарти”, изпълняван съвместно с 
Испания, в частта, касаеща оперативното международно полицейско 
сътрудничество, беше изработен институционален модел за Национална 
точка за контакт (НТК), формирана като структура от типа “единен 
прозорец”. Той беше утвърден от министъра на вътрешните работи на 28 
май 2002 г. С него се урежда статутът и управлението на звеното, неговите 
задачи и дейности, правомощията на служителите, както и задължението за 
органите /служителите/ на службите с полицейски функции да 
осъществяват международен информационен обмен с полицейски служби 
на други държави или организации /Интерпол, Европол и т.н./ само чрез 
НТК. 
НТК ще бъде изградена като функционално-структурно звено на пряко 
подчинение на министъра на вътрешните работи. То ще включва дежурни 
екипи за поддържане на 24-часова непрекъсната връзка 365 дни в годината 
с националните точки за контакт или съответстващите им органи в 
страните-членки на ЕС, Генералния секретариат на Интерпол, с всички 
правоохранителни органи в България. Отделен секретариат ще бъде 
формиран за организация на документо-оборота, осъществяването на 
информационния обмен и съхранение на данните. Координацията между 
НТК и службите на МВР с полицейски функции ще се осъществява чрез 
командировани представители на тези служби. Междуведомственото 
сътрудничество ще се реализира чрез поддържане на пряка връзка с 
определени за целта представители от компетентните органи на съдебната 
власт. 
В създаваната в момента НТК ще се подготвят параметрите, необходими за 
изграждането на националните бюра ЕВРОПОЛ и СИРЕНЕ за 
осъществяване на информационен обмен. В периода до присъединяването 
на България към ЕС, в рамките на НТК организационно и структурно ще 
бъде обособено звено ЕВРОПОЛ в съответствие с изискванията на 
споразумението, което България предвижда да подпише с ЕВРОПОЛ до 
края на годината. В тази връзка, ЕВРОПОЛ е изготвил Доклад за защитата 
на личните данни в Република България, който предварително е бил 
съгласуван с българската страна. Същият е внесен за разглеждане в 
Съвета на ЕС, като се отправя препоръка за възлагане на мандат на 
ЕВРОПОЛ за водене на преговори за подписване на споразумение за 
сътрудничество с България. 
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Правната рамка за създаването на НТК се съдържа в проекта на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните 
работи, приет на първо четене не 1ви август 2002 г. Съгласно Националния 
Шенгенски план за действие, законопроектът за изменение и допълнение 
на ЗМВР се предвижда да бъде приет до края на м. октомври 2002 г. 
Законопроектът предвижда изменения на чл.9, съгласно които “В 
Министерството на вътрешните работи се създава Национална точка за 
контакт за целите на международното полицейско сътрудничество и за 
координация на действията на чужди полицейски служители на територията 
на Република България, когато това е предвидено по силата на 
международен договор. Изготвен е проект на правилник на НТК. Предстои 
неговото утвърждаване от министъра на вътрешните работи до края на м. 
декември 2002 г.. 
През първия етап на функциониране, до влизането в сила на закона, 
предвиждащ създаването на единна структура, НТК се създава като 
функционално звено към НЦБ “Интерпол”- МВР. Функциите на ръководител 
на НТК се изпълняват от директора на НЦБ “Интерпол”-МВР.  
Пълният текст на институционалния модел на НТК, утвърден от министъра 
на вътрешните работи, е представен в Приложение 1 на настоящия 
раздел. 
Обучението на служителите, които ще бъдат командировани в НТК от 
националните служби на МВР - НСП, НСБОП, НСГП и НСЖ, се извършва в 
рамките на проекта по програма ФАР. Първите два модула бяха проведени 
през м. юли и август 2002 г. Третият последен модул е предвиден за м. 
октомври 2002 г.  
 
В допълнение, ЕС кани България да предостави подробна информация за 
хармонизацията на законовите разпоредби в Наказателния кодекс, както 
и за новото законодателство за оперативната дейност на службите в 
сферата на обществения ред, включително и за подобряването на 
обучението и подготовката на полицията в областта на 
международното законодателство за човешките права. 
На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс (ДВ бр.№92/27.09.2002). В областта на 
борбата с корупцията, промените се отнасят до: криминализиране на 
подкупа в частния сектор, търговията с влияние, пасивния подкуп на чужди 
длъжностни лица, подкупа на арбитри и, в определени случаи, на 
защитници и повереници; разширяване обхвата на понятието “чуждо 
длъжностно лице”; ограничаване обхвата на защитите, предвиждащи 
освобождаване от наказание в някои случаи на активен подкуп; въвеждане 
и на наказание глоба в случаите на подкуп; по тежки наказания за пасивен и 
активен подкуп на съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи; и 
обхващане на неимотните облаги/услуги от предмета на подкупа. Тези 
промени съответстват на стандартите на Наказателната конвенция на 
Съвета на Европа срещу корупцията, Конвенцията на Организацията за 
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икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди 
длъжностни лица в международните търговски сделки, Конвенцията за 
борба с корупцията, в която са въвлечени служители на Европейските 
общности или служители на държавите членки на Европейския съюз, 
Протокола към Конвенцията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности, и Съвместните действия за борба с корупцията в 
частния сектор. 
В областта на борбата с организираната престъпност промените са 
насочени към законово дефиниране на понятието за организирана 
престъпна група, адекватно регламентиране на наказателната репресия по 
отношение на образуването, ръководенето и участието в организирана 
престъпна група, както и към криминализиране на сговора за извършване 
на организирана престъпна дейност. Предложените промени са съобразени 
със Съвместните действия от 1998 г. за обявяване за престъпление на 
участието в престъпна организация в държавите-членки на Европейския 
съюз и Конвенцията на ООН срещу  транснационалната престъпност.  
Освен това, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, с 
приетите изменения беше криминализирано държането на детска 
порнография (съобразно Съвместните действия от 24 февруари 1997 г. за 
борба с търговията с хора и сексуална експлоатация на деца). За 
изпълнение на стандартите по посочените Съвместни действия от 1997 г., 
както и за привеждане на наказателната уредба в съответствие с 
изискванията на Протокола за трафика на хора, особено на жени и деца, 
допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 
престъпност, в Наказателния кодекс беше създаден отделен раздел, 
съдържащ разпоредби относно наказването на трафика на лица с цел да 
бъдат използвани за развратни действия, принудителен труд, вземане на 
органи или държани в принудително подчинение. 
С приетите изменения и допълнения в НК беше създадена нова глава 
“Компютърни престъпления”, в която се съдържа наказателно-правна 
уредба на деянията, насочени срещу сигурността, неприкосновеността и 
правилното функциониране на компютърни системи и компютърни 
информационни данни (съобразена с Европейската конвенция за 
киберпрестъпността, която бе подписана от България през 2001 г.). 
Бяха включени също специални наказателни състави за тероризъм, 
финансиране на тероризма, създаване, ръководене и участие в 
терористична група, приготовление към извършване на тероризъм, явно 
подбуждане към извършване на тероризъм, и закана да бъде извършен 
тероризъм.  
Тези законодателни промени са от особена важност за ефективното 
противодействие на съответните видове престъпна дейност в страната и 
ще имат силен превантивен ефект. Те значително ще увеличат капацитета 
на правораздавателните органи за противодействие на посочените 
престъпления и ще спомогнат за ограничаване и поставяне под контрол на 
съответните видове престъпна дейност. Тази наказателно-правна 
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регламентация също така значително ще подобри възможностите за 
полицейско и съдебно сътрудничество (правна помощ и екстрадиция) със 
страните от Европейския съюз по отношение на разкриването, 
преследването и наказването на тези престъпления. 
Оперативна дейност на службите 
По отношение на новото законодателство за оперативната дейност на 
службите в сферата на обществения ред, на 1ви август 2002 г. на първо 
четене беше приет ЗИД на ЗМВР. Очаква се законът да бъде приет от 
Народното събрание до края на м. октомври 2002 г. 
Основните предложения за изменения и допълнения в проекта са в 
следните насоки: 
 Регламентират се промени в информационната дейност на МВР в 
съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за 
защита на класифицираната информация. Обработката на лични данни 
в информационните фондове може да става по посочения от закона ред; 
 Регламентират се основно правилата относно полицейската 
регистрация, основанията, при наличието на които тя се снема, 
органите, които снемат полицейската регистрация; 
 Регламентира се създаването на Национална точка за контакт /НТК/ за 
целите на полицейското сътрудничество и действия на чужди 
полицейски служители на територията на Република България.  
 За засилване възможностите за противодействие на организираната 
престъпност се разширяват правомощията на НСБОП по чл.92 от ЗМВР 
чрез осигуряване на възможност за прикриване на служители и 
провеждане на операции под прикритие. Проектът на ЗИД на ЗМВР за 
първи път регламентира провеждането на контролирана покупка, чрез 
допълнение на чл.162 ал.1 т.16. 
 Въвеждат се текстове, които уреждат осигуряването на пожарната и 
аварийната безопасност на обектите въз основата на договори. 
Предвижда се законова възможност за създаването на доброволни 
формирования за подпомагане органите на НСПАБ за предотвратяване 
и ликвидиране на пожари, бедствия, аварии и катастрофи; 
 Въвежда се забранителен текст за ползването на отличителните 
полицейски знаци без разрешение, като се предвиждат сериозни глоби 
по административен ред. 

Предвидените изменения в нормативната уредба за оперативно-
издирвателната дейност в борбата с организираната престъпност са в 
съответствие с Принцип-6 на Предприсъединителния пакт за борба с 
организираната престъпност, където се подчертава взаимовръзката и 
ефективността на специалните техники за разследване и се акцентира 
върху готовността на страните да улесняват международното 
сътрудничество в тази сфера. 
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Настоящият ЗМВР регламентира прилагане на всички оперативно-
издирвателни способи, включително и операции под прикритие в 
изпълнение на двустранни или многостранни споразумения, влезли в сила 
за Р България. 
 
Обучение по правата на човека 
Спазването на правата на човека и основните свободи е един от основните 
ангажименти на МВР. Работата в тази насока се развива в три основни 
направления: 

 Организационно-управленска дейност. 
 Обучение на личния състав. 
 Общ контрол и проверка по конкретни жалби на граждани и 

сигнали на медии и неправителствени организации. 
Темата "Полицията и правата на човека" е широко интегрирана в цялостната 
подготовка и обучение на курсанти и специалисти за нуждите на МВР, което е 
в съответствие с философията за изграждане на нов облик на полиция 
"близка до гражданите". Учебните програми на Академията на МВР и 
сержантските училища са разработени с оглед постигане на по-ефективно 
обучение и подготовка по отношение на европейските и международните 
критерии и норми, регламентиращи правата на гражданите и реда за 
общуване на полицейския служител с тях при изпълнение на служебните 
задължения. 
 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В АКАДЕМИЯТА НА МВР 
Обучението се извършва във всички форми на обучение във факултет 
“Полиция” на Академията на МВР. 
I. Редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на специалността 
“Противодействие на престъпността и опазването на обществения ред” 
Международната и национална правна регламентация на правата на 
човека се изучава в следните учебни задължителни дисциплини: 
1. Международно публично право- 60 учебни часа 
2. Европейско право- 45 часа; 
3. Полицейско право- 90 часа; 
4. Полицейска тактика- 100 часа. 
В първите две дисциплини се изучават международните нормативни 
актове по правата на човека. 
В учебната дисциплина “Полицейско право” се изучава 
международната и национална правна регламентация на полицейските 
правомощия, свързани с правата на човека. Тематиката на учебната 
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дисциплина включва основанията и правния ред за прилагане на 
принуда от органите на полицията. 
Полицейската тактика изучава действията на полицията по прилагането 
на правните норми, гарантиращи човешките права в практическата 
дейност на полицията. Основното и внимание е съсредоточено върху 
случаите на прилагане на помощни средства и сила и употреба на 
оръжие от органите на полицията. Изучават се действията на полицаите 
в ситуации, при които съществува висока вероятност от приложение на 
сила или други предвидени от националния закон действия, засягащи 
гарантираните от Конституцията на Р България човешки права. 
II. Курсовете за първоначална професионална подготовка на офицери с 
висше образование. 
Проблемите на защита на човешките права при осъществяване на 
полицейска дейност се преподават в следните задължителни учебни 
дисциплини. 

1. Полицейско право- 40 учебни часа 
2. Модул “Полицията и правата на човека” - 10 учебни часа-

международно-правна регламентация на човешките права; 
3. Модул " Полицейска етика" -10 часа- етични аспекти на защитата на 

човешките права; 
4. Модул “Социална дейност на полицията” - 10 часа - Проблемът за 

полиция в близост до гражданите и работа в мултиетническа среда; 
5. Полицейска тактика - 40 учебни часа. 

III. Курсовете за първоначална професионална подготовка в трите 
центъра за квалификация и професионална подготовка на сержанти 
от полицията в гр. София, Казанлък и Варна 

1. Модул “Полицейска евроинтеграция” - 6 часа полицейска 
евроинтеграция и международните нормативни актове по правата на 
човека; 

2. Полицейско право - 30 часа; 
3. Полицейска тактика- 40 часа. 

IV. Курсовете за квалификация и преквалификация на офицери 
Обучението се извършва по отделни теми или в специализирани курсове 
по правата на човека за срок от 1 до 3 дни; 
Обучен е офицерският състав на Гранична полиция и Жандармерията и 
голяма част от офицерите на Национална служба ”Полиция”. 
V. Курсовете за ръководен състав 
Специализирани теми или курсове от 1 до 2 дни по проблемите на правата 
на човека и бежанците. 
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VI. Разработена учебна литература по правата на човека 
В последните три години  са разработени учебници по полицейско право и 
полицейска тактика и повече от 5 монографии и учебни пособия, посветени 
на правата на човека. Личният състав на полицията е обезпечен с 
литература за обучение по правата на човека, в това число с учебно 
пособие по правата на човека издадено през 2002 г. 
VII. Магистърска степен по специалността “Противодействие на 
престъпността и опазване на обществения ред” 

1. Учебна дисциплина “Полиция и правата на човека” с хорариум 
28 часа в дистанционна форма на обучение 

2. Учебна дисциплина “Социална дейност на полицията” с 
хорариум 28 часа 

VIII. Нови елементи в обучението на полицейските служители по правата 
на човека: 
Полицейската дейност в условията на близост с обществото е ориентирана 
към профилактиката на противообществените прояви и престъпленията и 
издигане на правната и обща култура на служителите от полицията. Това 
наложи Академията на МВР да разгледа проблема в един по-широк план, 
който включва: 

• проблематика по правата на човека; 

• международни стандарти по правата на човека и полицейската 
дейност; 

• действуващи международни конвенции и опита на сродните структури в 
европейските държави; 

• социални дейности на полицията; 

• работа с отделни социални групи; 

• участие на полицията в мироопазващи мисии; 

• полицията и чужденците. 
 
Програми за обучение на полицейски служители по правата на човека, в 
рамките на сътрудничество с международни институции, правителствени 
и неправителствени организации (ЕС, ВКБООН, Съвета на Европа, 
програма “Одисей”, програма ФАР, фондация “Отворено общество”, 
Институт по конституционна и правна политика COLPI, Британски Ноу Хау 
Фонд,  Международния Червен кръст, център “АСЕТ” център “Надя”  др.): 

 “Общотеоретична програма по правата на човека” 
Тя е част от правната подготовка на всички обучаеми и е включена в 
учебните програми по международно хуманитарно право, гражданския 
контрол върху дейността на полицията, евроинтеграцията и др. 
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 Програма "Обучение на полицейските служители по прилагане 
на международните стандарти за правата на човека, 
професионална етика в служебната дейност". 

Програмата има за цел да доведе до знанието на максимален брой 
полицейски служители международните стандарти по правата на човека 
и да положи основите на професионалната етика в тяхната служебна 
дейност. 

 Програма “Полицията и младежта” 
Програмата има за цел да формира у бъдещите полицаи знания и 
умения за работа с децата и младежите, както и да представи пред 
младежите една нова визия за дейността на органите на МВР. В 
рамките на програмата се работи по  проекта “Детска академия по 
безопасност” съвместно с ВКБООН. 

 Програма "Полицията и малцинствата” 
Програмата има за цел полицейските служители да усвоят 
международните правни стандарти за поведение на служителите от 
правоохранителните органи при осъществяването на тяхната 
професионална мисия в специфичните условия на етническите 
общности и формирането на професионална философия в тази насока. 
В рамките на програмата Академията на МВР участва в проект на ФАР 
– и Министерския съвет “Интеграция на ромите в обществото” – BG 
9907.01 подпроект “Достъп до образование” 

 Програма "Полицията и чужденците" - проект  ВИПОНД/ВКБООН/ЕС  
“Правата на човека и бежанското право” по програмата “Одисей 98” на 
ЕС 

 Програма "Мироопазващи и хуманитарни мисии" 
– обучение на кандидати за полицейски наблюдатели в мироопазващи 

мисии на ООН; 
– обучение по подготовка на служители по осъществяване на 

хуманитарна помощ и спасяване на хора в извънредни ситуации 
 Обучение по ENFOPOL – модули “Полицейска етика. Моралният 
кодекс като инструмент в полицейската дейност” и 
“Полицейската дейност в многоетническо общество” – проект 
BG99/IB/JH/03 по програма ФАР, подпроект II; елемент 2.3 

Академията на МВР подготвя сътрудничество с центрове “Надя”, което 
предвижда семинари по проблемите на полицейското насилие, както и 
стажове на курсанти в тези центрове по превенция на домашното насилие и 
работа с жертви на домашно насилие. 
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ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В НСП 
През м. август 2000 г. в Национална служба “Полиция” бе сформирана 
специализирана Комисия по правата на човека. Нейните основни функции 
са:  

 привеждане на вътрешнонормативните документи на полицията в 
съответствие с международното и вътрешното законодателство;  
 анализ на констатациите в докладите на Комитета за 
предотвратяване на изтезанията и на неправителствените 
организации, осъществяващи мониторинг върху дейността на 
полицията и разработване на препоръки за отстраняване на 
допуснати нарушения;  
 създаване на организация за обучение на ръководния и 
изпълнителския състав по проблемите на правата на човека и 
международните стандарти за работа на правоохранителните органи. 

За да бъде обвързана дейността на комисията с полицейските структури по 
места, са определени координатори по правата на човека за всяка от 
регионалните дирекции на вътрешните работи. Всички регионални 
координатори са преминали два курса на обучение по правата на човека, в 
които са били запознати с теоретичните аспекти и практическите измерения 
на темата.  
С финансовата помощ на Програмата за междуправителствените дейности 
на Съвета на Европа бяха издадени следните учебни пособия с 
практическа насоченост, които разпространени сред полицейските 
структури в страната: 

 “Правата на човека и полицията” - наръчник за практически 
насочено обучение; 
 “Правата на човека и полицията” - методи за провеждане на 
дискусия; 
 “Посещение на Комитета за предотвратяване на изтезанията - за 
какво става дума?”; 
 “Полицейска практика и права на човека - европейско въведение”; 
 Видеокасета “Полиция и права на човека - нека бъдем 
внимателни!”. 

В допълнение, специалисти по правата на човека от НСП разработиха още 
две пособия по темата, които също бяха разпространени в полицейските 
подразделения: 

• "Правата на човека и полицейската практика" - наръчник за обучение 
на сержанти от полицейските служби, издаден от Фондация 
"Български адвокати за човешки права" в рамките на проекта 
"Полицията - структура на насочена към обществеността"; 
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• "Полицейски наръчник за човешки права". Инициативата и 
организацията за написване на наръчника се осъществи от Датски 
център за правата на човека- Копенхаген и Институт за принципите 
на правото - София. Наръчникът е предназначен да бъде 
практическо помагало при организиране на учебната година без 
откъсване от работа във всички структурни звена на НС "Полиция" и 
останалите полицейски служби на МВР.  

От 1999 г. насам в НСП са проведени над 20 обучения по правата на човека 
в полицейската практика, обхващащи около 2000 души от полицейския 
състав. Темите, разгледани по време на обученията, бяха представяни от 
лектори от съда, прокуратурата и следствието, както и представители на 
неправителствени правозащитни организации.  
През м. април 2001 г. започна едногодишен съвместен проект на Център 
АСЕТ, НСП и учебните заведения към МВР, финансиран от Британския Ноу 
Хау Фонд. Основната цел на проекта бе да се избегне практиката на 
изолирано и хаотично обучение, като се инвестира в подбора и обучението 
на лектори по правата на човека, които да обучават своите колеги по места.  
Първата фаза от проекта предвиждаше провеждането на работни семинари 
по правата на човека с преподаватели от ЦСППП (полицейските училища). 
В рамките на първия семинар (27-28.06. 2001 г. - гр. Варна), бяха 
разработени български учебни казуси, с цел адаптиране на наръчника на 
обучителя по правата на човека на Съвета на Европа. Втората основна 
тема бе обсъждане на учебното пособие “Полицията и правата на човека - 
методи за водене на дискусия”, във връзка с което в работата на семинара 
бяха поканени за участие преподавателите по психология от ЦСППП. По 
време на двата обучителни семинара за преподавателите от полицейските 
училища бяха дискутирани също и методите на обучение по правата на 
човека в полицията.  
В рамките на РДВР за обучители по правата на човека бяха определени по 
двама полицейски служители. Те преминаха през два етапа на обучение, 
всеки от които се състоеше от два семинара. Първите два семинара се 
проведоха в периода 02 - 03. 07 и 17 - 18 . 07. 2001 г. в София.  Втората 
фаза бе реализирана през 2002 г.  - от 13 до 15 март 2002 г. в гр. Пловдив 
за обучителите от РДВР от Южна България, и от 20 до 22 март 2002 г. в гр. 
Велико Търново. за обучителите от РДВР от Северна България. 
През първия етап от обучението участниците бяха запознати с основните 
европейски стандарти по правата на човека - ЕКПЧОС, ЕКПИ и др.  Между 
двата етапа на обучение, наред с комплекта от учебни пособия на Съвета 
на Европа, обучителите получиха и учебното помагало “Полицейската 
професия и правата на човека”, издание на Център АСЕТ, което да ги 
подпомогне при провеждането на занятията. За лектори на семинари бяха 
поканени представители на неправителствени правозащитни организации. 
На семинарите, проведени през м. март 2002 г., обучителите имаха 
възможност да споделят опита си от вече проведените обучения по места, 
да получат обратна връзка от колегите си и да дискутират проблемите и 
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предизвикателствата при представянето на проблематиката, свързана с 
правата на човека. Семинарите дадоха възможност да бъдат обсъдени 
мерките, предвидени в Окръжно писмо на директора на НСП до 
директорите на териториалните служби на МВР, целящи да засилят 
гаранциите за защита правата на задържаните.  
Проектът приключи с работна среща през м. май 2002 г. на тема 
“Полицейската професия и правата на човека - грижа и отговорност”, 
организирана от Център АСЕТ, ДНСП и Пресцентър на МВР. На срещата 
бяха поканени представители на националните служби на МВР, 
министерства, чуждестранни мисии в България, неправителствени 
правозащитни организации.  
През м. юли 2002 г. с подкрепата на Ноу-Хау фонд на Великобритания 
Национална служба "Полиция" проведе няколко семинара по проблемите 
на малцинствата с участието на полицейски служители от райони, населени 
с компактни маси ромско население. През 2003 г. предстои да бъде 
реализиран мащабен проект за работа на полицията с малцинствата, 
съвместно с Националния съвет за етническите и демографските въпроси 
към МС. 
През м. септември 2002 г. съвместно с Академията на МВР и полицейските 
училища беше организиран семинар на тема "Полиция и малцинства", 
проведен с участието на двама експерти от френската полиция по 
проблемите на малцинствата. 
Планира се по-нататъшно обучение по правата на човека на обучителите и 
координаторите по правата на човека от регионалните дирекции на 
вътрешните работи. Съвместно с Центъра за подпомагане на хора, 
преживели изтезания – АСЕТ, е изготвен проект за подпомагане на 
обучението по правата на човека по места, който предстои да бъде 
реализиран през 2003 г. 
През м. септември 2002 г. в Министерство на вътрешните работи беше 
създадена постоянна работна група по правата на човека, в която участват 
представители от компетентните дирекции и националните служби, 
председателствана от зам.- министър на вътрешните работи. Групата 
предстои да обсъди предложения и да създаде организация за комплексно 
решение на проблемите, посочени в докладите за България от страна на 
Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, както и други 
допълнително възникнали проблеми, свързани с правата на човека. 
Към Дирекция на Национална служба “Полиция” с МЗ е създадена работна 
група "Полицията в служба на обществото", с участието на 
представители на националните служби, централната администрация и 
Академията на МВР, която до края на 2002 г. ще изработи стратегия за 
прилагане на модела community policing в рамките на Националната 
полиция, с оглед повишаване на ефективността в нейната работа и 
изграждане на партньорски отношения между полицията и гражданското 
общество.  
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В рамките на програма "Полицията в служба на обществото"  на фондация 
"Отворено общество"  предстои реализацията на проекти, които ще бъдат 
осъществявани от неправителствени организации в сътрудничество с 
полицейските структури по места в рамките на два основни приоритета, 
съгласувани с Дирекция на Национална служба “Полиция”: 

• Популяризиране на модела "Полиция в служба на обществото" и 
представяне на полицейската работа пред широката общественост; 

• Установяване на ефективни механизми за отчетност и 
граждански контрол върху действията на полицията. 

Продължава успешното сътрудничество между полицията и 
неправителствените правозащитни организация - т. напр.  подкрепен е 
проект на Български хелзинкски комитет за осъществяване на независим 
мониторинг на работата на полицията, който предстои да бъде осъществен 
през 2003 г.  
 
ЕС отбелязва, че България е имала Национална стратегия за борба с 
организираната престъпност за периода от 1998 до 2001 г. и кани 
България да предостави допълнителна информация за резултатите от 
нейното приложение и за бъдещите планове на страната в това 
отношение. 
В рамките на годишен доклад за състоянието на националната сигурност, 
представен пред Народното събрание през м. април 2001 г., българското 
правителство направи отчет на цялостното изпълнение на Националната 
стратегия за борба с организираната престъпност. Отчетът е представен в 
Приложение 6 на раздела. 
Предвид новите реалности и тенденции в развитието на организираната 
престъпност и предприемането от страна на правоприлагащите органи на 
адекватни мерки за нейното противодействие, в началото на 2002 г. в МВР 
бе създадена  работна група, която  изработи Стратегия на МВР за борба с 
престъпността. Документът, който определя основните цели и задачи на 
министерството за периода 2002 – 2005 г., очертава приоритетите на МВР в 
борбата с престъпността, а именно: развитие и укрепване на 
административния капацитет на правоприлагащите органи; борба с 
корупцията; противодействие на престъпленията против личността и 
собствеността на гражданите, противодействие на икономическите, 
финансовите и високотехнологичните престъпления; ограничаване 
дейността на организираните престъпни структури, подобряване на 
координацията и съвместни действия с другите държавни органи и най-вече 
с държавните контролни органи и съдебните органи за противодействие на 
престъпността. 
С цел дефиниране на националната политика в борбата за 
противодействие на престъпността, в процес на изготвяне е Национална 
стратегия за противодействие на престъпността, с която ще се дефинират 
приоритетите в работата на правоприлагащите органи в тази област. При 
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изготвянето на документа ще бъдат взети под внимание резултатите от 
изпълнението на Единната национална стратегия за борба с престъпността 
от 1998 г., както и отчетена необходимостта от допълване и разширяване 
на мерките, приоритетите и дейностите за тяхното изпълнение. За нейна 
основа служи готовата Стратегия на МВР. 
За изпълнението на тази цел, с решение № 284 на МС от 11 май 2002 г. е 
създадена междуведомствена работна група, под ръководството на 
министъра на вътрешните работи, със задача за изготвяне и представяне 
за одобрение пред Министерски съвет на проект на Национална стратегия 
за противодействие на престъпността. 
 
ЕС кани също така България да осигури информация за 
функционирането на сътрудничеството между всички полицейски 
служби, митниците, следствените служби, прокурорите и съдиите, 
както и за сътрудничеството между различните органи на 
централно ниво, на регионално и местно ниво, разделението на 
отговорностите и как се предотвратява потенциалното дублиране на 
отговорностите. Освен това ЕС кани България да предостави 
информация относно сътрудничеството между съответните 
органи /полиция, специализирани звена, следователи, прокурори/ по 
време на етапа преди съдебния процес. Освен това, ЕС кани България 
да предостави допълнителна информация относно сътрудничеството 
между различните полицейски сили и различните клонове на съдебната 
система, в  частност относно прилаганите процедури. 

• Вътрешноведомствено сътрудничество между службите с 
полицейски функции в МВР в борбата с престъпността: 

− На национално равнище 
Правната рамка на сътрудничеството между полицейските служби на МВР 
се съдържа в Глава ХХ на ЗМВР.  
Организацията на взаимодействието и координацията между националните 
служби се осъществява при спазване на законово определените им 
функции по чл.59 – Задачи и дейности на националната полиция; чл. 89 и 
чл.90 – задачи и дейност на НСБОП; чл.94 и чл.95 – Задачи и дейности на 
граничната полиция; чл.104 и чл.105 – задачи и дейности на националната 
жандармерия. 
За прецизиране на задачите и дейности на НСБОП и целите на 
ефективната координация между полицейските служби при 
противодействие на организираната престъпност, задачите и дейностите на 
тази служба са детайлно дефинирани в чл. 63-чл.72 на Правилника за 
прилагане на ЗМВР. Така се постига яснота относно предмета на дейност и 
функционалната компетентност на НСБОП и се регламентират условията 
за точно изпълнение на чл. 92, ал. 2 от ЗМВР: “Службите на МВР 
предоставят на НСБОП информация, свързана с организираната 
престъпност”.  
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В практически план взаимодействието и координацията между службите 
при изпълнение на законово определените им задачи и дейности в борбата 
с престъпността се реализира чрез: 

1. обмен на данни и информации, главно при и по повод оперативно-
издирвателна дейност, чиято цел е: разкриване, предотвратяване 
и пресичане на престъпления и други нарушения, извършвани от 
лица действащи самостоятелно, в съучастие или организирано в 
състава на престъпни групи и организации; откриване и 
установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи 
или извършили престъпни деяния и събиране на достатъчно 
данни, по смисъла на НПК, за започване на предварително  
(процесуално) разследване срещу същите; издирване на лица, 
укриващи се от органите на предварителното производство и 
съда, а така също и на безследно изчезнали лица.  

2. предоставяне на достъп и използване на изградените в службите 
специализирани информационни фондове; 

3. оказване на оперативно-техническо съдействие при прилагане на 
специални разузнавателни средства и изготвяне на веществени 
доказателства за ползване в наказателното производство 
(предварително и съдебно); 

4. разработване и изпълнение на съвместни планове по приоритетни 
направления на дейност, проекти или задачи, включително 
формиране на съвместни екипи за оперативно-издирвателни 
действия и интегриране на оперативните данни за целите на 
анализа. 

За избягване на неикономичното използване на силите и средствата на 
МВР, елиминиране на дублирането в полицейската работата при 
провеждане на целенасочени оперативно-издирвателни действия срещу 
конкретни лица, подозирани в съпричастност към престъпна дейност, 
функционира единна национална картотека (т. нар. оперативен отчет), 
създадена с инструкция на министъра на вътрешните работи. 
Управлението на картотеката е възложено на самостоятелна дирекция от 
състава на специализираната администрация на МВР. Не се допуска 
образуване на две или повече предварителни оперативни проверки за едно 
и също подозирано лице от различни полицейски служби и служители. 
Централната картотека изпълнява сигнални функции при всеки проявен 
интерес към картотекирано лице, за което се незабавно се уведомява 
едностранно службата и служителя, провеждащ оперативната проверка. 
Разрешаването на възможни спорове е в компетенциите на съответните 
длъжности лица: главен секретар на МВР, директори на национални 
служби, директори на Регионални дирекции на вътрешните работи (РДВР). 
Съгласно чл. 27 във връзка с чл. 190 от ЗМВР главният секретар 
организира взаимодействието между полицейските служби и координира и 
контролира тяхната дейност. За регулиране на оперативното 
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взаимодействие главният секретар на МВР издава заповеди във връзка с 
администриране на информационните потоци.  
Директорите на национални служби организират и осъществяват 
координация и взаимодействие между структурните звена на националните 
дирекции и регионалните звена в териториалните служби. 

− Сътрудничество на регионално равнище 
Директорите на РДВР организират и ръководят сътрудничеството между 
регионалните звена на съответните национални служби /например между 
регионалните звена “Полиция” и “Борба с организираната престъпност/, 
като съблюдават техните законово определени задачи и дейности, които са 
аналогични на тези на националните. Директорите на РДВР ръководят и 
отговарят за сътрудничеството между местните полицейски структури 
/районни полицейски управления/ и между тях и регионалните звена. 
Координирането на издирвателни мероприятия по конкретни значими 
случаи се осъществява на основата на оперативни планове, утвърждавани 
от: 

- главен секретар – при проекти, при които взаимодействието се 
реализира с участие на две или повече национални служби, 
включително и техни регионални подразделения; 

- директор на национална служба – за взаимодействие между две и 
повече регионални звена на съответната служба; 

- директор на териториална служба – за взаимодействие между 
регионалните звена на националните служби на територията на 
съответния регион. 

По приоритетни направления на дейност се създават работни групи /task 
forces/ с участие на представители на всички полицейски служби. На 
национално ниво те имат за цел да обединяват оперативната информация, 
да оценяват измененията в рисковете и заплахите, на базата на текущ 
анализ на ситуацията, да разпределят конкретни задачи на регионалните 
работни групи и да участват в разследвания с трансграничен характер. 
На регионално ниво се формират регионални работни групи с участие на 
представители на съответните звена на националните служби в РДВР. 
В момента специализирани работни групи на национално и регионално 
звено са изградени в следните области: 

- трафик и търговия с наркотици; 
- нелегална миграция, трафик и търговия с жени за целите на 

сексуалната експлоатация; 
- контрабанда на акцизни и бързооборотни стоки. В изпълнение на 

чл.92 ал.2 тези групи се координират от ръководни служители – на 
централно ниво от Дирекция на НСБОП и на регионално ниво – от 
регионалните звена “БОП”. 
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С оглед подобряването и засилването на полицейското сътрудничество в 
МВР, е разработен и се прилага Проект по програма ФАР 99 “Управление 
на системите за криминална информация съобразно европейските 
стандарти”. Информация за проекта е изложена по-долу. 
 

• Междуведомствено правоохранително сътрудничество 
 -  полиция и митници 
Условията и редът за взаимодействие между полицейските и митнически 
органи са регламентирани 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 
валутни нарушения и престъпления, приета на 26.08.2002 г. Тази 
инструкция отменя действието на Инструкцията със същото наименование 
от 2001 г. Освен вече уредените в предишната инструкция въпроси, в 
предметния обхват на новия акт се включва и регламентация на мобилните 
митнически групи, както е посочен и  реда и условията  за спиране на пътни 
превозни средства.  
 Целта на сътрудничеството, регламентирано в Инструкцията, е 
предотвратяване и разкриване на митнически и валутни нарушения чрез 
обмен на информация, съвместно провеждане на оперативно-издирвателна 
дейност и осъществяване на други специфични мероприятия в изпълнение 
на функциите, определени със закон. 
Обменът на информация включва: 

- констатирани от митническите органи нарушения на митническото 
законодателство, при които има данни за извършени 
престъпления по НК и по-конкретно по чл.242 /контрабанда/ и 
чл.251 /валутни престъпления/; 

- данни за юридически и/или физически лица, за които съществуват 
основателни подозрения, че са замесени в нарушение на 
митническия режим и валутното законодателство; 

- данни за транспортни средства и стоки, които са средство или 
предмет на митнически или валутни отношения; 

- ситуационни доклади за състоянието и тенденциите в 
митническите и валутни нарушения и анализи и оценка на риска 
/по стокови групи, страни на произход, модус операнди, типология 
на нарушителите/. 

Обменът на оперативна информация се осъществява между Дирекция 
“Митническо разузнаване и разследване” на агенция “Митници” и 
специализираните звена в националните служби с полицейски служби – 
направление “Контрабанда” за НСБОП; направление “Икономическа 
полиция” за НСП; направление “Оперативно-издирвателна дейност” за 
НСГП. 
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Инструкцията за взаимодействие предоставя възможност митническите 
органи по своя инициатива да изискват от органите на МВР провеждане на 
оперативно-издирвателни действия, като обхватът на тези действия е 
дефиниран в акта. Регламентирани са задълженията за съдействие от 
страна на митническите органи и задължението на митническите и 
полицейските органи да си оказват съдействие за осъществяване на 
проверки, свързани с молби за служебна помощ в рамките на 
международното сътрудничество. 
Регламентирано е също формирането на съвместни полицейско-
митнически екипи при провеждане на оперативно-издирвателни действия за 
установяване и пресичане дейността на лица, замесени в контрабанда, 
митнически измами и престъпления срещу валутното законодателство. 
Според Инструкцията дейността на мобилните митнически групи се 
координира от специализиран отдел в дирекция “Митническо разузнаване и 
разследване“ в Централно митническо управление и от офицер за връзка, 
определен от министъра на вътрешните работи по предложение на 
директора на НСБОП.  
Офицерът за връзка организира взаимодействието между митническите 
органи и органите на МВР по отношение дейността на мобилните 
митнически групи. 
В мобилните митнически групи участват по двама служители на 
митническата администрация, определени със заповед на директора на 
Агенция “Митници” и по един служител на МВР, определен със заповед на 
директора на НСБОП. 
Според Инструкцията спирането на пътни превозни средства се извършва 
чрез ясен сигнал със стоп-палка. След спиране на пътното превозно 
средство участниците в мобилната митническа група са длъжни да се 
легитимират със служебна карта или с друг служебен знак. При отказ на 
водача на пътното превозно средство да  спре на подадения сигнал 
мобилната митническа група започва проследяване на превозното средство 
като едновременно с това уведомява компетентните органи на МВР с цел 
получаване на съдействие. 

− Сътрудничество между съответните органи /полиция, 
специализирани служби – следователи и прокурори/ на етап 
предварително разследване 

Компетенциите и отношенията между разследващите органи във фазата на 
предварителното производство са подробно регламентирани в НПК на Р 
България, като основните текстове са в чл.28 ал.2 и чл.17121.  
                                                 
21 Чл. 28.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1998 г.) На районния съд са подсъдни всички наказателни дела 
освен подсъдните на окръжния съд. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., доп., бр. 89 от 1986 г., бр. 107 от 1996 г., изм., бр. 64 от 1997 г., бр. 
70 от 1999 г.) На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 - 
110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131, ал. 2, т. 1 и 2, 149, ал. 5, 152, ал. 4, 196а, 199, 203, 206, ал. 4, 
212, ал. 4, 213а, ал. 3 и 4, 214, ал. 2, 219, 224, 253, 283а, 287а, 301 - 303, 321, 321а, 330, ал. 2 и 3, 334, 
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В Приложение 4 е предоставен целият текст на НПК на Република 
България. 
Досъдебното производство се провежда в две форми според тежестта на 
престъплението: 

- Предварително производство, осъществявано от следователите22, 
за тежките престъпления, (по правило подсъдни на окръжните 
съдилища като първа инстанция) – чл.171 ал.1 НПК 

- Полицейско производство, осъществявано от дознателите в 
полицейските служби23, за останалите престъпления (по правило 
подсъдни на районните съдилища като първа инстанция) – чл.171 
ал.-3 от НПК 

Независимо от формата на производството и разследващия орган, в 
досъдебната фаза на процеса то се ръководи изцяло от прокурора (dominus 
litis). Той може да: 

- образува предварително производство вместо дознание, когато 
това се налага от сложността и тежестта на случая – чл.171 ал.2 

- преобразува дознанието в предварително производство на 
същото основание – чл.409, или когато дознанието продължи 
повече от установения срок 

- дава задължителни указания по делата, включително относно 
доказателствата, които трябва да бъдат събрани, и следствените 
действия, които трябва да бъдат извършени (виж по-долу чл.176 
НПК). Само следователят може да възразява някои от указанията 

                                                                                                                                                 
340 - 342, 343, ал. 1, буква "в" и ал. 2, буква "б", 349, ал. 2 и 3, 350, ал. 2, 354а, ал. 1 и 2, 354б, 356е - 
356и, 357 - 360 и 407 - 419 от Наказателния кодекс. 

Чл. 171.  (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1993 г., бр. 70 от 1999 г.) (1)Предварително производство 
задължително се провежда: 

     1.  (доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) за престъпления от общ характер,които са подсъдни като първа 
инстанция на окръжния съд, както и за престъпления по чл. 122, 134, 142, 142а, 143, 143а, 152, 162 - 
167, 169, 201 - 205, 212, 212а, 220 - 223, 227б - 227е, 240, 242, 242а, 282 - 285, 304 - 307, 320 и 339а. 
     2.  за престъпления, извършени от непълнолетни, от лица с физически или психически 
недостатъци, които им пречат да се защитават сами, и от чужди граждани, както и за престъпления, 
извършени в чужбина. 

     (2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Извън случаите по ал. 1, т. 1 прокурорът може да образува 
предварително производство, когато това се налага от фактическа и правна сложност на случая. 

     (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Извън случаите по ал. 1 се провежда полицейско 
производство. 
 
22 Следователите са в състава на Специализираната следствена служба и 28 окръжни следствени 
служби. /Следствените райони и седалищата на окръжните следствени служби съвпадат с районите 
на действие и седалищата на регионалните дирекции на МВР./  
 
23 Определени със заповед на министъра на вътрешните работи и поименно представени пред 
районния прокурор, като компетентни органи за провеждане на процесуални действия по НПК. 
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на прокурора и то само пред по-горния прокурор, чието решение е 
окончателно – чл.178 НПК 

-  може да извършва сам разследването – чл.177 НПК 
- единствено той може да разреши разгласяването на данни по 

дело – чл.179 НПК 
- възложи на дознателите, следователите, МВР и други 

административни органи извършването на предварителна  
проверка, когато данните не са достатъчни за образуване на 
наказателно производство 

Следователите и дознателите  могат и сами да образуват наказателно 
производство, но са длъжни незабавно да уведомят прокурора – чл.192 
НПК, чл.409 НПК. Те могат да задържат заподозрения за срок до 24 часа, но 
са длъжни незабавно да уведомят за това прокурора. Той може да отмени 
задържането или да го удължи за срок до 72 часа – чл.202-203 НПК. 
Прокуратурата чрез съответните прокурори повдига и поддържа 
обвинението, като за целта осъществява ръководство на предварителните 
производства, провеждани от следователите и полицейските дознатели. 
Ръководство и надзор  
Чл. 176. (Изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) При упражняване на ръководство и 
надзор за законност върху дейността на следователите прокурорът може:  

1. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да им дава указания по разследването;  
2. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да изисква, проучва и проверява 

всички материали, събрани от следователите във връзка с 
престъплението;  

3. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да изисква следственото дело;  
4. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да участвува при завършване на 

действията по разследването; 
5. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да определя следователя или да го 

отстранява, ако е допуснал нарушение на закона или не може да 
осигури правилното провеждане на делото;  

6. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да изземва делото от един следовател 
и да го предава на друг;  

7. да възлага на съответните органи на Министерството на 
вътрешните работи извършването на отделни действия, свързани 
с разкриване на престъплението;  

8. (изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.) да отменя по свой почин или по жалба 
на заинтересуваните лица постановленията на следователя, 
освен постановлението за образуване на предварително 
производство, постановлението за повдигане на обвинение и 
заключителните постановления; постановлението за образуване 
на предварително производство и постановлението за повдигане 
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на обвинение може да се отмени само от главния прокурор на 
Република България или от изрично оправомощен от него 
прокурор от Върховната касационна прокуратура.  

Когато полицията събере достатъчно данни за извършено престъпление, по 
което разследването се осъществява от следовател, материалите се 
изпращат на съответния прокурор с мнение за образуване на 
предварително разследване. Сигнали, постъпили в прокуратурата, които не 
съдържат достатъчно данни за незабавно започване на предварително 
производство, са възложени от съответния прокурор на компетентната 
полицейска служба /централна или регионална/ за извършване на 
предварителна проверка по чл.191 от НПК, като прокурорът определя срок 
за изпълнение. 
В Закона за митниците на митническите органи са предоставени 
правомощия за установяване и наказване на митническите нарушения. 
Специализирани митнически органи могат да провеждат разследване на 
престъпления по реда и при условията на Наказателно - процесуалния 
кодекс. Към настоящия момент правомощията обхващат разследването на 
валутни престъпления. Престъпленията с предмет незаконен трафик на 
оръжие, боеприпаси, взривни материали, наркотични вещества и 
прекурсори, разкрити от митническите органи, се разследват от 
следствените органи, които са част от съдебната власт. 
Митническите органи могат да извършват претърсвания и изземвания на 
контрабандни стоки и свързана с тях документация, както и да правят личен 
обиск на лица, но нямат право да събират доказателства в рамките на 
наказателния процес и да задържат заподозрени лица. Съвместно с 
органите на МВР и с разрешение на прокуратурата митническите органи 
осъществяват контролирани доставки. 
 
ЕС отбелязва предоставената от България информация за сключените 
международни споразумения за полицейско сътрудничество и за 
плановете за сключване на такива споразумения в бъдеще. ЕС кани 
България да предостави по-подробна информация за съдържанието на 
тези споразумения, както и за постигнатия напредък в частност по 
отношение на полицейското сътрудничество и сътрудничество в 
борбата с организираната престъпност със съседните държави. 
Споразуменията за полицейско сътрудничество, по които България е 
страна, уреждат сътрудничеството в редица области на полицейската 
дейност, основните от които са: 
1. борбата срещу организираната престъпност; 
2. борбата срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества 

и техните химически прекурсори; 
3. борбата срещу престъпленията от икономически и финансов характер и 

по-специално прането на пари; 
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4. борбата срещу тероризма; 
5. борбата срещу търговията с хора; 
6. борбата срещу нелегалната имиграция и съпътстващата я престъпност; 
7. борбата срещу фалшификацията и подправянето на разплащателни 

средства и документи за самоличност; 
8. борбата срещу кражбата и незаконния трафик на оръжия, боеприпаси, 

експлозиви и ядрени вещества, химически вещества и бактериологични 
продукти, както и други общоопасни вещества, стоки и технологии за 
гражданска и военна употреба; 

9. борбата срещу кражбата, нелегалната търговия и трафик на моторни 
превозни средства; 

10. борбата срещу трафика на културни ценности и крадени предмети на 
изкуството; 

11.  сигурността на средствата за въздушен, морски и сухопътен транспорт; 
12.  поддържането на обществения ред и конвоирането на лица; 
13. издаването и контрола на документите за самоличност; 
14.  научната и техническа полицейска дейност; 
15. управлението и подготовката на кадри. 
Важна част от споразуменията за полицейско сътрудничество 
представляват разпоредбите, уреждащи обмена на информация и 
защитата на данните. След влизането в сила на Закона за защита на 
личните данни и ратифицирането от Р България на Конвенция 108/1981 на 
Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на 
лични данни, Министерство на вътрешните работи е предприело преглед на 
всички подписани до настоящия момент споразумения за съответствие на 
разпоредбите в горната област. При установяване на липси или 
недостатъчно гарантирана защита по отношение на обработката на данни 
се предвижда съгласуване и подписване на допълнителен анекс, уреждащ 
отношенията в този раздел. 
Обичайната практика при споразуменията за полицейско сътрудничество, 
подписани в периода между 1992 и 1995 г., е при изразено взаимно 
желание на двете заинтересовани страни да се предприемат постъпки за 
съгласуване и подписване на нови междуправителствени споразумения, 
отчитащи acquis communautaire  в областта на полицейското 
сътрудничество, граничния контрол и защитата на данните. 
Последни подписани споразумения 
През м. февруари 2002 г. бе подписано Споразумение между 
правителството на Република България и правителството на Република 
Македония за сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната 
престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, 
незаконната миграция и други престъпления. Този акт заменя 
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междуведомствено споразумение между вътрешните министерства на 
двете страни от 1992 г., разширява каталога на престъпленията и формите 
на сътрудничество във връзка с реализиране на съвместни действия, 
регламентира защита на личните данни при тяхното предаване, гарантира 
реализиране на пряк информационен обмен и оперативно взаимодействие 
чрез определени от министрите на вътрешните работи лица за контакт, 
осигурява възможност за формиране на съвместни оперативни екипи за 
провеждане на координирани мероприятия за полицейско разследване на 
престъпни групи и лица замесени в трансгранични престъпления. 
През м.април 2002 г. бе подписано Споразумение между правителството на 
Република България и Френската Република за сътрудничество в областта 
на вътрешната сигурност. Споразумението регламентира формите, реда и 
условията за осъществяване на техническо и оперативно сътрудничество в 
превенцията и разкриването на наказуеми деяния, свързани с различните 
форми на международна престъпност. 
На 18 април 2002 г. между правителствата на Република България и 
Република Турция беше подписано Споразумение за сътрудничество в 
областта на бреговата охрана.  
На 29 май 2002 г. с Австрия бяха подписани споразумения за общо 
полицейско сътрудничество и сътрудничество в предотвратяването и 
борбата с нелегалната миграция.  
На 10 юли 2002 г. беше подписано Споразумение между Правителството на 
Република България и Правителството на Румъния за сътрудничество в 
борбата с организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и 
психотропни вещества и прекурсори, тероризма и други тежки 
престъпления. 
На 23 септември 20002 г. беше подписано Споразумение между 
Правителството на Република България и Съюзното правителство на 
Съюзна Република Югославия за сътрудничество в превенцията и борбата 
с престъпността. 
По инициатива на МВР на Република България започна преглед и оценка на 
действащите договорености с Румъния за полицейско сътрудничество. В 
напреднала фаза се намира разработването на проект на 
междуправителствено споразумение за общо полицейско сътрудничество, 
което ще замени междуведомственото споразумение между 
министерствата на вътрешните работи на двете страни от 1992 г. 
Споразумението ще гарантира ефективно взаимодействие в 
предотвратяването и разкриването на престъпленията, включени в 
каталога на КПШС. Клаузите относно трансграничното наблюдение и 
преследване ще бъдат включени в междуправителственото Споразумение 
за гранично полицейско сътрудничество, чиито проект е пред 
финализиране. 
Таблица със споразуменията за полицейско сътрудничество, по които 
България е страна, е представена в Приложение 2 на раздела. 
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Също така, ЕС кани България да предостави по-подробна информация за 
приложението на туининг проекта относно управлението на системи за 
информация по отношение на престъпността, включително и график за 
сроковете. 
МВР продължава изпълнението на проект по Програма ФАР BG 9911.02 
“Институционално укрепване на българската полиция: актуализиране на 
криминалната информационна система и подобряване на управленските 
техники”. Проектът стартира през м. октомври 2000 г. и ще приключи в края 
на м. октомври 2002 г. Основната му цел е укрепването на 
институционалния капацитет на МВР чрез развитие на структури в 
съответствие със стандартите и постиженията на правото на ЕС в областта 
на правосъдието и вътрешните работи. Изпълнението му създава условия 
за бъдеща интеграция в Шенгенската информационна система и подпомага 
разширяването на полицейското сътрудничество със страни-членки на ЕС. 
По туининг компонента на проекта беше сключено Споразумение 
BG99/IB/JH/03 “Управление на системите за криминална информация 
съобразно европейските стандарти”. То включва изграждане и 
експлоатиране на информационна система за крадени МПС и създаване на 
система за криминален анализ съобразно изискванията и стандартите на 
ЕС; приближаване на българското МВР към професионалната култура на 
ЕС по полицейски въпроси и управление на полицията чрез повишаване на 
капацитета на обучение по информационни технологии и професионално 
езиково обучение и предоставяне на незабавен достъп до ключови 
концепции за управление на полицията. 
Заложените в Споразумението резултати се изпълняват според времевия 
график, предвиден в проекта. 
Създадена е експлоатационната версия на програмното осигуряване на 
АИС за издирвани МПС. Заредена е базата данни на системата. Тестови 
вариант на системата е реализиран и предоставен за ползване в 
структурните звена на МВР за нуждите на обучението. Завършено е 
обучението на обучаващи, които да подготвят потребителите за работа със 
системата   според разпределението по проекта. До 30.09.2002 г. ще се 
финализира  обучението  на потребителите по места. За времето на 
провеждане на обучението по места в ДКИАД - МВР е изградена т.н. “група 
за обслужване на потребителите”, която да оказва методическа помощ. 
Работата на тази група ще продължи до внедряване на системата в 
редовна експлоатация, като след това тези задачи се поемат от 
администраторите на системата. В рамките на изпълнението на проекта и в 
съответствие с установения в МВР ред предстои внедряване на системата. 
За нуждите на криминалистическата идентификация е създадена АИС за 
конструктивните характеристики на МПС. АИС за издирвани МПС ползва 
възможностите на изграденото приложение за конструктивните 
характеристики на МПС.  
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С цел правно-нормативното осигуряване на работата на АИС на МВР са 
разработени, одобрени и изпълнени два Плана за действие – по отношение 
на международното полицейско сътрудничество и защитата на личните 
данни. В резултат в ЗИД на ЗМВР беше формулирано създаването на нова 
структурно звено в МВР – НТК, която на първия етап от своето изграждане 
ще се развива в рамките на НЦБ “Интерпол”. Информация за създаването 
на НТК е изложена в началото на раздела. 
Продължава работата по изграждането на автоматизирана система за 
криминален анализ.  Утвърден е “Институционален модел за изграждане на 
системата за обработка и анализ на оперативна информация”. Съвместно с 
туининг партньорите е разработен проект на заповед за функциите и 
задачите на звената  за  анализ на различни нива на управление в МВР.  
Разработени и съгласувани с туининг партньорите  са следните документи: 
“Основни понятия за изграждане на системата”, “Правила (норми) за 
координация” и “Задание за развитие на АИС “Сигнал”. Назначен е 
експертен съвет  и предстои приемане на Заданието от експертния съвет в 
съответствие с утвърдения ред в МВР по изграждане на информационни 
системи, развитие на програмното осигуряване и внедряването му в 
редовна експлоатация. Проведени са два курса за обучение на анализатори 
по методология според принципите на Европол.   
В резултат на съвместната работа с туининг партньорите се проведе 
децентрализация на чуждо-езиковото обучение в рамките на МВР. 
Разработени са нови тематични планове по чуждо-езиково обучение и 
обучение по информационни технологии в Академията на МВР.  
В контекста на стратегическия избор на Р България за присъединяване към 
Европейския съюз, важна стъпка е хармонизирането на българския 
полицейски модел с този на страните от ЕС като елемент от процеса на 
институционално изграждане на МВР, съобразно европейските стандарти. 
Необходимостта от реформиране на структурите на МВР, усъвършенстване 
на управлението на полицията, както и проучването на обществените 
нагласи, свързани с противодействие на престъпността, определи 
създаването на Център за полицейски изследвания (ЦПИ) към МВР.  
Проведените 14 курса по Енфопол 118 представят част от цялостния цикъл 
за обучение на представители на полицията от страните от централна и 
Източна Европа и дадоха възможност на голям брой български полицейски 
служители да се запознаят с полицейската култура в страните от ЕС. 
Изпълнението на проекта подпомогна идентифицирането на целите на 
стратегията на МВР за създаване на нов модел на организация и 
управление на министерството, неговите структури и човешки ресурси. 
Основните конкретни резултати от изпълнението на целите на проекта са: 

• Приемане на Закона за личните данни и Ратификацията на Конвенция 
108 на ЕК; 

• Проект за изменение и допълнение на Закона за МВР по отношение на 
защитата на личните данни; 
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• Иницииране на обсъждането на полицейския модел, с определени три 
приоритетни задачи за създаването на нов модел на българската 
полиция – изграждане на модел на полицията, модел на развитие на 
полицейската кариера и разработване на Концепция и политика за 
управление на полицията; 

• Разработване от страна на туининг партньорите на цялостен документ 
за планирането на автоматизираната информационна система за 
издирвателната дейност на МВР; 

• Изграждане на АИС за издирвани МПС като неразделна част от АИС за 
издирвателна дейност на МВР; 

• Създаване на условия за промяна в културата на поведение и мислене 
на полицейските служители; 

• Разширяване на възможностите за проучвания и полицейски 
изследвания чрез създаването на ЦПИ към МВР; 

• Изграждане на АИС за конструктивните характеристики на МПС; 

• Институционализиране на НТК като централно звено за полицейско 
международно сътрудничество; 

• Разработване на проект на заповед на министъра на вътрешните работи 
за изграждане на звена за обработка и анализ на оперативната 
информация; 

• Разработване на План за обучение на обработващи и анализатори, 
които ще бъдат назначени в създаващите се звена за обработка и 
анализ на оперативната информация; 

• Завършване на Заданието за развитие на АИС за криминален анализ. 
В допълнение може да се посочи, че процесът на осъществяване на целите 
на проекта и постигнатите резултати предопредели и разширяване на 
обхвата на работата по проекта без да се променят гарантираните 
резултати или бюджетните рамки по Споразумението. По-значителните 
разширения са: 

o В рамките на изпълнение на целите на проекта при изграждането 
на АИС за издирвани МПС е извършено планиране на 
автоматизираната информационна система за цялостната 
издирвателна дейност на МВР, включваща всички обекти на ШИС. 

o Направена е цялостна ре-организация на елемента за криминален 
анализ. Беше приет нов стратегически подход, който не влияе на 
бюджета, посочен в Споразумението. От предвидените по проекта 
доставки на софтуерния продукт Analyst’s Notebook на компанията 
i2 и съответното обучение, елементът се разшири до 
изграждането на система за криминален анализ по стандартите на 
ЕС. Новата стратегия се състои от: първо, развитието на 
техническия компонент, включващо определяне на 
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методологията, планиране на системата, планиране на функциите 
и платформата и паралелно с това развитието на 
институционалния компонент, който включва  определяне на 
методологията, органичен анализ и развитие, както и официално 
утвърждаване на системата. След тази фаза през м. март ще 
започнат курсовете за обучение за криминални анализатори и ще 
се провеждат, като използват ново-развитата система и 
доставеното оборудване.  

o След подробно запознаване с полицейските модели на страните 
членки е разработена Стратегия за създаване на модел на 
българската полиция. 

 
ЕС отново отправя покана към България да предостави информация за 
специализирани програми за обучение по процедурни и полицейски 
техники и за специфичната етика, която е част от борбата срещу 
организираната престъпност и сериозния проблем с корупцията. 
Обучението в областта на международното сътрудничество и процедурите 
по превенция и разкриване на престъпления, свързани с организираната 
престъпност, се преподават в Академията на МВР, факултет  “Полиция”, 
както следва: 
Образователно - квалификационна степен “ магистър”  
Проблемите на организираната престъпност са предмет на 
самостоятелната учебна дисциплина “Противодействие на 
организираната престъпност”, с хорариум  48 учебни часа. Тя се 
преподава като задължителна учебна дисциплина в образователно-
квалификационната степен “магистър” по противодействие на 
престъпността и опазването на обществения ред. 
Учебната дисциплина включва 18 учебни теми, основните от които са: 

1. Европейски съюз - правни и институционални основи на борбата с 
организираната престъпност -  2 учебни часа. 

2. Противодействие на незаконното производство и незаконния трафик 
на наркотични вещества и прекурсори - 10 учебни часа 

3. Противодействие на организираната престъпност в областта на 
икономиката, в това число финансово-кредитната система. Пране на 
пари - 12 часа   

4. Противодействие на организираната незаконна миграция и трафика 
на жени - 2 часа 

5. Противодействие на корупцията в публичната администрация - 2 
часа 
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6. Международно сътрудничество на правоохранителните органи за 
борба с тероризма. Антитерористичното законодателство на 
европейския съюз. Противодействие на тероризма - 16 часа 

Проблемите на международното полицейско сътрудничество се преподават 
и в задължителните учебни дисциплини: 

- Право на Европейския съюз – 48 учебни часа; 
- Международно наказателно право- 48 учебни часа. 

Образователно – квалификационна степен “ бакалавър” 
Противодействието на организираната престъпност се преподава като 
самостоятелен модул в края на ІV-ти висш редовен и V задочен курс в 
бакалавърската образователно-квалификационна степен. Хорариумът е 10 
учебни часа. 
Проблемите на противодействието на организираната престъпност и 
международното полицейско сътрудничество в тази област се преподават и 
в задължителната учебна дисциплина “Оперативно-издирвателна 
дейност за противодействие на икономическата престъпност” от 
учебния план на бакалавърската образователно- квалификационна степен 
на факултета. Тематиката обхваща следните основни теми: 

1. Международно полицейско сътрудничество в областта на 
организираната икономическа престъпност- 2 часа 

2. Оперативно- издирвателна дейност за противодействие на 
организираната икономическа престъпност- финансово –кредитната 
система, пране на пари, контрабанда и др.- 6 учебни часа. 

Специализирани курсове за офицери от НСБОП 
В Академията на МВР се провежда ежегодно курс за преквалификация на 
офицери от НСБОП, с продължителност 1 месец. Тематиката обхваща 
общо 20 теми, посветени на международното сътрудничество и 
полицейските техники за противодействие на организираната престъпност, 
с общ хорариум 54 учебни часа. На практика тематиката препокрива 
горепосоченото съдържание на учебната дисциплина “Противодействие на 
организираната престъпност”. В курса ежегодно се обучават 30 – 40 
офицера от НСБОП. 
През учебната 2001- 2002 г. са проведени  4 тридневни курса за 
повишаване на квалификацията на офицери от НСБОП. Курсовете са 
проведени по следната тематика, обхващаща проблемите на 
международното полицейско сътрудничество и полицейските техники за 
противодействие на организираната престъпност в посочените области: 
1. Терор- 18 учебни часа - 1 курс с 22 участника 
2. Наркотици- 18 учебни часа -  1 курс с 20 участника 
3. Контрабанда- 18 учебни часа - 1 курс- 1 курс с 23 участника 
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4. Пране на пари- 18 учебни часа - 1 курс с 20 участника 
 
Международните стандарти на полицейската етика се преподават както 
следва: 
Магистърска образователно квалификационна степен 

 Избираема учебна дисциплина “Професионално поведение и култура 
на общуване”- 32 учебни часа;   
 Избираема учебна дисциплина “ Полицията и защитата правата на 
човека”- 32 учебни часа.  

Бакалавърска образователно- квалификационна степен 
 Задължителната учебна дисциплина ”Полицейско право”;  
 Самостоятелен раздел “Полицейски правомощия”, посветен на 
правните основания и реда за прилагане на административна 
принуда от полицейските служители - 22 учебни часа (ІІ висш 
редовен курс и ІІІ висш задочен курс;   
 Модул “Полицейска етика и култура на общуване” - 8 учебни часа в 
края на ІV курс;  
 Модул “Полицията и правата на човека”- 10 часа в края на ІV курс.  

 
Първоначална подготовка на офицери от полицейските служби на 
МВР 
Проблемите на полицейската етика и правата на човека се преподават в 
задължителния модул “Полицейска евроинтеграция”. Модулът се състои от 
следните три части: 

1. Полицията и правата на човека - 10 учебни часа 
2. Полицейска етика и култура на общуване - 8 учебни часа; 
3. Полицейска социална дейност - 10 учебни часа 

Освен горепосочените дисциплини в редовната учебна програма на 
Академията на МВР, редовно се организират специализирани курсове за 
служители на МВР по определени теми. През последната учебна година 
основните бяха проведени следните основни обучения: 
1. Тридневен курс на тема “Възприятие за честност и борба с 

корупцията”, м. септември 2001 г., с участието на двама американски 
преподаватели - служители на служба “Митници” на САЩ. В курса взеха 
участие общо 22 участници, представители на НСБОП, НСГП, 
Академията на МВР и Главно управление “Митници”. Основна цел на 
курса беше запознаване с опита на американските служби в борбата с 
корупцията и в общуването с медиите по тази тема, както и анализ на 
работата на други служби по света, борещи се срещу корупцията. 
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2. Двуседмичен курс на тема: “Оперативно-тактически анализ за 
екипите, работещи по линия на наркотиците”, 13-23 март 2001 г., с 
участието на 8 специализирани служители от НСБОП, занимаващи се с 
оперативно-тактически анализ. Организатор на курса беше 
разузнавателно-информационният център за борба с наркотиците на 
САЩ, съвместно с НСБОП. Като лектори бяха поканени бивши 
служители на DEA и Военното контраразузнаване. Основна задача на 
курса беше обучение на анализаторите за непосредствена работа в 
екип с оперативните работници, с цел получаване на необходимите 
умения за анализ на големи количества информация, за синтезиране на 
резултатите в лична хипотеза и представянето им в графичен вид за 
вземане на управленски решения. 

3. Международна работна среща на тема “Събиране на оперативна 
информация по наркотиците и развитие на оперативния анализ”, във 
връзка с изпълнението на цел 4 от съвместната програма на 
Програмата на ООН за международен контрол на наркотиците 
(ПРООМКН) и програмата ФАР –“Засилване на мерките, предприемани 
от правоприлагащите органи в борбата с наркотрафика в страните от 
Югоизточна Европа”. В срещата, която се проведе от 25 до 29 юни 2001 
г.,  участваха трима експерти от Генералния секретариат на Интерпол в 
Лион, Франция, четирима участници от направление “Наркотици” на 
НСБОП, двама румънски и двама македонски експерти. 

4. Регионален стаж за обучение по борба срещу наркоманията и трафика 
на наркотици, организиран съвместно с Министерство на вътрешните 
работи на Франция, 7-18 май 2001 г., с участието на общо 15 
специалисти, представители на Албания, Кипър, Македония, Молдова, 
Румъния, Украйна и България. Този вид регионални стажове с 
изключително практическа насоченост се провеждат ежегодно във 
френския Център за обучение по борба срещу наркоманията и трафика 
на наркотици, изграден в Академията на МВР. 

В рамките на проекта по Програма ФАР на ЕС - BG 99/IB/JH/03, Проект № 
9911.02 “Управление на системите за криминална информация 
съобразно европейските стандарти”, се реализира елемент 2.3. - 
“Обучение по ENFOPOL”. До момента са осъществени седем модула, всеки 
от които се състои от два курса, като първите са предназначени за 
началници на регионални звена, на направления в Националните служби и 
на РПУ, а вторите за началници на сектори и полицейски участъци. 
 

Тема на курсовете Дати и брой участници 
“Полицейска етика. Моралният 
кодекс като инструмент в 
полицейската дейност” 

10-14 септември 2001 г. – 23 участника 
24-28 септември 2001 г. - 23 участника 

“Полицейско сътрудничество в 
Европа” 

15-19 октомври 2001 г. - 19 участника  
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 22-26 октомври 2001 г. - 23 участника 

“Миграционен контрол” 
 

05-09 ноември 2001 г. - 25 участника  
19-23 ноември 2001 г. - 27 участника 

“Трафик на наркотици” 10-14 декември 2001 г. - 27 участника  
17-21 декември 2001 г., с 26 участника  

“Превенция на престъпността” 14-18 януари 2002 г. - 24 участника 
21-25 януари 2002 г. – 25 участника  

“Полицейска дейност в 
многоетническо общество” 

04-08 февруари 2002 г. – 21 участника 
25-01 февруари-март 2002 г. - 24 
участника 

“Поддържане на обществения 
ред” 
 

18-22 март 2002 г.   – 25 участника  
01-05 април 2002 г. – 22 участника 

 
В рамките на компонента “Структура на следдипломното образование в 
областта на полицейската НИД”, до момента са реализирани три 
двуседмични семинара, като целта на обучението е придобиване на знания 
за полицейското управление. По-конкретно: 

 11-22 февруари 2002 г. - курс на тема “Ръководна дейност и 
управление на човешки ресурси”, предназначен за началници на 
направления в национални служби, РЗС и РПУ, с 28 участника. 
 04-15 март 2002 г. - курс на тема “Управление на човешки ресурси 
за средния ръководен състав”, предназначен за началници на 
сектори и полицейски управления, с 24 участника. 
 08-19 април 2002 г. - курс на тема “Обучение на преподаватели”, 
предназначен за преподаватели от Академията на МВР и ЦСППП – 
София, Казанлък и Варна, с 21 участника. 

По двата елемента на този ФАР проект са обучени общо 407 служители. 
В Академията на МВР се осъществяват и редица дейности по обучение на 
полицейските служители в областта на правата на човека, оперативното 
сътрудничество, мироопазващите мисии на ООН, работата на полицията с 
малцинствата, миграцията, професионалната етика, противодействието на 
тероризма и други, организирани в рамките на програми на Съвета на 
Европа, Международния комитет на Червения Кръст, ВКБООН, UNDCP, 
Британския Ноу-хау фонд, Британския съвет, Фондация “Отворено 
общество” и други. 
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Също така, ЕС отново отправя покана към България да предостави на 
Конференцията подробна информация относно изпълнението на 
мерките за прилагане на Предприсъединителния пакт в областта на 
организираната престъпност, вкл. предвижданите мерките за борба 
срещу трафика на жени и деца. 
Прегледът по изпълнението на  Предприсъединителния пакт за борба с 
организираната престъпност е предоставен в Приложение 4 на раздела. 
По отношение на борбата с трафика на хора, Република България полага 
значителни усилия за постигане на минималните стандарти в тази област.  
На 12 април 2001 г. Народното събрание на Република България 
ратифицира със закон (обн. ДВ, бр. 42/ 27.04.01) Конвенцията на ООН 
срещу транснационалната организирана престъпност и два от допълващите 
я протоколи: Протокол за предотвратяване, спиране и санкциониране на 
трафика на хора и особено на жени и деца и Протокол срещу нелегалния 
трафик на мигранти по суша, море и въздух, които бяха подписани от 
министъра на вътрешните работи на 13 декември 2000 г. в Палермо, 
Италия. Протоколът срещу незаконното производство и трафик на 
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси, подписан на 
15 февруари 2002 г. е ратифициран със закон от Народното събрание, 
обнародван в ДВ. бр. 63 от 28.06.2002 г. 
С оглед засилване на сътрудничеството между органите и институциите, 
през 2001 г. в рамките на НСБОП беше създаден координационно-
оперативен и информационно-аналитичен Център на правоохранителните 
служби. 
На национално ниво центърът извършва дейност по разкриване и 
пресичане на дейностите на трансгранични престъпни организации, а на 
международно ниво си сътрудничи с насрещни полицейски органи, 
работещи в тази област. Центърът координира информация за  трафика и 
търговията с хора с цел сексуална експлоатация и за транграничните 
престъпни мрежи. 
Структурата на центъра се състои от три звена: информацонно-аналитично; 
координационно и оперативно. 

• Звеното за информация и анализ осъществява анализа на 
ситуацията; определянето на криминогенните фактори; изготвяне на 
превантивни мерки и подготовка на ситуационни доклади / състав от 
2 служители/. 

• Звеното за координация отговаря за сътрудничеството между 
националните и регионалните полицейски служби при провеждането 
на съвместни акции, и за ефективното сътрудничество с външни 
полицейски структури. Звеното включва в състава си представители 
от НСБОП, НСП, НСЖ, НСГП и НЦБ  "Интерпол" /състав от 5 
служители/.  
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• Функциите на оперативното звено се изпълняват от специализирана 
работна група за борба с трафика и търговия с хора към НСБОП. 
Това звено, което се състои 9 служители, изпълнява специализирани 
полицейски операции и разследвания в областта на трафика с хора. 
Създадени са екипи, които работят в следните сфери: борба с 
дейността на организираните престъпни групи, въвлечени в трафика 
и търговия с жени с цел сексуална експлоатация; разкриване и 
пресичане на дейността на национални и транснационални 
престъпни организации, извършващи нелегална миграция към и през 
България; противодействие на други незаконни прояви чрез 
разкриване и пресичане на дейностите на престъпни организации, 
съществуващи като нелицензирани фирми, които наемат хора за 
работа в чужбина и печелят незаконно от изнасянето на българи зад 
граница; пресичане на дейността на фирми и отделни физически 
лица, които съдействат и  улесняват  незаконното осиновяване на 
деца от чужденци. 

Специализирано обучение на служителите от Центъра се провежда в 
рамките на двустранното сътрудничество с ФР Германия, и по-конкретно с 
Федералната Криминална служба /Bundeskriminalamt/. Акцент основно се 
поставя на търговията с хора. Наред с това обучение е проведено в 
рамките на Програма STOP на ЕС, ИСЮЕ Центъра, както и в 
сътрудничество с неправителствени организации /МОМ/.  
 Към РДВР в страната са създадени Регионални групи, като част от 
усилията за повишаване на административния капацитет в борбата с 
нелегалната миграция и трафика и търговия с хора. Групите координират 
операциите, предприемани от различните регионални служби в тази област. 
От създаването на Центъра са се състояли 14 полицейски операции срещу 
отделни лица, контролиращи над 40 точки за сексуална експлоатация и 
трансгранична търговия с жени. Като резултат 26 организатори и 
ръководители на престъпни дейности  са задържани и над 125 жени - 
жертви на трафика са спасени.  
За периода януари - април 2002 г. общо 89 групи от нелегални емигранти са 
засечени на границата, от които 68 малки групи /до 10 души/, 18 средни 
групи /до 25 души/ и 3 големи групи /над 25 души/. В повечето случаи 
задържаните чуждестранни граждани, които влизат в България през 
Турция, са върнати на турските гранични власти, а в някои случаи са 
предадени на Агенцията за бежанците към МС. 
В борбата с нелегалната миграция и трафика на жени и деца бяха 
предприети редица законодателни мерки. Направени бяха изменения и 
допълнения в наказателното и наказателно-процесуалното 
законодателство. Влязоха в сила няколко много важни закона от голямо 
значение за борбата с нелегалната миграция.  
-  Закон за чужденците в Р България; 
-  Закон за българските документи за самоличност; 
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-  Закон за бежанците; 
- Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Р 

България 
В подписаните споразумения за полицейско сътрудничество между 
България и останалите страни е отредено специално място на съвместни 
действия за превенция и противодействие на трафика на хора.  
Наказателният кодекс на Република България съдържа редица разпоредби, 
криминализиращи деянията, посочени в Съвместните действия срещу 
трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца от 1997 г. В 
законодателен план, с криминализирането на етапите на нелегалната 
миграция и дефинирането на понятието “каналджийство” се извърши 
сериозна промяна в наказателната политика на страната по отношение на 
мрежите за миграция. Криминализирано беше отвличането на лице с цел 
да бъде предоставено за сексуална експлоатация извън границите на 
страната. Неразрешеното превеждане на лица през граница също беше 
обявено за престъпление, като са предвидени по-тежки наказания за това 
деяние, когато през границата е преведено лице под 16 години или 
превеждането е организирано от група или. Бяха завишени санкциите по 
отношение на лицата, използвали за тази дейност фалшиви документи. 
На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс (ДВ бр.№92/27.09.2002). В изпълнение 
на стандартите по Съвместните действия от 24 февруари 1997 г. за борба с 
търговията с хора и сексуална експлоатация на деца, както и за привеждане 
на наказателната уредба в съответствие с изискванията на Протокола за 
трафика на хора, особено на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН 
срещу транснационалната организирана престъпност, в НК беше създаден 
нов раздел “Трафик на хора” – чл.159а, чл.159б и чл.159в. Този раздел 
криминализира трафика на лица с цел да бъдат използвани за развратни 
действия, принудителен труд, вземане на органи или държани в 
принудително подчинение както в рамките на страната, така и в 
международен мащаб. Новите разпоредби предвиждат квалифицирани 
състави с по-тежки наказания за трафик на деца и такъв, извършен чрез 
използване на принуда, въвеждане в заблуждение или чрез използване 
състояние на зависимост, както и когато деянието е извършено от 
организирана престъпна група. Новите текстове на Наказателния кодекс 
съответстват напълно на изискванията на Конвенцията на ООН и двата 
допълващия я протокола относно трафика и незаконната контрабанда на 
хора, към които България се е присъединила. 
 Измененията и допълненията в раздела “Разврат” на Наказателния кодекс 
предвиждат по-строги и диференцирани наказания за изнасилване на 
малолетни и непълнолетни лица, както и за изнасилване с цел въвличане в 
последващи развратни действия или проституция (чл.152). С измененията в 
чл.159 в същия раздел се създава адекватна уредба за наказване на 
порнографската дейност, включително на тази, свързана с използване на 
деца. Освен това се криминализира държането на детска порнография.  
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Със заповед на министъра на правосъдието от 15. 06. 2001 г бе създадена 
Междуведомствена работна група с участието на представители от 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, 
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
здравеопазването, АВА СЕЕLI и неправителствените организации, която 
изработи проект на Закон за борба с незаконния трафик на хора, който  
кодифицира извън-наказателно-правните аспекти на явлението трафик, с 
акцент върху превенцията, защитата на жертвите и тяхната 
ресоциализация. Проектът бе приет с Решение на Министерски съвет на 29 
август 2002 г.  и е внесен за обсъждане в Народното събрание. Очаква се 
законът да бъде приет до края на 2002 г. Проектът е съобразен изцяло с 
ратифицираните от България Конвенция на ООН срещу трансграничната 
организирана престъпност и допълващия я Протокол относно  превенцията, 
предотвратяването и наказването на трафика на хора, и специално на жени 
и деца. Целта на проекто-закона е осигуряване на защита и помощ на 
жертвите на трафик, особено на жени и деца, при пълно зачитане на 
човешките им права както и осъществяване на взаимодействие между 
държавните и общински органи и между тях и неправителствените 
организации за създаване на координирана програма за борба с незаконния 
трафик на хора и формиране на националната политика в тази област.  
 
ЕС кани България да предостави информация относно мерките, взети с 
цел пълноправно участие в "Европол", особено що се отнася до 
сключване на споразумение за сътрудничество с "Европол". Освен това, 
ЕС кани България да информира редовно Конференцията относно 
постигнатия напредък при хармонизацията със Съвместното действие 
от 14 октомври 1996 г., осигуряващо обща рамка на инициативите на 
държавите-членки на ЕС по отношение на офицерите за връзка.       
Важно условие за започването на преговори с Европол беше наличие на 
национално законодателство за защита на личните данни. То беше 
изпълнено с приемането през месец декември 2001 г. на Закон за защита 
на личните данни, който влезе в сила от 1 януари 2002 г., и последвалия на 
29 май 2002 г. Закон за ратифициране на Конвенция 108/1981 на Съвета на 
Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични 
данни. Информация по тези актове е предоставена в раздела “Защита на 
данните” 
България редовно обменя информация с ЕВРОПОЛ, свързана с 
противодействието на наркотрафика, под формата на ситуационни доклади 
по организираната престъпност. В процес на изграждане е Национална 
точка за контакт в МВР, в рамките на която ще бъде създадено и 
национално бюро за контакт с ЕВРОПОЛ24.  
На 23 и 24 април 2002 г. на посещение в България беше експертна 
делегация на Европол. Целта на експертното посещение беше запознаване 

                                                 
24 Повече информация по този въпрос се съдържа в началото на раздела  
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със законодателството за защита на данните в Р България и прилагането 
на Закона за защита на личните данни. След посещението, Европол изготви 
проект на доклад до Съвета на ЕС за защита на данните в Република 
България, като окончателният текст беше готов на 4 юни 2002 г. след 
процедура на съгласуване с българските власти. В доклада се отправя 
препоръка към Съвета на ЕС за даване на мандат на Европол за започване 
на преговори за съгласуване на споразумение за сътрудничество с 
Република България. Предвижда се докладът да бъде разгледан от Съвета 
на ЕС в средата на м. октомври 2002 г. 
В процес на финализиране са предварителните преговори с ЕВРОПОЛ за 
съгласуване текста на споразумение за сътрудничество. Предвижда се до 
края на 2002 г. споразумението да бъде подписано. 
България ще изпълни ангажимента си за изпращане на офицер за връзка 
след подписване на споразумението, като за целта са планирани 
необходимите финансови средства за 2003 г. 
Република България предприема стъпки за съобразяване с изискванията на 
Съвместно действие от 14 октомври 1996 г. осигуряващо обща рамка на 
инициативите на страните-членки на ЕС по отношение на офицерите 
за връзка. В процес на изготвяне е Инструкция на Министерство на 
вътрешните работи, уреждаща условията за подбор, назначаване, права и 
задължения на офицерите за връзка на Министерство на вътрешните 
работи.  
България възнамерява да разшири сътрудничеството си със страните-
членки на ЕС посредством изпращането и на свои офицери за връзка в тях, 
както и в други държави от важно значение по отношение на борбата с 
наркотиците. Към настоящия момент Министерство на вътрешните работи е 
изпратило офицери за връзка в следните столици: Москва, Прага, Рим и 
Скопие. Предстоящо е изпращането на офицери за връзка в Германия, 
Гърция, Испания, Белгия и Франция. Офицери за връзка ще бъдат 
изпратени също и в Полша и Турция. В проекто-бюджета на МВР за 2003 г. 
са предвидени вече необходимите средства за командироване на 
служителите..  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ бр. 
92/27.09.2002 г.) 

2. Институционален модел на НТК; 
3. Таблица за сключените споразумения за полицейско 

сътрудничество  
4. НПК на Република България; 
5. Преглед по изпълнението на  Предприсъединителния пакт за 

борба с организираната престъпност. 
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6. Отчет за изпълнение на Единната национална стратегия за 
противодействие на престъпността 1998 – 2001 г. 
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ІХ. БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА 
ЕС отбелязва, че от 1998 г. България е страна по Европейската 
конвенция за борба с тероризма от 1977 г. ЕС кани България да разясни в 
по-големи подробности сътрудничеството между службите, които 
участват в борбата срещу тероризма, особено по отношение на ролята 
на Съвета за сигурност.  
С оглед на препоръките на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност 
на ООН, беше изготвен Национален доклад за дейността на Република 
България за противодействие на тероризма /приложен/. Докладът дава 
подробна представа за усилията, полагани от страната за противодействие 
на тероризма. 
През м. юни т.г. България изготви допълнителна Информация към 
Националния доклад, която ще съдържа преглед на осъществяваните 
мероприятия за борба с тероризма. Информацията е в отговор на въпроси, 
отправени от Комитета срещу тероризма на Съвета за сигурност на ООН. 
Предприеманите от България анти-терористични действия са в 
съответствие с принципите, целите и задачите, дефинирани в изготвящата 
се Национална стратегия за противодействие на престъпността /в процес 
на финализиране/ и са напълно съобразена с новите реалности. 
Както в Националния доклад, така и в допълнителната Информация, 
изготвени от България, се посочват функциите, които изпълняват отделните 
държавни институции и ведомства, натоварени със задачата да 
противостоят на терористичната заплаха. 
Към кабинета на Министър-председателя функционира Съвет по 
сигурността. Функциите на Съвета по сигурността са определени в 
Концепцията за Национална сигурност /ДВ бр. 46/1998 г./ и нормативно са 
закрепени с Постановление на МС № 216 от 29.09.1998 г. Членове на 
съвета са министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните 
работи, заместник-министрите на външните работи и отбраната, главния 
секретар на МВР и Директорите на Националната разузнавателна служба и 
НСС. Съветът по сигурността обобщава, анализира и прави изводи от 
цялата текуща информация за рисковете пред националната сигурност; 
дава професионална оценка и прогноза за динамиката на опасностите за 
националната сигурност; планира конкретни мерки за неутрализиране на 
опасностите; координира плановете на специалните органи за добиване на 
информация; дава становище по разпределение на ресурсите; предлага 
решения в условия на криза. Съветът по сигурността е и основната 
институция, определяща държавната политика в областта на борбата с 
тероризма. 
Междуведомственият механизъм за сътрудничество в борбата с тероризма 
се основава на законово определените функции на оперативно-
издирвателните, разузнавателно-информационни и оперативно-
охранителни служби на МВР / НСС, НСБОП, НСП, НС “Жандармерия”, 
СОБТ, ДОТИ/, на МО - Военна полиция и Служба “Военна информация”, 
НРС   и Национална служба за охрана при Президента на Република 
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България. Взаимодействието и координацията между службите се 
реализира с цел недопускане и предотвратяване на терористична дейност 
и използване на територията на страната за подготвяне и извършване на 
такава в чужбина. По отношение на приготовление и опити за 
непосредствено осъществяване на терористични актове на територията на 
България ръководната роля във взаимодействието има НСБОП. В 
случаите, когато постъпващите данни се отнасят до дейност на 
международни терористични организации в страната или групи, свързани с 
чужди служби или организации, ръководната роля по координацията на 
взаимодействието между службите се осъществява от НСС на МВР. 
Взаимодействието между МВР /НСБОП, НСС/ и НРС е уредено със 
самостоятелна инструкция. С такъв акт е уредено взаимодействието между 
МВР /НСБОП, НСС, НСЖ/ и Националната служба за охрана, която 
отговаря за сигурността на ВИП лицата, включително чуждестранните 
делегации. 
Правата и задълженията на службите във връзка с недопускане на актове 
на въздушен тероризъм на летищата са определени с оперативни планове 
за действие. 
Вътрешно-ведомственият механизъм за взаимодействие в МВР за 
предотвратяване и разкриване на актове с използване на експлозиви и 
други общоопасни средства е регламентиран с Инструкция на Министъра 
на вътрешните работи. Цялостната организация на контрола и 
взаимодействието е възложена на Главния секретар на МВР, в изпълнение 
на правомощията му по чл. 26 от ЗМВР. През м. октомври 2001 г. въз 
основа на чл. 23 от ЗМВР в МВР беше създаден и започна да функционира 
Щаб по разкриване и предотвратяване на терористична дейност на 
територията на Република България, който се ръководи от главния 
секретар на министерството. Членове на Щаба са директорите на 
национални служби и СДВР. На Щаба е възложено събирането, анализа и 
обработването на информацията, предоставена от отделните компетентни 
служби на министерството.  
През м. ноември 2001 г. Щабът разработи и прие План за дейността на 
МВР по разкриване и предотвратяване на терористична дейност на 
територията на Р България в съответствие с Резолюция 1373 на Съвета 
за сигурност на ООН. 
В допълнение, ЕС кани България да подпише и ратифицира спешно 
Конвенцията на ООН за борба с финансирането на тероризма от 1999 г. и 
да информира Конференцията за постигнатия напредък.  
Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, 
приета от Генералната асамблея на ООН на 9 декември 1999 г, е 
подписана от Република България на 19 март 2001 г. в Ню Йорк и е 
ратифицирана със закон /обн. ДВ, бр. 11/31.01.2002 г./  Ратификационната 
грамота е депозирана в ООН на 15 април 2002 г. 
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В по-общ план, ЕС силно поощрява България да постигне съответствие 
колкото е възможно по-скоро с acquis и с други международни стандарти за 
борба срещу злоупотребите с финансовата система и особено прането на 
пари, включително Директива 2001/97/ЕС за предотвратяване на 
използването на финансовата система с цел пране на пари и финансиране 
на тероризма. 
В изпълнение на Резолюция 1267 на Съвета за сигурност на ООН е прието 
Постановление на Министерския съвет №39/27.03.2000 г., в което се 
предвижда  “замразяване” на финансовите ресурси, притежавани или 
контролирани от групировката “Талибан”.  
С приетото в края на миналата година Постановление № 277/12.12.2001 г. 
на МС, отнасящо се конкретно до прилагането на Резолюция 1373, се 
замразяват по съответния ред финансовите средства и другите финансови 
активи или икономически ресурси на физически и юридически лица, които 
извършват, опитват се да извършат или подпомагат извършването на 
терористични действия.  
В Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от 
Народното събрание на 13 септември 2002 г. /обн., ДВ бр. 92/27.09.02/, е 
предвиден нов наказателен състав – чл. 108а, ал.1, който визира 
признаците на 23 тежки престъпления, които със специалната си цел се 
определят като терористични актове, и съгласно който санкцията за 
тероризъм е лишаване от свобода от 5 до 15 години, а когато е причинена 
смърт – лишаване от свобода от 15 до 30 години, доживотен затвор или 
доживотен затвор без замяна. 
Съгласно ал.2 на чл. 108а е криминализирано събирането или 
предоставянето на средства за осъществяване на терористична дейност, 
като предвидената санкция е от 3 до 15 години лишаване от свобода и 
глоба до 30000 лв. 
Съгласно ал.3 на чл. 108а е предвидено отнемане в полза на държавата на 
предмета на престъплението по ал.2. 
На 26 септември 2002 г. Народното събрание одобри на първо четене 
проекта на Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. 
Основните цели на закона са предотвратяване и разкриване на действия на 
физически и юридически лица, насочени към финансиране на тероризъм. 
По силата на закона се блокират всички парични средства, финансови 
активи и имущество, притежавани или държани от лицата, посочени в 
списък, приет от Министерски съвет, независимо в чие владение се 
намират, с изключение на вещите и правата, срещу които не може да се 
насочва принудително изпълнение. Изпълнението на закона се възлага на 
министъра на вътрешните работи и на министъра на финансите. В 
тримесечен срок от влизането в сила на този закон, Министерският съвет 
приема правилник за неговото прилагане. Законопроектът се основава на 
следните актове на Европейския съюз: 
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- Обща позиция на Съвета на Европейския съюз от 27.12.2001 г. 
за борбата срещу тероризма; 

- Обща позиция на Съвета на Европейския съюз от 27.12.2001 г. 
за приложението на специфични мерки за борба с тероризма; 

- Регламент на Съвета на Европейския съюз № 2580 от 
27.11.2001 г. за специфичните ограничителни мерки, насочени 
срещу определени лица и структури с оглед борбата срещу 
тероризма. 

При изготвянето му са отчетени и специалните препоръки срещу 
финансирането на тероризма на Организацията за противодействие на 
изпирането на пари (Financial Action Task Force on Money Laundering - 
FATF), приети през м. октомври 2001 г. 
Нормативната база в България, отнасяща се до предотвратяване на 
изпирането на пари, е съобразена с международните стандарти, в това 
число и с Директива 2001/97/ЕС за предотвратяване на използването на 
финансовата система с цел пране на пари и финансиране на тероризма. 
В съответствие с изискванията на Директивата нотариусите и 
счетоводителите и към настоящия момент са задължени лица, съгласно 
Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ – чл. 3, ал. 2, точки 11 
и 18. На 9 септември 2002 г. Министерският съвет одобри проект на ЗИД на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който ще бъде разширен 
кръгът на лицата, задължени по смисъла на ЗМИП, и съответно ще бъдат 
включени адвокатите и посредниците в търговията с недвижими имоти. По 
този начин ще се постигне пълно съответствие с Директива 2001/97/ЕО на 
Европейския Парламент и Съвета, изменяща Директива 91/308/ЕЕС 
относно предотвратяване използването на финансовата система за 
изпиране на пари. Законът за изменение и допълнение на ЗМИП се 
предвижда да бъде приет от Народното събрание до края на т.г.25

 
При изготвяне на законодателството, ЕС поощрява България да 
гарантира, че потенциалния натиск върху борбата срещу 
престъпността и тероризма е напълно взет под внимание и кани 
България да започне отрано подготовка за прилагането след 
присъединяването си на Конвенцията на ЕС от 29 май 2000 г. за взаимна 
помощ по въпросите на престъпността и протокола към нея. 
Българската страна се обявява за международна недопустимост на 
тероризма под каквато и да е форма. До момента Република България 
е ратифицирала и обнародвала всички основни международни 
инструменти за преследване и наказване на различни форми на 
тероризъм. 

                                                 
25 Информация по този въпрос се съдържа и в частта “Борба срещу измамата и корупцията” от 
настоящата Допълнителна информация. 
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Освен Европейската конвенция за взаимна правна помощ по наказателни 
дела, България е страна още по Европейската конвенция срещу 
тероризма, Европейската конвенция за екстрадиция, Европейската 
конвенция за трансфер на осъдени лица (посочените конвенции са приети 
в рамките на Съвета на Европа). Освен това, България е страна по някои 
многостранни конвенции, които регламентират и правна помощ и 
екстрадиция по съответни наказателни дела (Конвенция на ОИСР за борба 
с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски 
сделки, Наказателна конвенция на Съвета на Европа за корупцията, 
Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана 
престъпност и двата допълващи я протокола – срещу незаконния трафик 
на мигранти по суша, море и въздух и за предотвратяване, 
противодействие и наказание на трафика с хора, особено жени26). 
Република България и Министерството на вътрешните работи са страна по 
редица международни договорености, които съдържат клаузи за 
сътрудничество в борбата срещу тероризма: 

- две многостранни договорености (в рамките на Инициативата за 
сътрудничество в Югоизточна Европа и на Черноморското 
икономическо сътрудничество); 

- две тристранни договорености (България, Турция, Румъния и 
България, Гърция и Румъния); 

- двадесет и шест двустранни договорености (с Австрия, Франция, 
Ливан, Белгия, Испания, Италия, Албания, Армения, Гърция, 
Македония, Румъния, Турция, Хърватска, Словения, Германия, 
Индия, Китай, Молдова, Полша, Руска Федерация, Словакия, 
Узбекистан, Унгария, Украйна, Чехия и Сирия). 

Освен това, България е сключила 24 двустранни договори за правна помощ 
по наказателни дела (Азербайджан, Армения, Алжир, Виетнам, Грузия, 
Гърция, Испания, Йемен, Кипър, Китай, Корея, Кувейт, Куба, Либия, 
Монголия, Полша, Румъния, Сирия, бившия Съветски съюз, СФР 
Югославия, Турция, Тунис, Унгария, Чехословакия); 
В качеството си на непостоянен член на Съвета за сигурност с мандат от 1 
януари 2002 г. Република България ще продължи най-активно да съдейства 
за разширяване на международното сътрудничество с оглед пресичането и 
поставянето извън закона на тероризма. Българската страна е също готова 
да допринесе за изработване и приемане на нова всеобхватна конвенция за 
борба с тероризма. 
С тези предприети стъпки България подготвя  бъдещото прилагане на 
Конвенцията на ЕС от 29 май 2000 г. за взаимна помощ по наказателни 
въпроси /което е възможно след присъединяването на страната към ЕС/, 
както и на Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета 

                                                 
26 Третият допълващ Конвенцията протокол относно огнестрелните оръжия и боеприпасите е в 
процес на междуведомствено съгласуване с оглед бъдещото му подписване от България. 
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на Европа за взаимна помощ по наказателни въпроси /който има 
идентични разпоредби с тези на Конвенцията на ЕС относно следните 
правни институти – разследване под прикритие, контролирани доставки, 
съвместни екипи за разследване, interception of communication etc./.  
 
Европейският съюз напомня, че може да има ново acquis преди 
приключването на преговорите, като например Рамковото Решение 
относно изпълнението на заповеди на ЕС за замразяване на активите 
или доказателства и двете бъдещи рамкови Решения относно борбата с 
тероризма и Европейската заповед за задържане. 
България следи с внимание развитието на acquis на ЕС в областта на 
борбата с тероризма и е готова да предприеме необходимите мерки с оглед 
неговото приемане преди завършването на преговорите. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ /на английски език/:  

1. Национален доклад за дейността на Република България за 
противодействие на тероризма 

2. Декларация на 39-то Народно събрание от 12 септември 2001 г. 
относно терористичните актове в САЩ от 11 септември 2001 г. 

3. Декларация на 39-то Народно събрание от 21 септември 2001 г. 
относно терористичните актове в Ню Йорк и Вашингтон 

4. Постановление на Министерския съвет №277 от 12 декември 2001 г. 
Относно изпълнението на Резолюция 1373/2001 на Съвета за 
сигурност на ООН от 28 септември 2001 г.  

5. Списък на международните инструменти, свързани с преследването 
и наказването на различните форми на тероризъм, по които 
Република България е страна към настоящия момент 

6. Списък на нормативните актове от българското национално 
законодателство, свързано с борбата с тероризма 

7. Списък на двустранните и многостранни споразумения, съдържащи 
клаузи за сътрудничество в борбата с тероризма, по които Република 
България е страна. 
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Х. БОРБА С ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА    
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България за 
хармонизация с acquis, споменати в Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейската общност и протоколите към 
нея, както и в Конвенцията за борба срещу корупцията, в която са 
замесени служители от Европейските общности или Служители от 
държавите-членки на Европейския съюз (CONF-BG 19/01). ЕС кани 
България да предостави подробно описание с ясен график, в който се 
цитират всички съответни разпоредби от съществуващото и бъдещо 
законодателство за хармонизация с разпоредбите от гореспоменатите 
Конвенции и Протоколите към тях.  
Тази информация трябва да обхваща в частност всички елементи на 
дефиницията “измама”, значението на "облагодетелстване" при 
дефиницията за корупция, пасивната корупция сред служителите от ЕС 
и /наказателната/ отговорност на юридическите лица. 
Освен общата разпоредба за измама по чл.209, Наказателният кодекс 
предвижда наказание за следните деяния, които могат да съставляват 
измама, съобразно определението на чл.1 от Конвенцията от 1995 г.: 

 съзнателното ползване на неистински или преправен документ, или 
на документ с невярно съдържание (когато от лицето не може да се 
търси наказателна отговорност за самото съставяне) - чл.316 на НК; 
 потвърждаването на неистина или затаяването на истина в писмена 
декларация (пред орган на властта) или в частен документ, в който 
лицето е задължено да удостовери истината (и употребата на този 
частен документ като доказателство за невярно удостоверените 
обстоятелства или изявления) - чл.313, ал.1 и 3 на Наказателния 
кодекс; 
 разпореждането от длъжностно лице (понятието за длъжностно лице 
по Наказателния кодекс обхваща и лица в частния сектор) с 
бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по 
предназначението им, в нарушение на бюджетен закон или на 
подзаконов акт по прилагането му - чл.254а на Наказателния кодекс. 

Съобразно стандарта на чл.3 от Конвенцията от 1995 г., по силата на чл.285 
от Наказателния кодекс, се наказва длъжностно лице (понятието за 
длъжностно лице по Наказателния кодекс обхваща и лица в частния 
сектор), което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши 
престъпление, свързано със службата или работата му. Освен това, се 
наказва и лице, което въпреки задълженията си не е упражнило достатъчен 
контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, 
разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са 
последвали значителни щети на предприятието или на стопанството 
(чл.219, ал.2 на НК). 
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На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс /обн., ДВ бр.92/ 27.09.02/. Приетите 
промени предвиждат: криминализиране на подкупа в частния сектор /чл. 
225б/, търговията с влияние /чл. 304 б/, пасивния подкуп на чужди 
длъжностни лица /чл. 301, ал. 5/, подкупа на арбитри и, в определени 
случаи, на защитници и повереници /чл. 305/; разширяване обхвата на 
понятието “чуждо длъжностно лице” /чл.93, т.15, буква “в”/; ограничаване 
обхвата на защитите, предвиждащи освобождаване от наказване в някои 
случаи на активен подкуп /чл. 306/; въвеждане и на наказание глоба в 
случаите на подкуп; по-тежки наказания за пасивен и активен подкуп на 
съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи /чл. 302, т.1 и чл. 304 
а/ и обхващане на неимотните облаги/услуги от предмета на подкупа27.  
Горепосочените изменения и допълнения съответстват на стандартите на 
анти-корупционните инструменти на Съвета на Европа /Наказателната 
конвенция срещу корупцията/, ОИСР /Конвенция за борба с подкупването 
на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки/, 
Европейския съюз /Конвенция за борба с корупцията, в която са въвлечени 
служители на Европейските общности или служители на държавите членки 
на ЕС, Протокола към Конвенцията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности, Съвместните действия за борба с корупцията в 
частния сектор/ и повечето от тях са били предмет на препоръки от страна 
на тези организации.  
През м. февруари 2002 г. в Министерство на правосъдието беше създадена 
работна група, на която беше възложено да подготви предложения за 
изменение на Закона за административните нарушения и наказания. 
Измененията имат за цел да се въведе специална административна 
отговорност за юридическите лица /парични санкции/ за подкуп, търговия с 
влияние, пране на пари, измами и някои други престъпления, извършени от 
техни ръководни служители с цел облага. С измененията в закона ще се 
постигне пълна хармонизация със следните международни инструменти - 
Конвенцията на ОИСР за подкупване на чужди длъжностни лица, 
Наказателната конвенция срещу корупцията на Съвета на Европа, 
Конвенцията на ООН за транснационалната организирана престъпност, 
Втория Протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на 
ЕО. Предвижда се проектът да бъде одобрен от Министерски съвет до края 
на годината и приет от Народното събрание до края на първото полугодие 
на 2003 г. 
 
ЕС кани също така България да предостави подробна информация за 
заплануваните мерки, включително необходимите законодателни 
промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за държавния 
вътрешен финансов контрол, както и всякакво друго законодателство, с 
цел да се постигне пълна ефективност при сътрудничеството на 
полицията и съдебните органи с Европейската комисия (OLAF), както е 
                                                 
27 ЗИД на НК – приложен 
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посочено в член 7 на Втория протокол от 19 юни 1997 г. към 
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейската 
общност.  
Освен това, ЕС кани България да включи в тази информация мерките, 
запланувани за осъществяване на тези промени, включително график и 
създаване на национално звено за контакт за сътрудничество с OLAF.  
Съгласно Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК) от 
2000 г., държавният вътрешен финансов контрол се ръководи и 
осъществява от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. Този 
контрол обхваща и дейността на лицата, финансирани със средства по 
програми на Европейския съюз, по отношение на тези средства (чл.4, ал.2 
на ЗДВФК). Агенцията обобщава и отчита пред Европейската комисия 
резултатите от дейността си, свързани със средства от Европейския съюз 
(чл.8, ал.1, т.15 на ЗДВФК) и сътрудничи с финансово-контролните органи и 
организации на други държави и на Европейския съюз (чл.8, ал.1, т.18 на 
ЗДВФК). Органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните 
работи и на Агенцията си оказват съдействие при упражняване на техните 
правомощия (чл.15, ал.3 на ЗДВФК). 
Новият Закон за държавния вътрешен финансов контрол /ЗДВФК/ влезе в 
сила на 1.01.2001 г. Бяха изработени Устройствен правилник на Агенцията 
за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/, приет с Постановление 
на Министерски съвет № 35 от 13.02.2001 г. в сила от 24.02.2001 г., и 
Правилник за прилагане на ЗДВФК, приет на 24.04.2001 г. в сила от 
12.05.2001 г. 
На 2 ноември 2001 г. започна изпълнението на финансирания по програма 
ФАР 2000 Туининг проект № BG/2000/IB/FI/04 “Укрепване на държавния 
вътрешен финансов контрол”, по който партньор на АДВФК е 
Министерството на икономиката, финансите и индустрията на Франция. В 
рамките на проекта се предвижда изграждане на нормативната база на 
държавния вътрешен финансов контрол на “трето ниво”.  
Изменения в Закона за държавния вътрешен финансов контрол 
По време на първата година от прилагането на новото финансово-
контролно законодателство и в резултат на продължаващата дискусия с 
Европейската комисия бе направена преценка за необходимостта да се 
усъвършенства системата на ДВФК с цел да се подобри управлението на 
държавните разходи и на средствата от европейските 
предприсъединителни програми. 
След проведени консултации с ГД “Бюджет” на Европейската комисия 
АДВФК изготви проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДВФК. 
Измененията в закона са изработени въз основа на актуализираната 
Концепция /Policy Paper/ в областта на държавния вътрешен финансов 
контрол. На 11 септември 2002 г. законопроектът беше приет на първо 
четене от Народното събрание. През м. октомври т.г. законът се предвижда 
да бъде окончателно приет. Измененията целят укрепване на системите за 
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финансово управление и контрол в публичния сектор, повишаване на 
гаранциите за функционална независимост на ръководителя на АДВФК и 
подобряване на някои процедури. Най-важните изменения са свързани с: 

1. Осигуряване функционалната независимост на ДВФК и 
специално на директора на АДВФК, като се предостави въвежда 
4-годишен мандат за тази позиция; 

2. Създаване на нова позиция в разходващите центрове – 
финансов контрольор, който да осъществява функцията по 
предварителен  /ex ante/ контрол при разпоредителите с 
бюджетни средства /съгласно ЗДВФК в момента тази функция се 
изпълнява от главния счетоводител/. Това ще допринесе за по-
нататъшното укрепване на системите за финансово управление 
и контрол; 

3. Предвижда се да бъде преустановена практиката бюджетът на 
АДВФК да бъде частично финансиран със средства, 
представляващи разкрити и възстановени суми за причинени 
вреди на държавния и общинския бюджети.  

В приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за държавния вътрешен финансов контрол са взети под внимание 
препоръките от проведеното по програма СИГМА peer review за оценка на 
бюджетната и контролната среда в България28.  
С Решение на Министерския съвет на 24 юли 2002 г. беше създаден Съвет 
за държавен вътрешен финансов контрол към МС. Съветът се състои от 
министри, председателя на Сметната палата /National Audit Office – NAO/ и 
директора на Агенцията “ДВФК”. Функциите на Съвета включват изготвяне 
на Стратегия за държавен вътрешен финансов контрол, мониторинг и 
контрол върху дейността на контролните звена в изпълнителната власт, 
актуализиране на Концепцията за ДВФК /PIFC Policy Paper/, одобряване на 
планове за действие и др. На първото си заседание, състояло се на 25 юли 
2002 г., Съветът одобри Концепцията /Policy Paper/ за държавния вътрешен 
държавен контрол в България. 
През м.  януари 2002 г генералният директор на OLAF беше на експертно 
посещение в България, като бяха проведени редица срещи с представители 
на всички компетентни институции. По време на посещението България 
официално заяви готовността си за по-активно сътрудничество с бюрото, 
като за целта изрази волята си за ускоряване на работата по изграждане на 
Национално звено за контакт с OLAF.  
                                                 
28 По молба на министъра на финансите на Р България през м. април 2002 г. SIGMA /съвместна 
инициатива на ОИСР и ЕС/ извърши независим преглед и оценка на настоящата система за 
държавен финансов контрол и управление. Окончателният доклад беше изпратен на българската 
страна през м. май 2002 г. В него се съдържат препоръки, които бяха взети предвид при 
актуализирането на Концепцията за ДВФК, послужила като основа за ЗИД на ЗДВФК. Вторият етап 
от peer review ще се реализира през втората половина на 2003 г. Повече информация по тези 
въпроси се съдържа в Допълнителната информация по глава 28, предоставена на 16 септември 2002 
г. от Р България  (CONF-BG 47/02) и затворена на 30.09.2002 г. 
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България възнамерява да създаде национална структура за оперативна 
координация на борбата с измамата със седалище в МВР, което е от 
ключово значение за осъществяването на по-тясно и ефективно 
практическото сътрудничество с  OLAF. Тази структура се предвижда да 
инициира и координира всички действия на национално ниво, които 
допринасят за защитата на финансовите интереси на Европейските 
общности; да си сътрудничи OLAF, както и с компетентните органи на 
страните –членки на ЕС; да поддържа контакти с институциите на ЕС, 
страните-членки и други страни и международни институции, както и да 
прави запитвания или финансови инспекции.  В тази връзка от страна на 
OLAF беше изпратено предложение за правна регламентация, съдържащо 
основните общи принципи за ефективно работеща структура за 
координация на борбата с измамата. Въз основа на този акт ще бъде 
изготвена нормативната база, необходима за създаването на структурата, а 
с експертната помощ на OLAF ще бъде изградено и самото звено. 
Формирана е междуведомствена работна група, на която е възложено да 
идентифицира конкретните промени в нормативната база, необходими за 
създаването и практическото функциониране на новата структура в МВР, 
както и да идентифицира нуждите, свързани с нейното институционално и 
административно изграждане. До края на 2002 г. се предвижда 
необходимото законодателство да бъде изготвено и прието. В същия 
период ще започне работата и по практическото изграждане на структурата, 
като се предвижда тя да започне ефективно да функционира до края на 
първата половина на 2003 г. 
България ще информира подробно ЕС относно предстоящите промени в 
нормативната база, както и за практическите стъпки които ще бъдат 
реализирани за изграждането на националното звено за сътрудничество с 
OLAF и графика за тяхното изпълнение. 
 
ЕС отбелязва мерките, предприети от България за хармонизиране на 
нейното законодателство със съществуващото acquis в областта на 
прането на пари. ЕС кани България да предостави информация за 
постигнатия напредък при приемането на измененията в Закона за 
мерките срещу прането на пари от 2001 г. и да информира дали  са 
необходими специфични мерки относно приложението, включително 
подробно описание на обхвата на предвижданите престъпления. 
Съгласно ЗИД на Закона за изпирането на пари /обн. ДВ, бр. 1/2.01.2001 г./ 
/приложен/ изпирането на пари е подготовката, осъществяването и 
приемането на резултата от действия, чрез които парични средства или 
друго имущество, както и добитото от тях, станали притежание на дадено 
лице чрез или по повод на престъпление, се въвеждат в стопански оборот 
/чл. 2, ал. 1/. Съгласно чл. 2, ал. 2 изпиране на пари е налице и в случаите 
на: 

 преобразуване или прехвърляне на имущества, придобити чрез или 
по повод на престъпление; 
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 укриване или прикриване на естеството, източника, 
местоположението, разпореждането, движението или правата по 
отношение на имуществата, придобити чрез или по повод на 
престъпление; 
 придобиване, притежаване или използване на имущества със 
знанието в момента на получаването, че са придобити чрез или по 
повод на престъпление.  

Съгласно чл. 2, ал. 3 изпиране на пари е налице и когато първоначалното 
престъпление е извършено в чужбина и не попада под наказателната 
юрисдикция  на Република България. 
Основните изменения в ЗМИП от 2001 г. включват: 
 Разширяване правата и оперативната самостоятелност на БФР чрез 

преобразуването му в Агенция “БФР” като самостоятелно юридическо лице 
към министъра на финансите; 
 Разширяване кръга на лицата, задължени да идентифицират клиентите 

си и да докладват на Агенция “БФР” съмнителни операции и сделки, чрез 
включване в него на БНБ, митническата администрация, централния 
депозитар, спортните организации, пенсионните фондове, продавачите на 
автомобили по занятие и др. 
 Определяне на по-нисък праг (10 000 ДМ) за идентифициране на 

клиенти при обмяна на валута в брой; 
 Прецизно регламентиране на извънсъдебния достъп на Агенция “БФР” 

до информация, представляваща банкова, служебна и търговска тайна и 
особено в случаите, когато са получени запитвания от чуждестранни ФРЗ; 
 Възлагане на Агенция “БФР” на самостоятелни контролни функции, 

включително контрол на място на задължените лица; 
 По-прецизно регламентиране на взаимодействието между Агенция 

“БФР”, правоохранителните и правоприлагащите органи, включително 
въвеждане на изискването съдът да се произнася не по-късно от 24 часа 
след постъпване на искане от прокурор за налагане на запор или възбрана. 
 Законово регламентиране на предоставянето на Агенция “БФР” от  

страна на БНБ на статистическа информация с оглед развитие на 
статистическите анализи и в бъдеще пълен контрол върху валутните 
транзакции; 
 Въвеждане на специални законови разпоредби за защита на 

информацията, представляваща банкова, служебна и търговска тайна. 
В резултат на приетите през 2001 г. изменения в ЗМИП се постигна пълно 
съответствие с Директивата на Съвета от 10 юни 1991 г. за 
предотвратяване на финансовата система с цел изпиране на пари 
(91/308/EEC). 
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След приемането на промените в ЗМИП също така бяха разработени и 
приети изменения и допълнения в Правилника за прилагане на ЗМИП /обн. 
ДВ, бр. 111/28.12.2001 г./. 
На 19 септември 2002 г. Министерският съвет одобри проект на нов ЗИД на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който ще бъде разширен 
кръгът на лицата, задължени по смисъла на ЗМИП,  и съответно ще бъдат 
включени адвокатите и посредниците в търговията с недвижими имоти. 
Наред с това измененията в закона предвиждат създаването на надзорен 
орган по финансовото разузнаване – по-конкретно, Главен инспектор по 
въпросите на финансовото разузнаване, както и контролен механизъм, 
включващ отчети и проверки на място. Функционалната независимост на 
Агенция “БФР” ще бъде гарантирана чрез въвеждане на мандат от 5 години 
за нейния директор. Мандатът ще може да бъде предсрочно прекратен в 
случаи на доказано неизпълнение на възложените на директора на 
Агенцията функции. Главният инспектор няма да има право да дава 
нареждания, свързани с упражняването на компетентността на директора 
на Агенцията29.  
По този начин ще се постигне по-нататъшно съответствие с Директива 
2001/97/ЕО на Европейския Парламент и Съвета, изменяща Директива 
91/308/ЕЕС относно предотвратяване използването на финансовата 
система за изпиране на пари. Законът за изменение и допълнение на 
ЗМИП се предвижда да бъде приет от Народното събрание до края на т.г.  
Започнала е работа по изготвяне на законодателни изменения, свързани с 
криминализиране на приготовлението, подбудителството при изпирането на 
пари, както и изпирането на пари по непредпазливост. 
 
Освен това ЕС кани България да предостави подробна информация за 
персонала, обучението и оборудването на Бюрото за финансово 
разузнаване и актуална информация за броя на случаите, с които се 
занимава Бюрото.  
1. 
С оглед ефективното прилагане на ЗМИП, Агенция “Бюро за финансово 
разузнаване” предприема необходимите мерки за укрепване на 
административния си капацитет. 
Съгласно ПМС № 33 от 12.02.2001 /посл. изм. – ДВ, бр. 108 от 14.12.2001 г., 
в сила от 14.12.2001 г./ общият брой на служителите в Агенция “БФР” е 34. 
Съставът на Агенция “БФР” към момента се счита за достатъчен и не се 
предвижда неговото увеличаване. 

                                                 
29 Предвижданите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и приетите наскоро 
промени в НК, са сред ключовите мерки, предприети от Агенция “БФР” за подобряване на нейното 
функциониране, за които е било съобщено на заседание на Под-комитет 8, и са съобразени с 
критичен доклад, направен по тези въпроси през м.февруари 2002 г.  
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С оглед на оптимизирането на организацията на оперативните дейности 
съставът на експерт-аналитиците беше увеличен от 6 на 10 души, 
разделени в пет специализирани сектора. По този начин се очаква 
постигане на по-точно разпределяне на задачите и отговорностите и 
непосредствен контрол на изпълнението.  
Към настоящия момент оборудването в Агенция “БФР” включва 4 сървъра и 
40 компютъра.  
2. 
По отношение на обучението на персонала в агенцията се работи по 
следните програми: 

 От 25 февруари 2002 г. започна изпълнението на регионален проект 
по програма ФАР на ЕС “Противодействие на изпирането на пари” 
под ръководството на холандското звено за финансово разузнаване. 
Този проект предвижда обучение за служителите от институциите, 
ангажирани в борбата срещу изпирането на пари в страните-
кандидатки, като изпълнението на проекта е предвидено в 6 модула. 
В началото на месец май бе проведен модул 1, който акцентира 
върху законодателството и политическото развитие на страните от 
Централна и Източна Европа в съответствие с новата Директива на 
СЕ срещу изпирането на пари (Directive 2001/97/EC от 4.12.2001). 
 Съвместно с Министерството на финансите на САЩ се изпълнява 
проект, който предвижда изпращане на консултанти (постоянен и 
временни) за срок от една година в Агенция “БФР”. Работата на 
консултантите започна в началото на м.март 2002 г. От месец април 
2002 г.  тече програма за обучение  “Техники за финансово 
разследване”, която включва поредица от 8 лекции (по една всеки 
месец). Тези лекции са предназначени освен  за служители от 
Агенция “БФР”  и за служители от НСБОП, Икономическа полиция, 
Специализирана следствена служба,  Върховна касационна 
прокуратура и Главна данъчна дирекция. 
 До края на 2002 г. ще стартира изпълнението на туининг проект по 
програма ФАР, който ще се изпълнява съвместно с Испания – 
Институт за фискални изследвания. Общата стойност на проекта е 
1.2 млн. евро. Проектът има за цел по-нататъшно хармонизиране на 
националното законодателство в областта на прането на пари с 
европейското acquis. Той също така ще съдейства за укрепването на 
административния капацитет на агенцията, както и за подобряване 
на междуведомственото сътрудничество с другите компетентни 
ведомства, ангажирани с въпросите на борбата с прането на пари.  
По проекта се предвижда разработване на програми за обучение и 
провеждане на обучение за служителите на БФР, както и съвместни 
семинари с представители на прокуратурата, МВР, дирекция “Банков 
надзор” към БНБ, Специализираната следствена служба, Агенция 
“Митници”, Главната данъчна дирекция и др.  
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 В процес на подготовка са семинари за обучение на служителите на 
Агенция “БФР” с лектори от финансово-разузнавателното звено на 
САЩ (FinCEN). 

3. 
За 2001 г. в Агенция “БФР” са получени общо 21 запитвания от 9 
чуждестранни финансово-разузнавателни звена.  Агенция “БФР” е 
отговорила на 17 от тях, с 3 положителни, 11 отрицателни и 3 междинни 
отговора. За същия период Агенция “БФР” е изпратила 64 запитвания до 21 
чужди ФРЗ и други специализирани организации. Получени са 47 отговора, 
от които 2 положителни, 37 отрицателни и 8 междинни.  
През 2001 г. са получени 301 доклада за съмнителни операции и сделки, 
като общата сума на докладваните операции е 80 226 072 щатски долара. 
Преобладават докладите от банките  (БНБ и търговските банки) - 249 
доклада,  което е 82,72% от общия брой. По получените за 2001 г. доклади 
за съмнителни операции и сделки са открити 140 финансово-
разузнавателни случая, от които 16 са архивирани, а 105 са в работна 
фаза.  През 2001 г. към прокуратурата са изпратени 64 сигнала, от които 16 
са по получени доклади от 2001 г. на обща стойност 7 459 600  щатски 
долара,  и 48 сигнала по доклади, получени през предишните години  на 
стойност  - 90 255 635 щатски долара. Повдигнати са 8 обвинения. 
От началото на годината до 31 август 2002 г. Агенция “БФР” е отправила 
73 запитвания до чужди ФРЗ и други специализирани международни 
организации, от които 32 - без отговор, 31 - отрицателен отговор, 5 - 
положителен отговор и 5 – междинен отговор. За същия период от чужди 
ФРЗ са получени 33 запитвания, от които 15 - с междинни отговори, 17 – с 
отрицателни и 1 – с положителен.. 
За периода 1 януари – 30 юни 2002 г. Агенция БФР е получила 105 доклада 
за съмнителни операции и транзакции, като общата сума на докладваните 
операции и транзакции е 172 529 314 щатски долара, 14 от тях са 
постъпили от БНБ, 77 от търговските банки, 2 от данъчни органи, 5 от 
органите по приватизация, 4 от застрахователи, 2 от митнически служби, и 
1 от обменно бюро. Броят на изпратените сигнали до ВКП е 116 на обща 
стойност 193 135 573 щатски долара. 
 
В допълнение, ЕС отбелязва информацията, предоставена от България 
относно нейните вътрешни структури за сътрудничество и кани 
България да предостави допълнителна информация особено за 
структурите за сътрудничество и за координацията между БФР и 
различните правоохранителни органи и съдебната система. 
Във връзка с адекватното приложение на закона се осъществяват мерки за 
подобряване на координацията между Агенция “Бюро за финансово 
разузнаване”, надзорните институции на задължените да докладват по 
ЗМИП лица и правозащитните и правоприлагащите органи. Агенция “Бюро 
за финансово разузнаване” успя да постигне добро взаимодействие с 
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другите държавни институции и с банките, което е от изключителна важност 
с оглед постигането на реални резултати в работата по противодействието 
на изпирането на пари.  
Бяха развити две основни направления, регламентирани в нормативните 
текстове – от една страна отношенията с БНБ, управление “Банков надзор”, 
дирекция “Специален надзор” и търговските банки, а от друга – с 
прокуратурата, следствието и органите на МВР. Понастоящем в процес на 
изпълнение са тематичните проверки на място в банките и финансовите 
къщи, както и оказването на експертна помощ на банките при възникнали 
въпроси относно прилагането на ЗМИП. 
Приети са Инструкции за взаимодействие между Агенция “Бюро за 
финансово разузнаване” от една страна, и от друга съответно с: Главна 
данъчна дирекция, Агенция “Митници” и Агенцията за надзор върху 
застраховането и хазарта. Те са утвърдени от Министъра на финансите на 
основание чл. 10, ал. 5 от ЗМИП. 
Редът и условията за сътрудничеството между Агенция “БФР” и МВР са 
регламентирани със съвместна инструкция на министъра на финансите и 
министъра на вътрешните работи. По предварителни проверки, 
извършвани от специализираните служби на МВР, по тяхна инициатива, 
същите могат да искат съдействие от Агенция “БФР” за изясняване дали 
заподозрените лица до момента са били идентифицирани от агенцията във 
връзка с подозрителни финансови операции или сделки, а така също за 
проверка на финансовото състояние на юридическото или физическото 
лице. 
Агенция “Бюро за финансово разузнаване” е установила контакти с повече 
от 55 финансово-разузнавателни звена (ФРЗ) в чужбина. Меморандуми за 
разбирателство са подписани с ФРЗ на Белгия, Чехия, Латвия, Руска 
Федерация, Словения, Румъния, Италия и Полша. На 01 август МС одобри 
проектите за меморандуми с ФРЗ на Франция, Литва, Панама, Ирландия и 
Финландия.  
 
EС отбелязва, че България е ратифицирала Наказателната конвенция 
на Съвета на Европа относно корупцията на 1 април 2001 г. ЕС кани 
България да информира Конференцията за намеренията си относно 
Гражданската конвенция на Съвета на Европа за корупцията.  
На 4 ноември 1999 г. Република България е подписала Гражданската 
конвенция на Съвета на Европа относно корупцията. На 8 юни 2000 г. 
Република България ратифицира Конвенцията /дата на връчване на 
Инструмента за ратификация/.   
На 7 ноември 2001 г. Република България ратифицира Наказателната 
конвенция на Съвета на Европа срещу корупцията. Конвенцията влезе в 
сила на 1 юли 2002 г. и нейният текст беше публикуван в ДВ, бр. 73 от 26 
юли 2002 г. 
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EС отбелязва, че на 1 октомври 2001 г. България прие Национална 
стратегия за противодействие на корупцията, в която е отделено 
специално внимание на борбата срещу корупцията сред митническата 
администрация, МВР и съдебната система. ЕС кани България да 
информира редовно Конференцията относно всички предприети и 
запланувани мерки за прилагане на тази стратегия, включително 
подробната Програма за приложението й, график за сроковете и 
наличния бюджет.  
На 1 октомври 2001 г. Министерският съвет прие Национална стратегия за 
противодействие на корупцията. Програмата за изпълнение на 
Националната стратегия за противодействие на корупцията беше приета с 
решение № 84 на Министерския съвет от 13 февруари 2002 г. Програмата 
съдържа конкретни срокове и изпълнители на задачите, посочени в нея и е 
приложена към настоящата допълнителна информация /приложение/.  
 
В допълнение, ЕС кани България да предостави информация относно 
специализираните органи, които участват в приложението й /на 
Програмата за изпълнение на Стратегията/ и дефиниция на тяхната 
роля, увеличаването на квалифицирания персонал, структурата за 
координация и създаването на система, насърчаваща докладването. 
 
 
Органи по прилагането, структура за координация, персонал 
1. На национално равнище 
В изпълнение на т.1.1.5 от Програмата, с Решение № 77 на Министерския 
съвет от 11 февруари 2002 г. беше създадена Комисия за координация на 
работата по борбата с корупцията с председател министъра на 
правосъдието и зам. председател – министъра на държавната 
администрация. Членове на комисията са заместник министрите на 
вътрешните работи и правосъдието, директорите на Агенция за държавен 
вътрешен финансов контрол и Агенция “БФР”  /към МФ/, заместник-
директор на Агенция “Митници” и началникът  на Инспектората на Главната 
данъчна дирекция към МФ, както и член на Сметната палата. Комисията 
анализира и обобщава информацията за предприетите антикорупционни 
мерки, координира и упражнява контрол върху работата по изпълнението 
на Националната стратегия и Програмата за нейното изпълнение, и наред с 
това, предлага мерки за повишаване ефикасността и активизиране на 
борбата с корупцията, разработва и представя на Министерския съвет 
годишен доклад с отчет за своята дейност, организира и провежда 
ежегоден национален антикорупционен форум, прави предложения до МС 
за приемане на мерки за актуализиране и допълване на Програмата за 
изпълнение на националната стратегия. На 6 юни 2002 г. с Решение на 
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Министерския съвет бяха одобрени Правила за организацията и функциите 
на Комисията. Създаден е секретариат на Комисията, който работи под 
прякото ръководство на нейния председател. 
В оперативен порядък, съгласуваността между Националната комисия и 
координационните съвети, изградени в някои ключови ведомства, се 
осигурява чрез участие на представители на тези съвети в комисията. 
Успоредно с функцията по стратегическата координация и контрол върху 
изпълнението на Стратегията и Програмата, като основно свое задължение 
Комисията е възприела получаването, разглеждането /само на сигнали, към 
които обществеността проявява особено силен интерес/, изпращането по 
компетентност30 и проследяването на работата по сигналите.  
За периода 1 март – 15 юни 2002 г. в Комисията са получени общо 24 
сигнала с данни за корупция. От тях – за корупция при приватизацията са 7, 
за корупция в  пост приватизационния контрол – 2, за източване на 
средства на стопански структури – 4, за корупция при осъществяване на 
данъчния и финансов контрол –2, за корупция в МВР – 2, за корупция в 
сферата на образованието – 1, за корупция при възлагане на обществени 
поръчки – 6.  
От получените 24 сигнала 12 са изпратени на прокуратурата. По 7 сигнала 
Комисията е извършила проверки по административен ред за изясняване 
достоверността на данните и допълване на информацията с цел 
изработване на становище за компетентната структура, към която сигналът 
да бъде насочен. Пет от сигналите са вече напълно изяснени и за тях са 
взети мерки за конкретното им разрешаване. 
През м. август – септември  2002 г. Комисията за координация на работата 
по борбата с корупцията изготви междинен отчет за изпълнението на 
Програмата за изпълнение на Стратегията за борба с корупцията.  
2. Секторни измерения на Програмата и ключови сфери, 
вътрешноведомствени механизми за координация 
Националната стратегия за противодействие на корупцията и Програмата 
за нейното изпълнение поставят особен акцент върху борбата срещу 
корупцията в някои ключови области като съдебна система, МВР, 
митническата администрация и др.. 

 Съдебна система 
В рамките на съдебната система предвижданите анти-корупционни мерки 
включват:  

- увеличаване  капацитета на правозащитните и правоприлагащи 
органи за предотвратяване, разкриване и наказване на различните 
нови форми на корупция; 

- премахване на условията за корупция в съдебната власт;  

                                                 
30 Комисията няма разследващи правомощия. 
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- осигуряване на бързото и ефективно функциониране на съдебната 
система.  

За постигането на посочените цели, освен законодателни са предвидени и 
мерки, свързани със:  

- специализираното обучение на полицейските служители, съдиите, 
прокурорите и следователите по прилагане на новото наказателно 
антикорупционно законодателство;  

- въвеждането на диференцирана полицейска и съдебна статистика по 
делата за корупция;  

- институционализиране на професионално училище за магистрати, 
финансирано от бюджета; приемане на етични кодекси за магистрати 
и др. 

На 17 юли 2002 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт. Някои от новите разпоредби в 
Закона са насочени именно към превенция на корупцията в съдебната 
система. По-конкретно, законът предвижда подобряване на процедурата за 
сваляне на имунитета на магистрати, въвеждане на задължение за 
деклариране на имущественото състояние на магистратите от всички нива, 
приемане от Висшия съдебен съвет на етични кодекси за магистратите и 
съдебните служители, въвеждане на конкурсни правила за новопостъпващи 
магистрати, и регламентиране статута на държавно професионално 
училище за магистрати, финансирано от бюджета.  
На 13 септември 2002 г. Народното събрание прие Закона за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс /обн. ДВ бр. 92/27.09.02 г./ . Промените 
в областта на корупцията, залегнали в закона, са описани по- горе. По 
отношение борбата с корупцията в съдебната власт, от особено значение е 
включването на нов член, предвиждащ по-тежки наказания за пасивен и 
активен подкуп на съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи 
/чл. 302, т.1 и чл. 304 а/. 

 Министерство на вътрешните работи 
По отношение борбата с корупцията особен приоритет за МВР 
представлява усъвършенстването на вътрешния контрол с цел недопускане 
и ефективно противодействие на корупцията в министерството. 
За изпълнение на задачите, произтичащи от Стратегията и Програмата за 
нейната реализация, със заповед на министъра от м. октомври 2001 г. в 
МВР е създадена нова организация на работа, осигуряваща 
функционирането на ангажираните служби и дирекции в единна система за 
борбата с вътрешната корупция. 
Формиран е Вътрешноведомствен координационен съвет за превенция и 
борба с вътрешната корупция, ръководен от ресорния заместник-министър, 
отговарящ за общото наблюдение и контрол на взаимодействието в 
борбата с организираната престъпност и корупцията. В съвета участват 
главният секретар на МВР и ръководителите на всички национални служби 
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и дирекции на министерството. Координационният съвет определя 
стратегията и организацията на работа за предотвратяване и разкриване на 
прояви на корупция в системата на министерството. 
Главният секретар на МВР осъществява непосредственото ръководство, 
координация и контрол на практическите действия за противодействие на 
вътрешната корупция. Информационното и оперативно взаимодействие, 
проверката и контролът за изпълнение на разпорежданията на главния 
секретар на МВР в борбата с вътрешната корупция се осъществяват от 
специализиран отдел за противодействие на вътрешната корупция 
към дирекция “Инспекторат”- МВР, който беше създаден в края на 
миналата година. По своята същност, това е орган за административен 
контрол31, който няма полицейски правомощия. Той извършва служебно-
административни проверки по постъпили сигнали за корупция на служители 
на МВР и при необходимост предлага на главния секретар на коя 
полицейска оперативно-издирвателна служба да продължи работата за 
събиране на достатъчно данни за извършено корупционно престъпление. 
Нормативно регламентирано е изграждането и експлоатирането от този 
отдел на автоматизиран информационен фонд, осигуряващ информация за 
корупционните прояви, проверките на сигналите, резултатите от тях и 
взетите мерки. Достъпът до информационния фонд се разрешава от 
министъра и главния секретар на МВР. Създадена е организация всички 
сигнали за корупционни прояви на служители на МВР незабавно да 
постъпват в отдела за противодействие на вътрешната корупция към 
дирекция “Инспекторат”-МВР. Сигналът се взема на контрол в отдела и се 
извършва предварителната му  проверка. При необходимост сигналът и 
резултатите от предварителната му проверка се докладват на главния 
секретар  на министерството. Отделът за противодействие на вътрешната 
корупция към дирекция “Инспекторат”-МВР организира и контролира 
цялостната по-нататъшна работа по пълната проверка на сигнала. Отделът 
изготвя шест-месечни ситуационни анализи /доклади/ за резултатите от 
дейността по предотвратяване и разкриване на  корупция в системата на 
МВР и предлага мерки за подобряване на организацията на работата. 
Докладите и препоръките се обсъждат във Вътрешноведомствения 
координационен съвет за борба с корупцията. 
Оперативно-издирвателните действия за проверка на сигналите за 
корупция се осъществяват от специализирани звена в националните и 
териториални служби.  
С цел засилване възможностите за предотвратяване на опити на престъпни 
групи да изграждат корупционни позиции в публичната администрация, в 
края на миналата година със Заповед на министъра на вътрешните работи 
статутът на специализирания отдел към НСБОП беше повишен от сектор в 
направление. Направлението разполага с  техническо оборудване, а броят 
на служителите е удвоен и в момента възлиза на 22 човека на централно 
ниво. То се състои от два сектора, съответно за противодействие на 

                                                 
31 ЗМВР – чл.125а /Нов, ДВ, бр. 29/2000 г./ Дирекция “Инспекторат” 
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корупцията в цялата публична администрация и за борба с корупцията в 
системата на МВР. В 28-те регионални звена “БОП” има специализирани 
служители за борба с корупцията. 
Законовите компетенции на НСБОП по установяване и разкриване 
корупционни престъпления във връзка с дейността на местни и 
транснационални престъпни структури е регламентирана в чл. 89 във 
връзка с чл. 90 ал.1 т. 10 т ЗМВР и чл. 72 от Правилника за прилагане на 
ЗМВР.   
Органите на НСБОП извършват оперативно-издирвателна дейност за 
предотвратяване и разкриване на корупция в държавната и местната 
администрация, като: 
1. установяват, контролират и документират дейността на длъжностни 

лица, поставили се в услуга на престъпни групи и организации; 
2. издирват и проследяват натрупването и преобразуването на 

имуществата, получени чрез злоупотреба със служебното положение. 
Правомощия на органите на НСБОП за борба с корупцията включва 
извършване на оперативно-издирвателна дейност за разкриване на 
корупционни престъпления чрез: 
- използване на информатори;  
- прилагане на специални разузнавателни средства по ред и условия 

определени от закон;  
- извършване на неотложни процесуално-следствени действия, при 

условия определени в НПК; 
- изземане и извършване на насрещни проверки по документи;  
Тези действия органите на МВР могат да осъществяват както по 
разпореждане на прокуратурата в рамките на възложена по чл. 191 от НПК 
предварителна проверка, така и по своя инициатива, когато са придобили 
данни за извършено или извършвано престъпление. 
Органите за вътрешноведомствен контрол в структурите на публичната 
администрация, при извършване на административни проверки са длъжни 
да уведомяват32 незабавно съответния прокурор за всеки случай, когато са 
получени данни за извършено престъпление. Прокурорът, ако прецени, че 
не са изпълнени изискванията за достатъчност на данните33 възлага на 
полицейските органи, включително и НСБОП извършване на 
предварителна проверка по чл. 191 от НПК. 
Понастоящем акцент се поставя върху осигуряването на адекватно 
специализирано обучение на служителите на МВР, ангажирани пряко с 
                                                 
32 НПК- чл. 174 ал.2 Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица 
трябва да уведомят незабавно органа на предварителното производство и да вземат необходимите 
мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.   
33 НПК - Чл. 190.  (1) "Достатъчно данни" за образуване на предварително производство са налице, 
когато може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление. 
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противодействието на корупцията, както и на осигуряването на модерна 
специализирана техника. Предвижда се изграждането на автоматизирана 
информационна система, с което ще се даде възможност за ефективен 
контрол и управление, извършване на задълбочен анализ и за 
своевременно предприемане на мерки за недопускане и ефективно 
противодействие на корупцията в МВР.  
За постигането на тези цели, освен на собствените си усилия, МВР ще 
разчита и на експертната и техническа помощ по линия на проект по 
програма ФАР 2002, който се очаква да стартира до края на т.г. или 
началото на следващата. В рамките на проекта се предвижда да бъдат 
изготвени промени в законодателството, с оглед неговото по-нататъшно 
хармонизиране с европейското и с практиката на страните-членки на ЕС, да 
се разработи и изпълнява програма за превенция на корупционното 
поведение на служителите на МВР в съответствие с най-добрите практики 
на ЕС, както и система за стимулиране на антикорупционното поведение на 
рисковите групи служители на МВР (полиция, гранична полиция). 
Предвижда се да се разработи и внедри етичен кодекс на служителите на 
МВР, както и система за обучение по проблемите на превенцията и борбата 
с корупцията. Изпълнението на проекта ще продължи две години. Помощта 
по програма ФАР възлиза на 1.7 млн. евро, а националното съ-
финансиране е 300 000 евро.  
Престъпленията по служба, които много често са свързани с прояви на 
корупция, са на трето място по относителна тежест в икономическите 
престъпления. През 2001 г. органите на МВР са разкрили 2054 
престъпления по служба и 59 случаи, свързани с корупционни действия. За 
първите 6 месеца на 2002 г. са разследвани общо 150 случая, свързани с 
корупция като в 37 от тях не са открити достатъчно данни за това. Разкрити 
са 113 служители на  МВР, които са злоупотребили със служебното си 
положение или са вземали подкуп, като 40 са предадени на прокуратурата, 
а на останалите 73 са наложени дисциплинарни наказания. 
Министерство на вътрешните работи осъществява активно информационно 
взаимодействие със средствата за масово осведомяване с оглед 
информиране на обществеността за закононарушения, свързани с корупция 
и за резултатите от дейността по тяхното разкриване. Създават се условия 
за широка ангажираност на структурите на гражданското общество срещу 
проявите на корупция чрез активно използване на обществени приемни, 
“горещи телефони” и други форми, даващи възможност на обществени 
организации и граждани да сигнализират за случаи на корупция при 
гарантирана анонимност. 

 Анти-корупционна реформа в митническата администрация 
Подробна информация по изпълнение на мерките за борба с корупцията в 
митническата администрация се съдържа в частта “Митническо 
сътрудничество” от настоящата Допълнителна информация. 

 Данъчна администрация 
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В процес на изграждане към министъра на финансите е Съвет на началник 
отделите “Инспекторат” като орган координиращ действията на 
подчинените му агенции и дирекции в борбата с корупцията и финансовите 
измами. 
В изпълнение на Програмата за прилагане на Стратегията за 
противодействие на корупцията, Академията на МВР вече е изготвила два 
лекционни модула за специализирано обучение по въпросите на 
корупцията. Първият модул е предназначен за компетентните 
правоприлагащи органи, пряко ангажирани в борбата с корупцията. Вторият 
модул е фокусиран върху проблемите на корупцията в публичната 
администрация и се предвижда в него да участват служители на МВР и 
представители на публичната администрация. С оглед осъвременяване на 
програмите и привеждането им в пълно съответствие с европейските и 
международни стандарти и най-добрите практики,  се осъществява активен 
академичен обмен с международни партньори от Европейския съюз, САЩ и 
Норвегия.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Закон за мерките срещу изпирането на пари /на английски език/ 
2. Програма за изпълнение на националната стратегия за 

противодействие на корупцията /на английски език/ 
3. Отчет по Програмата за изпълнение на Националната стратегия за 

борба с корупцията  
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ХІ. НАРКОТИЦИ   
Като отбелязва мерките, вече предприети от България в областта на 
наркотиците, ЕС подчертава колко е важно България ефективно да 
прилага балансирана и практически насочена национална стратегия за 
борба с наркотиците, в съответствие със Стратегията на ЕС срещу 
наркотиците за 2000 - 2004 г., във вътрешността на страната и на 
границата, както и да се активизира сътрудничеството със страните-
членки в тази област, като се използват напълно възможностите за 
сътрудничество с "Европол", предвидени в Предприсъединителния пакт 
относно организираната престъпност. 
1. 
В съответствие със Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, на 3 септември 2002 г. Националният съвет по наркотични 
вещества одобри първата Национална стратегия за борба с наркотиците. 
Документът е в контекста на заявената воля и решимост за практическо 
приложение на намеренията, произтичащи от Съвместната декларация на 
страните-членки и страните-кандидатки по наркотиците, към която 
Република България официално се присъедини на 28 февруари 2002 г. 
Документът е разработен от междуведомствена работна група в рамките на 
проект по програма ФАР 2000, изпълняван съвместно с Великобритания34. 
С него се създава рамката за действията, които ще предприеме България 
през следващите 5 години. Стратегията се основава на опита на редица 
европейски държави, както и необходимостта от разглеждане на проблема 
с наркотиците в България като се обединят усилията на държавните, 
национални, регионални и местни институции, неправителствените 
организации и широката общественост. България отчита, че решаването на 
проблемите с наркотиците в областта на търсенето и предлагането може 
да се постигне само чрез прилагане на всеобхватен, балансиран 
мултидисциплинарен и междуведомствен подход.  
Стратегията се основава на следните четири изграждащи компонента: 

 Усъвършенстване капацитета за развитие и прилагане на политиката 
в областта на наркотиците; 
 Създаване на стратегическа координация, като се предвижда 
обновяване на структурите /виж информацията по-долу/; 
 Подобряване на информационния обмен; 
 Провеждане на политика на местно ниво – укрепване ролята на 
Общинските съвет по наркотични вещества. 

В стратегията е направен анализ на ситуацията и оценка на риска, като въз 
основа на конкретни индикатори са дефинирани заплахите в областта на 
наркотиците и дейностите, които трябва да се предприемат за 

                                                 
34Националната стратегия за борба с наркотиците е разработена преди крайния срок, определен по 
ФАР проекта /март 2003 г. – срока за приключване изпълнението на целия проект/. 
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преодоляването им. Оценката на риска е направена по отношение на 
предлагането и на търсенето.  
Като част от реализацията на стратегията се предвижда в хода на нейното 
5-годишно изпълнение да се прави годишна оценка на риска.  
Основните принципи на стратегията са напълно съобразени с тези на 
Стратегията на ЕС срещу наркотиците за 2000 - 2004 г. Наред с това са 
дефинирани глобални цели, които предвиждат: 

 Осигуряване на ефективно лечение и превенция, насочени към 
ограничаване на употребата на наркотични вещества и на вредните 
последствия от това; 
 Намаляване предлагането на незаконните наркотични вещества чрез 
повишаване на ефективността на правоприлагащите органи; 
 Намаляване на обема на незаконната търговия с химически 
вещества (прекурсори), използвани при незаконното производство на 
наркотици; 
 Създаване на национално звено за оперативна информация по 
наркотиците, което да подпомага работата на националните и 
международни институции, ангажирани с борбата срещу незаконния 
трафик на наркотици; 
 Осигуряване на ефективно ръководство и координация на политиката 
по наркотиците и изграждане на ефективни информационни системи. 

В областта на търсенето стратегическите цели са както следва: 
 Ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с 
наркотични вещества; 
 Намаляване злоупотребата с незаконни наркотични вещества; 
 Намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за 
медицински и ветеринарно-медицински цели; 
 Преодоляване на социалната изолация и депривация на 
високорисковите групи; 
 Намаляване разпространението сред злоупотребяващите с 
наркотични вещества на социално-значими заболявания: кръвно-
преносими инфекции (hiv/спин, хепатит В и С), туберкулоза, 
заболявания, предавани по полов път и др. 
 Насърчаване на заетостта сред злоупотребяващите с наркотични 
вещества посредством бюрата по труда; 
 Създаване на система за ефективни и разнообразни лечебни 
програми; 
 Разработване и въвеждане на програми за социална рехабилитация 
и реинтеграция 
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 Разширяване на международното сътрудничество и научно-
изследователската дейност в подкрепа на Националната стратегия 
за борба с наркотиците 
 Наблюдение и оценка на резултатите в областта на намаляването на 
търсенето. 

 
В областта на предлагането акцент се поставя върху следните 
стратегически цели: 

 Оптимизиране на граничния контрол; 
 Създаване на междуведомствено оперативно информационно звено 
в областта на наркотиците с участието на представители на различни 
компетентни ведомства в борбата срещу наркотиците; 
 Намаляване “ефекта на разпръскването” (наличност на наркотици) 
във вътрешността на страната; 
 Намаляване броя на престъпленията, свързани с наркотиците; 
 Повишаване на аналитичния капацитет за изследване на наркотични 
вещества; 
 Повишаване ефективността на контрола върху законното 
производство и търговия с химическите вещества – прекурсори с цел 
предотвратяване отклоняването им към незаконно производство на 
наркотични вещества; 
 Разширяване и усъвършенстване на сътрудничеството между 
правоприлагащите органи в национален, регионален и международен 
план; 
 Усъвършенстване на законодателството в областта на наркотиците; 
 Наблюдение и оценка на резултатите в областта на намаляване на 
предлагането. 

Стратегията е внесена за обсъждане в Министерския съвет. В срок от 3 
месеца след приемането й от МС ще бъде разработен и приет подробен 
план за действие, съдържащ конкретни мерки, задачи и график за 
изпълнение на стратегическите цели, дефинирани в стратегията, както и 
съответните отговорни институции.  
Работата по изготвянето на Плана за действие за изпълнение на 
стратегията на практика вече е започнала и се осъществява в рамките на 
създадените междуведомствени работни групи по туининг проекта. При 
изработването на Плана се взимат предвид всички национални и 
международни проекти и програми, изпълнявани в областта на наркотиците 
/търсене и предлагане/, като целта е да се  надгражда върху постигнатите 
от тях резултати или набелязани мерки, за да се осигури необходимото 
ниво на координация и съгласуваност. 
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2.  
Както е посочено по-горе, една от ключовите цели на стратегията е по-
нататъшното разширяване и подобряване на международното 
сътрудничество и обмена на информация между правоприлагащите органи 
на национално, регионално и международно ниво. 
В рамките на цитирания горе проект по програма ФАР е сформирана 
междуведомствена работна група, чиято работа е насочена към 
създаването на национално звено за оперативна информация по 
наркотиците. Групата се ръководи от директора на НСБОП и в нея има 
представители на всички компетентни служби на МВР, както и на Агенция 
“Митници” и Агенция “БФР”. Основната цел за изграждането на звеното е 
прилагането от страна на правоприлагащите органи в България на 
интегриран подход при събирането и оценката/анализа на информация, 
свързана с наркотиците. Съвместно с британските партньори по проекта 
вече е започнала работата по изготвяне на необходимата нормативна база 
за функционирането на звеното, определяне на неговите функции, задачи и 
др. и се предвижда тя да приключи до края на т.г. В рамките на 
проучвателна мисия британски експерти са направили преглед на 
настоящите технически условия и са изготвили първоначални препоръки /от 
технически характер/ за изграждането на звеното. 
Понастоящем България също реализира интензивно оперативно 
сътрудничество със страните-членки на двустранна основа. 
Информационният обмен със страните-членки на ЕС се осъществява със 
съдействието на офицерите за връзка, покриващи България. По-конкретно 
с ФРГ, Великобритания, Франция, Холандия, Белгия, Италия, Австрия, 
Скандинавските /предимно Швеция/, Испания.  Информационният обмен с 
Гърция се осъществява директно между националните компетентни органи 
на двете страни. Активно оперативно сътрудничество по линия на 
наркотиците се осъществява и със съседните страни, по-конкретно с 
Румъния, Турция, БЮР Македония. 
Агенция “Митници” взе активно участие в проведената през месец април т.г.  
международна операция “TRUCK STOP” за трафика на хероин по т.нар. 
“Балкански път” и Пътя на коприната, като основно средство за 
финансиране на международния тероризъм. В операцията участваха над 30 
държави. В международния координационен център, разположен в 
Митническата криминална служба на Германия, бяха поканени 
представители само на 5 митнически администрации, сред които и тази на 
България. На заключителната среща по отчитане на резултатите от 
операцията беше дадена отлична оценка за участието на Агенция 
“Митници”. 
В периода 10.06. – 10.07.2002 г. специализираните отдели за борба с 
наркотрафика в БМА взеха активно участие в разработването на 
оперативния план и провеждането на международната операция 
“CONTAINMENT”. Основната цел на операцията беше противодействие на 
трафика на хероин от Югозападна Азия през различните разклонения на 
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Балканския път и Пътя на коприната. Операцията беше инициирана от 
работната група по наркотиците (Drug Task Force), председателствана от 
България в рамките на ИСЮЕ центъра за борба с трансграничната 
престъпност в Букурещ (SECI Center-Bucharest). В операцията се включиха 
митническите и полицейски органи на страните от Югоизточна Европа, 
Централно азиатските републики, Агенцията за борба с наркотиците на 
САЩ (DEA) и Митническата криминална служба на Германия (ZKA). Беше 
отчетено, че Българските митнически власти са заловили 327 кг хероин, 
което представлява 75% от общото задържано количество хероин в 
рамките на операцията. Особено внимание следва да се отдаде на случая 
от 11.07 на ГКПП “Капитан Андреево”, когато беше задържано 230 кг. 
хероин. По време на заключителната среща-обсъждане, беше специално 
отбелязано отличното взаимодействие на национално ниво между 
специализираните нарко-звена на Агенция “Митници” и ДНСБОП-МВР. 
Правното основание за провеждане на контролирани доставки се съдържа в 
чл.16, ал.1, т.11 от Закона за митниците, съгласно който “При изпълнение 
на служебните си задължения митническите органи имат право да 
осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните органи на 
Министерството на вътрешните работи и с разрешение на съответната 
прокуратура.”. В Закона за МВР има подобна разпоредба в чл.92, ал.1, т.3 
по отношение на правомощията на органите на НСБОП, съгласно която при 
изпълнение на функциите си “съвместно с митническите органи 
осъществяват контролирани доставки”. С оглед повишаване възможностите 
за противодействие на организираната престъпност измененията и 
допълненията на ЗМВР, приети на първо четене от Народното събрание, 
предвиждат разширяване на правомощията на НСБОП по чл.92 от ЗМВР 
чрез осигуряване на възможност за прикриване на служители и провеждане 
на операции под прикритие. Проектът на ЗИД на ЗМВР за първи път 
регламентира провеждането на контролирана покупка, чрез допълнение на 
чл.162 ал.1 т.1635. 
Между компетентния отдел в Централно митническо управление и 
съответните органи на НСБОП е установено добро взаимодействие при 
провеждане на контролирани доставки, като за периода от 1996 г. досега са 
осъществени съвместно 35  контролирани доставки. 
3. 
България възнамерява да разшири сътрудничеството си със страните-
членки на ЕС посредством изпращането и на свои офицери за връзка в тях, 
както и в други държави от важно значение по отношение на борбата с 
наркотиците. Предстоящо е изпращането на офицери за връзка в 
Германия, Гърция, Испания, Белгия и Франция. Офицери за връзка ще 
бъдат изпратени също и в Полша и Турция. В проекто-бюджета на МВР за 
2003 г. са предвидени вече необходимите средства за командироване на 
служителите.  
                                                 
35 Повече информация относно измененията и допълненията в ЗМВР се съдържа в частта 
“Полицейско сътрудничество” от настоящата Допълнителна информация. 
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България редовно обменя информация с ЕВРОПОЛ, свързана с 
противодействието на наркотрафика, под формата на ситуационни доклади 
по организираната престъпност. В процес на изграждане е Национална 
точка за контакт в МВР, в рамките на която ще бъде създадено и 
национално бюро за контакт с ЕВРОПОЛ36.  
На 23 и 24 април 2002 г. на посещение в България беше експертна 
делегация на Европол. Целта на експертното посещение беше запознаване 
със законодателството за защита на данните в Р България и прилагането 
на Закона за защита на личните данни. След посещението, Европол изготви 
проект на доклад до Съвета на ЕС за защита на данните в Република 
България, като окончателният текст беше готов на 4 юни 2002 г. след 
процедура на съгласуване с българските власти. В доклада се отправя 
препоръка към Съвета на ЕС за даване на мандат на Европол за започване 
на преговори за съгласуване на споразумение за сътрудничество с 
Република България. Предвижда се докладът да бъде разгледан от Съвета 
на ЕС в средата на м. октомври 2002 г. 
В процес на финализиране са предварителните преговори с ЕВРОПОЛ за 
съгласуване текста на споразумение за сътрудничество. Предвижда се до 
края на 2002 г. споразумението да бъде подписано. 
България ще изпълни ангажимента си за изпращане на офицер за връзка 
след подписване на споразумението, като за целта са планирани 
необходимите финансови средства за 2003 г. 
 
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България за 
разработването на национална стратегия за борба срещу наркотиците 
и създаването на национално звено за контакт за бъдещото 
сътрудничество с EMCDDA, което ще бъде постигнато чрез туинингов 
проект. ЕС кани България да предостави подробна информация за 
неговото приложение, в която да бъдат включени всички участващи 
компоненти. 
С Решение № 273 на Министерския съвет от 30 април 2002 г. като основа 
за водене на преговори беше одобрен проект на Споразумение между 
Европейските общности и правителството на Република България относно 
участието на Република България в Европейския център за мониторинг на 
наркотиците и наркоманиите. Със същото решение министърът на 
вътрешните работи беше упълномощен да проведе преговорите и да 
подпише Споразумението от името на правителството на Република 
България, при условие за последваща ратификация. На 30 април 2002 г. 
България официално изрази своето съгласие с проекта на споразумение и 
финансовите аспекти на участието в работата на Европейския център. 

                                                 
36 Повече информация по този въпрос се съдържа в раздел “Полицейско сътрудничество” от 
настоящата Допълнителна информация. 
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Както е отбелязано горе, въз основа на конкретни показатели в проекта на 
стратегия е направена оценка на риска и е дефинирана съответната област 
на действия.  В тази връзка България отчита съществуващата 
необходимост от интегрирана информация по наркотиците. За тази цел в 
рамките на туининг проекта се предвижда разработване на информационна 
система за наркотиците, която да функционира в съответствие със 
стандартите на EMCDDA. За изграждането на интегрирана /по 
предлагането и търсенето/ Фокална точка /Focal Point/ България ще разчита 
на експертна помощ от своите британски партньори, както и от експерти на 
EMCDDA.  
Понастоящем ролята на Фокална точка се изпълнява от Секретариата на 
Националния съвет по наркотични вещества. Предвижда се тя да бъде 
преместена и трайно изградена в Националния център по наркомании към 
Министерство на здравеопазването. 
 
ЕС отбелязва намерението на България да подпише и ратифицира 
Споразумението за нелегален трафик по море от 1995 г., чрез което се 
прилага член 17 на Конвенцията на ООН срещу нелегалния трафик на 
наркотични и психотропни вещества, до края на 2002 г. (CONF-BG 73/01) 
и кани България да информира Конференцията. 
България препотвърждава своето намерение до края на 2002 г. да подпише 
и ратифицира Споразумението за нелегален трафик по море от 1995 г., 
чрез което се прилага член 17 на Конвенцията на ООН срещу нелегалния 
трафик на наркотични вещества и прекурсори. Понастоящем е формирана 
Междуведомствена работна група, която извършва анализ на 
съответствието и необходимостта от изменения в националното 
законодателство с оглед подписване и ратифициране на посоченото 
Споразумение.  
 
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България относно 
сътрудничеството между съответните органи в сферата на 
наркотиците и създаването на Национален съвет по наркотиците. ЕС 
кани България да предостави подробна информация за функционирането 
на Националния съвет по наркотиците (дата на създаването му, 
евентуални институционални промени, брой на проведените срещи, 
резултати), за неговата роля при изготвянето на проекта на 
Национална стратегия за борба с наркотиците, както и да предостави 
информация, от която да личи, че съветът има необходимия 
координационен капацитет за изпълнението на неговите задачи. 
Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ) към МС е създаден 
на основание чл.10 и 11 от Закона за контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите /ЗКНВП/, приет през 1999 г. (ДВ, бр.30/02.04.1999 г., в сила 
от 03.10.1999 г., изм. бр. 63 от 01.08.2000 г.). С ПМС №10 от 17.01.2001 г. е 
приет Правилник за организацията и дейността на Съвета, с което той 
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започна на практика да функционира. Негов председател е министърът на 
здравеопазването. Зам. председатели са главният секретар на 
Министерство на вътрешните работи и заместник министър на 
правосъдието.  
Членове на НСНВ са: 

o Представители на Президента на Република България, на 
Върховния Касационен съд, Върховния Административен съд, 
Върховна касационна прокуратура, Национална Следствена 
служба; 

o Министерства и ведомства: зам. министрите на икономиката, 
финансите, външните работи, труда и социалната политика, 
земеделието и горите, отбраната, транспорта и съобщенията, 
образованието и науката, както и директор на Агенция 
“Митници”, директор на НСБОП – МВР, директор на 
Национална служба “Полиция” -  МВР, председател на 
Държавна агенция за младежта и спорта, директор на 
Национален център по наркомании и ръководителя на 
Националната служба по наркотичните вещества - МЗ. 

Технически и административно работата на НСНВ се подкрепя от 
Секретариат. В междуведомствената работна група, която разработи 
Националната стратегия за борба с наркотиците, участваха експерти от 
всички ведомства, представени в Съвета, както и служители на 
Секретариата. 
От 2001 г.  до края на м. май 2002 г. Националният съвет по наркотичните 
вещества е провел общо седем заседания, като 4 от тях са през 2001 г., а 
3– през 2002 г. Сред по-важните въпроси разглеждани от НСНВ са: 

 Приемане на “Националната програма за превенция, лечение и 
рехабилитация на наркоманиите 2001-2005 г.” /МС е приел 
програмата с РЕШЕНИЕ №159/ 
 Одобрение на становището на Експертния съвет към НСНВ относно 
прекласифициране на препарата “TRAMAL” от Приложение №2 
“Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в 
хуманната и ветеринарна медицина” към Приложение №3 “Рискови 
вещества” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП), чл.3, ал.2. 
 Приемане на становище на Експертен съвет към НСНВ относно 
прехвърлянето на веществото дихидроеторфин в Приложение №2 
“Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в 
хуманната и ветеринарна медицина” от ЗКНВП, чл. 3, ал.2.  
 Одобрение на индикаторите, залегнали в основата на 
информационната система на Европейския център за мониторинг на 
наркотиците и наркоманиите (EMCCDA).  
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 Приемане на становище на Експертния съвет по наркотичните 
вещества относно включване на веществата Zolpidem и Gamma-
hydroxybutyric acid в Приложение № 3 “Рискови вещества” към чл.3, 
ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите. 
 Приемане на Национална Стратегия за борба с наркотиците 

Общинските съвет по наркотиците са създадени въз основа на чл. 15 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и перкурсорите. В 
повечето случаи тяхното изграждане е в отговор на нуждите, 
идентифицирани на местно ниво. Предвижда се укрепване на ролята на 
Общинските съвети по наркотичните вещества, предвид необходимостта те 
да координират и изпълняват националната стратегия на местно ниво. 
След консултации с ОСНВ и 28 регионални администрации ще бъдат 
идентифицирани най-добрите/подходящи начини за даване на насока и 
подкрепа на работата на съветите, както и определяне на 
взаимодействието им с националните структури за координация на 
националната политика по въпросите на наркотиците. Предвижда се ОСНВ 
да участва в  годишната оценка за ситуацията в страната по отношение на 
наркотиците; да изпълнява целите, залегнали в националната стратегия; да 
предоставя необходимите данни за Информационната система по 
наркотиците /Фокалната точка/. 
Както е посочено горе, в срок от три месеца след приемане на 
Националната стратегия ще бъдат изготвен и приет План за действие за 
нейното изпълнение. В този план ще бъдат дефинирани и мерките, които 
трябва да бъдат предприети за подобряване функционирането както на 
НСНВ, така и на ОСНВ. В рамките на проекта вече е създадена експертна 
група от юристи, на която е възложено идентифицирането на промените, 
които съответно се налага да бъдат направени в законодателството с оглед 
подобряване работата на органите, на които е възложено да определят и 
изпълняват националната политика в областта на наркотиците.  
Резултатите от тяхната работа ще бъде инкорпорирана в Плана за 
действие като наред с това ще бъдат определени отговорните институции и 
графика за тяхното изпълнение. 
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ХІІ. МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО   
ЕС поощрява България да продължи с усилията си за присъединяване към 
Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество между митническите 
администрации (1997) и Конвенцията за използване на информационна 
технология за митническа цел (1995) и да информира Конференцията. 
ЕС също така кани България да предостави подробна информация за 
съдържанието на законодателството, необходимо за присъединяването 
на страната към тези конвенции, включително дали България ще избере 
да не участва в някои от специалните форми на сътрудничество, 
регламентирани съгласно член 20 (8), 21 и 23 (5) на Конвенцията от 1997 
г.  
В допълнение, ЕС кани България да информира Конференцията относно 
намеренията си за изработване на правна рамка, даваща възможност за 
контролирани доставки, трансгранично наблюдение, преследване и 
съвместни екипи за специални разследвания. 
Република България отново потвърждава своето намерение да се 
присъедини към двете Конвенции в митническата област, които са отворени 
за присъединяване само за страни-членки на ЕС.  
България ще ратифицира Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество 
между митническите администрации /1997/ при условията на хипотезата на 
чл. 30 “Въздържане” за специалните форми на сътрудничество, предвидени 
в чл.20/8/, 21 и 23/5/ от Конвенцията. 
Необходима предпоставка за присъединяването към Конвенцията за 
взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации е 
наличието на правомощия за митническата администрация в областта на 
предотвратяването и разкриването на митническите нарушения. Към 
настоящия момент съгласно действащия Закон за митниците (Приложение 
1) на митническите органи са предоставени следните правомощия: 
- да организират и осъществяват дейността за предотвратяване и 
разкриване на митническите и валутни нарушения и престъпления – чл.15, 
ал.2, т.5; 
- да организират и осъществяват дейността по разследване на 
престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в 
Наказателно-процесуалния кодекс – чл.15, ал.2, т.9, като към настоящия 
момент правомощието обхваща разследването на валутни престъпления; 
- участват при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност 
съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи – чл.15, ал.2, 
т.11; 
- да осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните 
органи на Министерството на вътрешните работи и с разрешение на 
прокуратурата – чл.16, ал.11; 
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Беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по 
пътищата /ДВ бр.76 от 06.08.2002, в сила от 10.08.2002 г./, с който се 
регламентира правото на специализирани контролни органи на Агенция 
“Митници” – мобилни митнически групи, да спират пътни превозни 
средства във вътрешността на страната при упражняване на 
определените им от Закона за митниците правомощия, както и да 
ползват специален режим на движение. 
Направени са предложения за изменения и допълнения на НПК с оглед 
разширяване обема на правомощията на митническите органи в 
наказателния процес за разследване на престъпления против 
митническия режим. Предложенията са на фаза междуведомствено 
съгласуване и се очаква да бъдат приети до края на втората половина 
на 2002 г. 

В националното законодателство са налице съответните предпоставки, 
необходими за присъединяването към Конвенцията за използване на 
информационни технологии за митнически цели. Специални разпоредби, 
касаещи Конвенцията се съдържат в следните закони: 

 Закон за защита на личните данни /ДВ бр.1/04.01.2002 г./ - Глава 4, 5, 
6 и 7.  
 Закон за защита на класифицираната информация /ДВ бр.45 от 

30.04.2002 г/ - Глава 2 – Раздели 4 и 5, Глава 3 – Раздели 1 и 2, 
Глави 5, 6 и 7. 
 Закон за митниците /ДВ бр.15 от 06.02.1998 г. посл. изм. бр.110 от 

21.12.2001 г.в сила от 01.01.2002 г/ - чл. 17, ал. 5. 
В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната 
информация в най-близко бъдеще предстои приемането от МС на 
подзаконови нормативни актове. 
 
ЕС отбелязва напредъка на България при сключването на меморандуми 
за разбирателство с бизнес организации и поощрява България да 
продължи с усилията си в тази област. ЕС кани България да информира 
редовно Конференцията относно постигнатия напредък и също така да 
информира Конференцията дали тези споразумения са в съответствие 
със Съвместното действие от 29 ноември 1996 г. относно 
Сътрудничество между митническите органи и бизнес организациите в 
борбата срещу трафика на наркотици. 
През 1999 г. заместник-министърът на финансите и началникът на ГУ на 
митниците утвърдиха Основни принципи за приложение на програмата на 
Световната митническа организация “Алианс между митниците и 
търговския сектор за борба с наркотрафика”, които са съобразени и със 
Съвместното действие от 29 ноември 1996 г. относно сътрудничество 
между митническите органи и бизнес организациите в борбата срещу 
трафика на наркотици.  
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До този момент са сключени меморандуми за разбирателство с четири 
авиокомпании /Balkan и British Airways – 12.02.2000, LOT – 12.10.2001 & 
Olympic – 12.10.2001/ и три експресни куриерски служби DHL – 11.01.2000, 
TNT – Bulgaria – 05.10.2001, UPS – Bulgarian Parcel Service – 15.11.2001/. 
Дейността ще бъде разширена чрез сключване на меморандуми с 
представители на химическата промишленост, както и с корабни агенти и 
контейнерни оператори до края на 2003 г. 
Сключените меморандуми за разбирателство и тези, които предстои да се 
сключат, са напълно съобразени с Утвърдените основни принципи за 
приложение на Програмата на СМО “Алианс между митниците и търговския 
сектор за борба с наркотрафика”. 
 
ЕС също отбелязва подробната информация, предоставена от България 
относно сътрудничеството с другите правоохранителни органи и 
реорганизацията на Агенция "Митници". ЕС кани България да 
предостави допълнителна информация за съдържанието на тези 
споразумения за сътрудничество и да разясни дали тези споразумения 
също така водят до влизане в сила на Резолюцията на Съвета от 29 
ноември 1996 г. относно сключването на споразумения между 
полицията/митниците в борбата срещу наркотиците.  
Условията и редът за взаимодействие между полицейските и митнически 
органи са регламентирани 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 
валутни нарушения и престъпления, приета на 26.08.2002 г. Тази 
инструкция отменя действието на Инструкцията със същото наименование 
от 2001 г. Освен вече уредените в предишната инструкция въпроси, в 
предметния обхват на новия акт се включва и регламентация на мобилните 
митнически групи, както е посочен и  реда и условията  за спиране на пътни 
превозни средства.  
 Целта на сътрудничеството, регламентирано в Инструкцията, е 
предотвратяване и разкриване на митнически и валутни нарушения чрез 
обмен на информация, съвместно провеждане на оперативно-издирвателна 
дейност и осъществяване на други специфични мероприятия в изпълнение 
на функциите, определени със закон. 
Обменът на информация включва: 

- констатирани от митническите органи нарушения на митническото 
законодателство, при които има данни за извършени 
престъпления по НК и по-конкретно по чл.242 /контрабанда/ и 
чл.251 /валутни престъпления/; 

- данни за юридически и/или физически лица, за които съществуват 
основателни подозрения, че са замесени в нарушение на 
митническия режим и валутното законодателство; 
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- данни за транспортни средства и стоки, които са средство или 
предмет на митнически или валутни отношения; 

- ситуационни доклади за състоянието и тенденциите в 
митническите и валутни нарушения и анализи и оценка на риска 
/по стокови групи, страни на произход, модус операнди, типология 
на нарушителите/. 

Обменът на оперативна информация се осъществява между Дирекция 
“Митническо разузнаване и разследване” на агенция “Митници” и 
специализираните звена в националните служби с полицейски служби – 
направление “Контрабанда” за НСБОП; направление “Икономическа 
полиция” за НСП; направление “Оперативно-издирвателна дейност” за 
НСГП. 
Инструкцията за взаимодействие предоставя възможност митническите 
органи по своя инициатива да изискват от органите на МВР провеждане на 
оперативно-издирвателни действия, като обхватът на тези действия е 
дефиниран в акта. Регламентирани са задълженията за съдействие от 
страна на митническите органи и задължението на митническите и 
полицейските органи да си оказват съдействие за осъществяване на 
проверки, свързани с молби за служебна помощ в рамките на 
международното сътрудничество. 
Регламентирано е също формирането на съвместни полицейско-
митнически екипи при провеждане на оперативно-издирвателни действия за 
установяване и пресичане дейността на лица, замесени в контрабанда, 
митнически измами и престъпления срещу валутното законодателство. 
Според Инструкцията дейността на мобилните митнически групи се 
координира от специализиран отдел в дирекция “Митническо разузнаване и 
разследване“ в Централно митническо управление и от офицер за връзка, 
определен от министъра на вътрешните работи по предложение на 
директора на НСБОП.  
Офицерът за връзка организира взаимодействието между митническите 
органи и органите на МВР по отношение дейността на мобилните 
митнически групи. 
В мобилните митнически групи участват по двама служители на 
митническата администрация, определени със заповед на директора на 
Агенция “Митници” и по един служител на МВР, определен със заповед на 
директора на НСБОП. 
Според Инструкцията спирането на пътни превозни средства се извършва 
чрез ясен сигнал със стоп-палка. След спиране на пътното превозно 
средство участниците в мобилната митническа група са длъжни да се 
легитимират със служебна карта или с друг служебен знак. При отказ на 
водача на пътното превозно средство да  спре на подадения сигнал 
мобилната митническа група започва проследяване на превозното средство 
като едновременно с това уведомява компетентните органи на МВР с цел 
получаване на съдействие. 
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На 31.10.2001 г. е подписана Инструкция за взаимодействие между Агенция 
“Бюро за финансово разузнаване” към министъра на финансите и Агенция 
“Митници” към министъра на финансите. С Инструкцията се регламентират 
реда и начина за осъществяване на взаимодействието между двете 
ведомства за извършване на съвместни действия и обмен на информация 
във връзка с осъществяване на функциите им, определени със закон, и 
координация на взаимно свързаните дейности, които обхващат мерките 
срещу изпирането на пари.  
Оперативното взаимодействие между двете администрации съгласно чл.5 
от Инструкцията  включва двустранен обмен на информация, създаване на 
работни групи и взаимодействие по конкретни случаи на предотвратяване и 
разкриване на действия, свързани с изпирането на пари. 
Съгласно чл.9 от Инструкцията  двете ведомства обменят 
вътрешноведомствени актове, свързани с осъществявания от тях контрол ; 
организират съвместни форми на обучение и квалификация; използват и 
други методи и форми в рамките на правомощията си. 
Като важна стъпка за подобряване на сътрудничеството с 
правоприлагащите органи, по-конкретно с органите на съдебната власт, е 
подписаното на 17 септември 2002 г.  Споразумение за сътрудничество и 
обмен на информация между Агенция “Митници” и Национална следствена 
служба. 
На 03 юли 2002 г. е подписано Споразумение за сътрудничество и 
взаимодействие между Сметната палата и Агенция “Митници”. Подписан е 
и Меморандум за взаимодействие и сътрудничество между Агенцията за 
държавен и финансов контрол и Агенция “Митници”.  
Предстои актуализация на Инструкцията за взаимодействие между 
Агенцията за държавни вземания и Агенция “Митници”. 
В процес на подготовка е Инструкцията за взаимодействие с данъчната 
администрация.   
 С постановление на Министерския съвет № 104/20.05.2002 г. /ДВ бр.54 от 
31.05.2002 г./ е приета нова Наредба за граничните контролно-
пропускателни пунктове, уреждаща организацията, дейността и 
управлението на граничните–контролно пропускателни пунктове, както и 
взаимодействието между службите за граничен контрол. В наредбата 
основен акцент е поставен на съвременните форми на взаимодействие 
между службите за граничен контрол (граничен паспортен контрол, 
граничен митнически контрол, граничен ветеринарен контрол, граничен 
фитосанитарен контрол и пр.) на национално и регионално ниво, както и 
обмена на информация между тях, с цел изграждане на интегриран 
граничен контрол и улесняване и ускоряване на граничните преходи. По 
отношение на взаимодействието е възприет подходът за сключване на 
ежегодни меморандуми (споразумения) между службите на ГКПП, което ще 
позволи гъвкаво да се променят приоритетите и методите на 
сътрудничество. 
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В рамките на проект по програма ФАР, изпълняван съвместно с 
Великобритания, се работи по изграждането в Министерство на вътрешните 
работи на Национално звено за оперативна информация по наркотиците37, 
което ще съдейства за разширяване на сътрудничеството между 
полицейските и митническите органи в областта на наркотиците Звеното ще 
събира, обработва и анализира оперативната информация по наркотиците, 
постъпваща от компетентните правоохранителни органи. По този начин ще 
се разшири вътрешноведомствената и междуведомствената координация и 
сътрудничество в борбата срещу наркотиците и намаляване на тяхното 
предлагане. В звеното се предвижда да бъдат включени представители на 
всички служби на МВР, имащи отношение по наркотиците, и да бъдат 
командировани служители на Агенция “Митници”. До края на 2002 г. ще 
бъде изготвена и приета нормативната база, необходима за 
регламентиране задачите, организацията и дейностите на звеното. Самото 
институционално изграждане на звеното, съгласно НШПД, ще бъде 
осъществено до края на м. март 2003 г.  
/Горната информация е предоставена и в частта “Полицейско 
сътрудничество”./ 
 
ЕС също така кани България да предостави по-подробна информация за 
реорганизацията на Агенция "Митници", включително график на 
сроковете, брой на служителите, обучение и намерения относно 
оперативния и техническия подход на бъдещата митническа полиция. 
ЕС освен това кани България да поясни връзката между тази 
реорганизация и текущата реорганизация на Дирекция "Митническо 
разузнаване и разследване". 
1. 
Административната структура и функциите на БМА са утвърдени от 
Министерския съвет съгласно изискванията на Закона за митниците и 
Закона за администрацията, с приемането на Устройствения правилник на 
Агенция”Митници” с постановление на МС № 1/2001 г. 
С промените в Закона за движение по пътищата, приет през м. август 2002 
г., се регламентира дейността на мобилните групи. Тези промени касаят 
предоставяне на правомощия  за спиране на моторни превозни средства 
във вътрешността на страната. В тази връзка предстоят и промени в Закона 
за митниците, които ще бъдат приети до края на 2002 г 
В допълнение, беше изготвен проект за промяна на Устройствения 
правилник на Агенция “Митници, свързана с нейната реорганизация. 
Проектът премина през процедура на междуведомствено съгласуване и 
беше одобрен от МС на 26 септември 2002 г.  

                                                 
37 Проект “Разработване и прилагане на Национална стратегия за противодействие на наркотиците”. 
По-подробна информация за изпълнението му се съдържа в частта “Наркотици” 

 179



Мобилните групи бяха създадени като отделна структурна единица към 
Дирекция “Митническо разузнаване и разследване в Централно Митническо 
Управление и се наричат “мобилни групи” в съответствие с подобни 
практики в митническите администрации на страните от ЕС. Беше 
проведено обучение на мобилните екипи и пет от тях започнаха да 
действат от 30 август 2002 г. До края на 2002 г. ще започнат да действат 
още пет екипа. 
 
ЕС също така отбелязва информацията, предоставена от България 
относно сключването на двустранни споразумения за международно 
сътрудничество и взаимна помощ. ЕС кани България да информира 
Конференцията относно намеренията си за сключване на подобни 
споразумения със страните-членки на ЕС и да предостави информация 
дали в рамките на митническата администрация съществува 
специализирано звено, което се занимава с придвижване на молби за 
международна взаимна помощ и сътрудничество. 
Република България разширява правната рамка за сътрудничество с други 
митнически администрации. На 25 юли 2002 г. Министерският съвет одобри 
проект за Спогодба за административна взаимопомощ между 
Правителството на Република България и Френската Република по 
предотвратяване, разузнаване, разследване, констатиране и 
санкциониране на митническите нарушения и упълномощи директора на 
Агенция “Митници” да я подпише. 
С решение № 501 на МС беше утвърдена Спогодба за взаимна 
административна взаимопомощ за правилното прилагане на митническото 
законодателство и за предотвратяване, разследване и борба с 
митническите нарушения между  правителството  на Република България и 
правителството на Ислямска Република Иран. 
В Агенция “Митници”, в рамките на дирекция “Митническо разузнаване и 
разследване” функционира специализирано звено, което се занимава с 
разглеждането на молбите за международна взаимна помощ и 
сътрудничество в областта на контрабандата и митническата измама. 
 
Освен това, ЕС кани България да предостави подробна информация 
относно цялостната си стратегия за обучение и своите специализирани 
програми за обучение /техники на мениджмънт, техники за анализ на 
риска и борба срещу финансовата престъпност/ на служителите от 
митниците. 
По отношение на професионалния интегритет България разработва и 
прилага подходящи системи за обучение с цел по-нататъшно 
професионално усъвършенстване и мотивиране на митническата 
администрация. Програмите за обучение се разработват съвместно с 
експерти от страните-членки на ЕС. Те се основават на Стратегията за 
организация и управление на човешките ресурси (резюме на стратегията е 
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представено в Приложение 2) и на Стратегията за квалификация и 
специализация на състава на митническата администрация (резюме на 
стратегията е представено в Приложение 3).   
България ще продължи да хармонизира политиката си по човешките 
ресурси в митническата администрация със стандартите и практиката на 
ЕС.  
България ще въведе практиките и стандартите на ЕС по отношение 
управлението на човешките ресурси с помощта на проект по програма ФАР  
BG 0103.05, изпълняван съвместно с митническата администрация на 
Германия. По-конкретно, това ще бъде постигнато чрез компонента 
“Организация и управление на човешките ресурси”. Проектът предвижда 
изготвяне на пълен анализ и препоръки относно: 

• административните структури на централно и регионално ниво; 

• разпоредбите за административно управление; 

• системата за вътрешна комуникация, и 

• обучение по мениджмънт. 
Системата за обучение непрекъснато се адаптира към промените в 
митническата администрация. В процеса на актуализиране, осъществяван 
съвместно с експерти на ЕС, през 2002 г. Стратегията за квалификация и 
специализация на състава на митническата администрация беше 
хармонизирана с някои от препоръките на Института за публична 
администрация и европейска интеграция към Министерския съвет. 
Специфичните препоръки по отношение на конкретни митнически пунктове 
бяха взети предвид.  
С Постановление №85 на Министерския съвет беше приета програма за 
обучение на митническите служители. Приета беше също така и програма 
за обучение на новопостъпили митнически служители.  И в двете програми 
е включен компонент за митническа етика, разработен съвместно с 
митническата администрация на Франция.  
 
ЕС отбелязва, че България е одобрила Национална стратегия за 
противодействие на корупцията и са запланувани специфични мерки. ЕС 
кани България да информира редовно Конференцията за постигнатия 
напредък, в частност при изграждането на звено, занимаващо се изцяло 
с разследване на сигнали за корупция вътре в Агенция "Митници". ЕС 
също така кани България да предостави информация за броя на 
разследваните случаи на корупция през последните години и на броя на 
случаите, при които са били наложени дисциплинарни санкции или 
някакви други санкции. 
Предвидените в Националната стратегия за противодействие на 
корупцията мерки от компетентността на митническата администрация се 
прилагат в рамките на Програмата за изпълнение на същата стратегия, 
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раздел 1.3. “Антикорупционна реформа в митническата администрация” и в 
съответствие с посоченото в Стратегия на БМА за борба срещу корупцията 
и други неправомерни действия на митническите служители. Последната е 
разработена в рамките на ФАР проект “Борба срещу корупцията в БМА”, 
съвместно с експерти от ЕС. 
По-важни мерки, които се прилагат от БМА в тази област са: 

- представител на Българска митническа администрация е включен 
в състава на създадената на национално ниво Комисия за 
координиране на работата по борба с корупцията. 

- През м. юли е утвърден Кодекс по етика на митническия служител; 
- Създадена е правна рамка и система за материално стимулиране 

на митнически служители с реален принос в борбата с корупцията 
и други неправомерни действия, извършвани от митнически 
служители; 

- отнемане на личните митнически печати, зачисленото лично 
огнестрелно оръжие и преместване на друго работно място, на 
което не осъществяват митнически контрол, на митнически 
служители, срещу които има образувани предварителни 
производства по глава ХII от НПК за деяния, свързани със 
службата им до произнасяне на съответните компетентни органи; 

- установен е специален режим за съхранение на личните 
митнически печати; 

- въведени са лични идентификационни карти, носени на видно 
място върху униформата от оперативния състав в митническите 
учреждения; 

- в митническите учреждения са поставени пощенски кутии за 
приемане на сигнали и жалби на пътници, превозвачи, спедитори, 
представители на търговски дружества и др.; 

- открити са и са обявени на видни места в митническите 
учреждения “горещи” телефонни линии – една в съответното 
учреждение и една в Инспекторат на Агенция “Митници”, за 
подаване на сигнали и жалби. 

- Специализирано структурно звено за извършване на вътрешен 
контрол в БМА е Инспекторат при Агенция “Митници” То е 
директно подчинено на Директора на Агенция “Митници”. Неговата 
дейност включва извършването на вътрешно разследване , всички 
видове проверки в митническите учреждения –комплексни, 
тематични и целеви, проверки по сигнали и жалби на физически и 
юридически лица . След приключването на всяка проверка се 
оформя доклад, в който освен констатациите се дават и съответни 
предложения, вкл. за ангажиране на дисциплинарната 
отговорност на митническите служители. При наличие на данни за 
извършено престъпление, за случая се уведомяват компетентните 
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органи. От м. септември 2001 г.до м. септември 2002 г.вкл. от 
Инспектората са извършени проверки и разследвания по над 50 
случая. В резултат на проверките, при констатирани случаи на 
нарушение, на виновните митнически служители са наложени 126 
дисциплинарни наказания, от които  77 уволнения. 

Вътрешният контрол на действията на митническите служители е подобрен 
чрез: 

 Проверки на място въз основа на оплаквания/сигнали; 
 Засилен контрол на имотното състояние на служителите на БМА на 
всички нива. 

Наредба №2 от 18.12.2001 г. на министъра на финансите предвижда 
механизъм за допълнително финансово стимулиране на митнически 
служители чрез създадения Фонд за мотивация на митническите 
служители. 
 
ЕС отбелязва, че правомощията на митническите служители е 
трябвало да бъдат разширени до края на 2001 г. и кани България да 
информира Конференцията дали този краен срок е бил спазен, както и да 
предостави подробна информация за съдържанието на тези правомощия 
за разследване.  
Информацията се съдържа в началото на раздела, в частта относно 
приетите изменения в Закона за движение по пътищата.  
 
Освен това ЕС кани България да предостави подробна информация 
относно въвеждането на мобилни звена за наблюдение, развитието на 
митническите лаборатории и анализа на риска и в частност, относно 
броя на различните системи за анализ на риска и тяхната 
съвместимост със системите на ЕС. 
Информация относно мобилните звена е предоставена горе. 
1. 
Стратегията за Митническите лаборатории предвижда повишаване на 
експертния и технически капацитет на БМА по отношение на прилагането 
на тарифните и не-тарифните мерки, както и на мерките, свързани с 
земеделската и други политики. Капацитетът на администрацията ще бъде 
подобрен посредством въвеждането на ефективни методи за анализ, 
модерни аналитични инструменти и стандартната система за осигуряване и 
контрол на качеството на анализа в лабораториите. 
Стратегията ще бъде актуализирана до края на 2002 г., за да отрази 
препоръките на експертите от ЕС, направени въз основа на анализ на 
дейностите и наличното оборудване. България ще кандидатства за 
финансиране по програма ФАР 2003  с оглед доокомплектоване на 
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оборудването на Централната Митническа лаборатория в София и 
химическата лаборатория в Русе, както и за актуализиране на IT системата 
на лабораторията. След актуализирането на IT системата на 
лабораторията, тя ще бъде свързана с  BICIS, като по този начин ще се 
постигне: 

 По-ефикасно изпълнение на разпоредбите и решенията относно 
тарифните класификации на стоките в Комбинираната номенклатура; 
 Подходящо съхраняване на резултатите от лабораторните тестове; 
 Осигуряване на достъп на всички заинтересовани до резултатите от 
тестовете. 

2. 
БМА непрекъснато подобрява дейностите по контрола чрез прилагане на 
методи за анализ на риска. Отдава се приоритетно значение на определени 
стоки, предимно акцизни, както и проверка на декларации за правилна 
класификация, стойност и произход. През 2001 г. 21 случая с доказана 
митническа измама са били разкрити в резултат на анализ на риска. 6 
подобни случая са били регистрирани през първите два месеца на 2002 г.  
От м. март 2002 г. Регионалното митническо управление – Пловдив активно 
прилага анализ на риска при митнически проверки. Подготвени са 8 
профила на риска – 1 за представителни цели и 7 – за различни групи 
стоки. Профилите са били изготвени въз основа на особеностите на 
региона. Анализират се факторите, които влияят на степента на 
съответните области на риск. По време на пилотния етап, когато е бил 
приложен този подход, е бил осъществен пълен митнически контрол в 
около 120 случая средно на месец, което представлява около 5% от общия 
брой случаи. 
Модулът за митническо разузнаване и разследване на BICIS, който ще 
позволи широко прилагане на анализа на риска, се предвижда да започне 
да функционира до края на м. юни 2003 г.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Закон за митниците  
2. Резюме на Стратегията за организация и управление на човешките 

ресурси; 
3. Резюме на Стратегията за квалификация и специализация на 

състава на митническата администрация. 
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ХІІІ. СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
Предвид по-нататъшното хармонизиране на българските НК и НПК, 
което трябваше да приключи до края на 2001 г., за да може сраната да се 
присъедини към Европейска конвенция за трансфер на производства по 
наказателни дела (1972 г.), Европейска конвенция за изпълнение на 
чуждестранни присъди (1991 г.), Конвенция по опростените процедури 
при екстрадиция (1995), Конвенция на Съвета на Европа за 
международната валидност на присъдите (1970), ЕС приканва България 
редовно да информира Конференцията за развитията в тази област.  
С изменение в Закона за ратифициране на Европейската конвенция за 
взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол 
към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската 
конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея (ДВ бр. 
11 от 31.01.2002 г.) бе изменен текстът на следните декларации: 
декларацията по чл. 23 от Европейската конвенция за екстрадиция, 
декларацията по чл. 16 т. 2 от Европейската конвенция за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси и декларацията по чл. 17 т. 3 от Конвенция за 
трансфер на осъдени лица, отнасящи се до езиците за  кореспонденция, 
което ще доведе до ускоряване на процеса на екстрадиция и трансфер.  
На 13. 09. 2002 г. Народното събрание на Република България прие 
измененията на Наказателния кодекс (ДВ бр.№92/27.09.2002), насочени към 
усъвършенстване на уредбата за наказване на тероризма, корупцията, 
организираната престъпност, търговията с хора и компютърните 
престъпления. 
До края на 2002 г.  предстои: 

• частично изменение на декларацията за преценка на гражданството на 
лицето към чл. 6 ал. 1 от Европейската конвенция за екстрадиция;  

• оттегляне на резервите по ЕКВПНД във връзка с условието за двойна 
наказуемост и основанията за отказ от правна помощ;  

• ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската 
конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (ЕКВПНД)  

До края на 2003 г. се предвижда:  

• ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета 
на Европа за трансфер на осъдени лица, ратифициране на 
Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства 
(1972 г.) и  Европейската конвенция за международна валидност на 
присъдите (1970 г.).  

Към датата на присъединяване на България към ЕС България предстои да 
ратифицира Конвенцията за правна помощ по наказателни дела между 
държавите-членки на Европейския съюз от 2000 г. и Протокола към нея от 
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2001 г., и Конвенцията относно екстрадицията между държавите-членки на 
Европейския съюз (1996 г.).  
В момента Министерство на правосъдието разработва проект на Закон за 
изменение и допълнение на НПК, Целта на предвижданите промени е да се 
усъвършенства предоставянето на правна помощ в наказателната област:  

• с цел осигуряване на ясен механизъм за прилагане принципа на 
взаимност, в НПК ще се включи нов текст, с който да се възложи 
нормативно на министъра на правосъдието да определя възможностите 
за прилагане на принципа за взаимност; 

• въвеждане на изричен текст за възлагане на съда от първа инстанция за 
произнасяне по критериите, посочени в чл. 17 от ЕКЕ, за преценка на 
конкуриращи се искания при постановяване на решения за предаване. 
Така съдебното решение на първо-инстанционния съд в тази му част ще 
може да бъде обжалвано; 

• въвеждане на нови текстове, свързани с възможността за предаване на 
лице по искане на международен съд, а също и въвеждане на 
процедура за бърза екстрадиция в съответствие с Конвенцията за 
опростената процедура за екстрадиция между държавите-членки на 
Европейския съюз (1995 г.). 

Тези изменения целят усъвършенстване на процедурата за международна 
правна помощ и екстрадиция в рамките на действащото 
законодателство. 
До края на 2003 г. се предвижда изработване на Закон за екстрадицията, в 
който да бъде регламентиран изцяло механизмът на екстрадиране и 
оказването на международна правна помощ в наказателната област. 
Производството за екстрадиция ще бъде извадено от НПК и ще се 
урежда само от този нов закон. 
Наред с горепосочените мерки, с цел подобряване способността на 
Република България да осъществява международното правно 
сътрудничество по наказателни въпроси, на 15 март 2002 г. българският 
парламент ратифицира Римския Статут на Международния наказателен 
съд и депозира ратификационните документи на официална церемония  
в ООН на 11 април 2002 г. По този начин Република България се включи 
сред първите 60 държави, чиито ратификации ще доведат до влизане в 
сила на Статута на 1 юли 2002 г. На 23 ноември 2001 г. бе подписана 
Конвенцията за престъпления в киберпространството и предстои 
ратифицирането й до края на 2002 г. 
 
ЕС отбелязва намеренията на България да се присъедини към 
Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения относно 
упражняването на родителски права и възстановяването на родителски 
права 1980) и Конвенцията за гражданско-правните аспекти при 
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международните отвличания на деца (1980) съответно през 2002 и 2003 
г. 
На 18.09.2002 г. Република България подписа Европейската конвенция за  
признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права 
и възстановяване упражняването на родителските права (20 май 1980 г.). 
Министерство на правосъдието разработва проекти на  Закони за 
изменения на ГПК и на Семейния кодекс във връзка с  приложението на 
Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения относно 
упражняване на родителски права и възстановяване на родителски права 
/1980 г./ и Конвенцията за гражданско-правните аспекти при 
международното отвличане на деца /1980 г/, което ще позволи, както е 
предвидено в законодателната програма на правителството, 
едновременното ратифициране на двете конвенции до края на 2002 г.  
 
ЕС взима предвид подробната информация, предоставена от България 
за стъпките, предприети за осигуряване на съответствие със 
законодателството на Шенген в областта на съдебното 
сътрудничество и отбелязва изявлението на България, че пълното 
хармонизиране ще бъде постигнато до края на 2003 г. (CONF-BG 73/01). 
ЕС приканва България да информира Конференцията за постигнатия 
напредък, по-конкретно по отношение на ускорената процедура в случаи 
на екстрадиция, подобряване на езиковите умения на магистратите и 
модернизиране на оборудването в съдилищата, прокуратурата и 
следствието. 
Предвижданите мерки по отношение на ускорената процедура по 
екстрадиция са посочени в първата част на настоящия раздел. 
Наказателно-правни въпроси 
Създадени са необходимите институции за прилагане на европейското 
acquis за правно сътрудничество в наказателната област. 
Законодателството на България е предвидило кои органи участват при 
осъществяване на правната помощ по наказателни дела, екстрадициите и 
трансферите, както и техните правомощия. Това са централните органи, 
определени по отделните конвенции или договори и компетентните 
правосъдни органи. 
България участва в Хоризонталния проект по програма “ФАР” за съдебно 
сътрудничество в наказателноправната област, в съответствие с който е 
изработен Национален план за действие, който предвижда два типа 
обучение за магистрати:  

• Информация относно актовете на ЕС в сила и в процес на изработване в 
областта на правосъдието и вътрешни работи;  

• Обмяна на опит в областта на добрите практики с магистрати от други 
държави. 
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През м. юли 2002 г., в рамките на ФАР-Хоризонтал,  в София се проведе 
обучение за обучители (съдии, прокурори и експерти от министерство на 
правосъдието) от България и Румъния, занимаващи с международно 
правно сътрудничество по наказателни въпроси. В рамките на същия 
проект предстои изработването на Наръчник за правната помощ и 
екстрадицията, който ще включва съответните процедури във всяка от 
държавите-бенефициенти (България, Полша Румъния, Словения, Унгария и 
Чехия). 
Република България активно участва в Комитета по наказателно право  и 
различните комитети на експерти по наказателно-правни въпроси към 
Съвета на Европа, както и в програмите на Съвета на Европа срещу 
корупцията и организираната престъпност в Югоизточна Европа (PACO), 
SPOC и SPAI. 
 
Гражданско-правни въпроси 
Българската държава е предприела редица инициативи за  по-нататъшно 
обучение на експертите от Министерство на правосъдието и магистратите с 
цел ефективно прилагане на възприетите от Република България 
европейски правни принципи и норми както в гражданската, така и в 
наказателната област: 

• Двустранен семинар България-Съвет на Европа  на тема “Ролята на 
Върховния касационен съд в гражданското производство” - с участие на 
съдии от ВКС– Страсбург, септември 2001 

• Семинар на тема “Екстрадиции и правна помощ по наказателни въпроси 
с лектори  от отдел Международна правна помощ на Министерство на 
правосъдието, ВКП, Интерпол, Софийски апелативен съд, МВнР – 
Боровец, България, октомври 2001 

• Експертна мисия на СЕ за оценка на българското законодателство в 
областта на медиацията  (продължение на Регионален семинар на СЕ, 
проведен през декември 2000 г.  в Пловдив, България по програма 
ADACS на СЕ на тема “Медиацията и други алтернативни способи за 
решаване на споровете” с участие на страните от Югоизточна Европа) – 
с участие на съдии от София, Варна, Велико Търново, октомври 2001 

• Семинар на СЕ на тема “Ролята на службата правителствения съ-агент 
пред Европейския съд по правата на човека” –  с участие на 25 съдии от 
цялата страна  - София,  октомври 2001 г. 

• Работна среща на експерти на СЕ с българска работна група (30 
магистрата) на тема “Укрепване на системата за прилагане на 
съдебните решения – София, ноември 2001  

• Работно посещение  на 5 съдии и двама експерти от Министерство на  
правосъдието във Федералното министерство на правосъдието на ФРГ 
по прилагането на Хагските конвенции за осиновяванията и 
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международното отвличане на деца и други проблеми, свързани с 
Хагската конференция по МЧП - ноември 2001 г.  

• Участие на български магистрати в Хоспитационни програми на 
Немската фондация за международно правно сътрудничество за 
магистрати от Централна и Източна Европа: 

- за съдии по граждански и търговски дела – ноември 2001 
- за съдии по наказателни дела и прокурори – ноември и декември 

2001 
• Посещение с цел обучение по въпросите на административното 

правосъдие във Франция и Германия на трима български съдии, 
организирано от Съвета на Европа - април 2002 г. 

• Работно посещение на пет представители на български професионални 
организации на юристите в Гърция - срещи в главните офиси на 
партниращите гръцки организации, с цел по-нататъшно развитие на 
сътрудничеството, определяне и планиране на съвместни действия – 
април 2002 г. 

• Семинар по въпросите на алтернативните средства за разрешаване на 
спорове, организиран от Министерство на правосъдието и Британско 
посолство с участието на 35 съдии, експерти от МП и адвокати– май 
2002, София 

• Двустранен семинар, организиран от Министерство на правосъдието на 
България  и Министерство на правосъдието на Румъния на тема 
“Международно съдебно сътрудничество по наказателно-правни 
въпроси с участието на  17 български  и 17 румънски съдии, както и 
експерти от министерствата на правосъдието на двете страни– юни 
2002, Русе.   

• Обучение на обучители в рамките Хоризонталния проект по програма 
“ФАР” за съдебно сътрудничество в наказателноправната област с 
участието на 10 български съдии, прокурори, следователи и експерти от 
МП и 5 румънски магистрати – юли 2002, София 

В рамките на проект “Укрепване функционирането на съдебната система и 
институционния капацитет на Министерство на правосъдието за усвояване 
и прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз в областта 
на правосъдието и вътрешните работи” по Програма Phare’99 на 
Европейския съюз се организира двудневна конференция на тема 
“Състояние и проблеми на сдруженията на юристите в България и ролята 
на правната  професия в процеса на присъединяване към ЕС”. 
Конференцията се проведе на 12 и 13 юни 2002 г. и в нея взеха участие и 
изнесоха доклади представители на всички български професионални 
правни организации, както и на много организации от Германия, Гърция, и 
на такива, създадени на европейско равнище. 
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Центърът за обучение на магистрати продължи дейността си по обучение 
на новоназначени и действащи магистрати. В периода септември 2001 – 
август 2002 г. в проведените 22 семинара по първоначално обучение на 
новоназначени съдии в гражданската и наказателната материя са взели 
участие общо 424 съдии.  
В организираните 11 семинара и конференции в рамките на текущо 
обучение на действащи съдии и експерти от МП са взели участие 366 
юриста. Темите на проведените семинари обхващат международното 
сътрудничество в борбата с организираната престъпност, борбата с 
трафика на наркотици, Закона за електронния подпис, Закона за закрила на 
детето, проблемите на несъстоятелността, Закона за радиото и 
телевизията, актуални въпроси на счетоводството и международното 
наказателно правосъдие. 
Третият аспект от обучението на магистратите е свързан с Acquis на ЕС и 
въпросите на прилагането му – проведени са 16 семинара, 5 от които в 
сътрудничество с Програма ФАР, в които са взели участие 334 съдии, 
прокурори, следователи, представители на МП, МВР, университетски 
преподаватели 
В програмата на Центъра са включени и курсове по защита на човешките 
права, провеждани предимно под ръководството на френската Национална 
Школа на Магистратурата. През 2002 г. се провеждат курсове по 
международно правно сътрудничество и обучение по право на Европейския 
съюз.  
В обучението и квалификацията на магистратите участват и други структури 
- например ПИОР, който осъществи неколкократно курсове за обучение на 
прокурори по въпроси, отнасящи се до новостите в наказателното 
законодателство и приложението на Европейската конвенция за защита 
правата и на човека и основните свободи.  
 
Във връзка с езиковото обучение, в рамките на пред-присъединителната 
програма МАТРА на холандското правителство в началото на 2002 г. 
започна 5 месечен курс по терминологична подготовка на българските 
магистрати в областта на правото на ЕС. Проектът се осъществява с 
финансовата и методологична помощ на USAID, Проект за развитие на 
правната система в България, и по инициатива на Центъра за обучение на 
магистрати. Обучаемите са предимно лектори /магистрати/, участващи в 
обучението по европейско право, организирано от Центъра, и владеещи 
много добре английски език. 
По време на обучението се обсъждат историческите аспекти на 
създаването и развитието на ЕС, принципите, върху които се гради 
правната база на Съюза и ключови разпоредби на основните Договори. 
Включени са и дискусии по казуси, които са основополагащи за практиката 
на Съда на Европейските общности. Общата цел на програмата е да се 
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подобри ползването на термини на английски език и да се повиши 
квалификацията на българските лектори в тази област.  
Проектът за развитие на правната система разглежда обучението като 
пилотен курс. Предвид положителните отзиви и големия интерес към 
обучението от страна на българските магистрати, има идея този вид 
подготовка да продължи и за в бъдеще.    
 
По отношение мерките, предвидени за модернизиране на оборудването 
в съдилищата, прокуратурата и следствието, в Стратегията за реформа 
на съдебната система са предвидени следните дейности: 
В краткосрочен план (до края на 2002 г.): 
- Разработване на стандарти за информационен обмен между отделните 

подсистеми в самата съдебна система. 
- Разработване на глобална програма, чрез която да се развие 

съвместима автоматизирана система за проследяване движението на 
делата в съда, прокурорските преписки и следствените дела. 

- Доставка на компютърно оборудване за съдилищата.  
- Въвеждане на система за управление на национално ниво. 
В средносрочен план: 
- Въвеждане на стандартен софтуер за публичните регистри в 

съдилищата. 
- Създаване на унифицирана система за събиране на данни и 

статистика, като управленски инструмент.  
- Въвеждане на обща информационна система за управление. 
В дългосрочен план: 
- Унифициране на информационните системи във всички съдебни органи 

като елемент от глобалната информационна система за борба с 
престъпността и инкорпорирането им в информационната система на 
Република България. 

- Създаване на информационна система за съдебните органи, с цел 
свързване на съдилищата, офисите на прокуратурата и следствието. 

- Пълно компютърно оборудване за съдилищата. 
Към настоящия момент е създадено съвместно звено между ВСС и МП  за 
управление на целия процес на компютъризация и автоматизация на 
съдебната система, което впоследствие ще прерасне в самостоятелна 
Агенция за съдебни технологии. Задачите и правомощията на тази Агенция 
ще бъдат допълнително разширявани, с оглед по-ефективното 
администриране на съдебната система. 
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ЕС приканва България да предостави по-подробна информация относно 
прилагането на Съвместно действие от 24 февруари относно 
действията за борба с трафика на хора и сексуална експлоатация на 
деца. 
Подробна информация за наказателните мерки в тази област е 
представена в частта “Полицейско сътрудничество”. Там е представена 
също и информация относно изготвения проект на Закон за борба с 
незаконния трафик на хора, който  кодифицира извън-
наказателноправните аспекти на явлението трафик, като се акцентира 
върху превенцията, защитата на жертвите и тяхната ресоциализация. 
Институтът на “защита на свидетелите”, въведен в българския 
Наказателно-процесуален кодекс през 1997 г., чл. 97а, има отношение 
към защитата на жертвите на трафика. Той дава гаранция на свидетелите, 
че тяхната самоличност ще бъде запазена и ще бъдат предприети мерки за 
защитата им, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че 
в резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за 
живота, здравето или имота на свидетеля или негови роднини.  

 
ЕС отново отправя покана към България да предостави по-подробна 
информация за измененията в НПК, които касаят предварителното 
задържане и съдебния контрол от страна на органите на 
прокуратурата. В допълнение, ЕС приканва България да предостави 
допълнителна информация за измененията в Закона за изпълнението на 
присъдите, направени с цел подобряване условията в затворите и 
мерките за разследване и борба със злоупотребата с власт от страна 
на правоохранителните органи. 
Една от най-важните насоки на промените в НПК от 1999 г. бе въвеждането 
на европейските стандарти за защита на правата на човека. Европейският 
съд по правата на човека приема, че съдебният контрол върху 
посегателството над правото на свобода е един от основните принципи на 
правовата държава. За да отговори на тези изисквания, българският 
законодател съществено промени регламентацията на всички форми на 
посегателство върху правото на свобода на личността. 
Пълният текст на НПК е представен в Приложение на частта 
“Полицейско сътрудничество”. 
 
Задържане под стража 
Разпоредбата на чл. 152 от НПК съдържа основанията, при наличието на 
които се допуска  вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а в чл. 
152а е уредена процедурата за вземане на тази мярка. Основанията  
съответстват на изискванията на ЕКПЧ. Тежестта на извършеното 
престъпление отпада като основание за задържане под стража – с оглед 
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изискванията на чл. 5 §1 б.в ЕКПЧ, който изчерпателно посочва 
допустимите основания за лишаване от свобода.  
Предвидени са множество гаранции с оглед да се избегнат 
незаконосъобразни действия от страна на компетентните органи  в 
наказателния процес и незаконно лишаване от свобода. Една от тях е, че 
вземането на мярката се извършва от съдебен орган, с оглед изискванията 
на ЕКПЧ, и възможността да се обжалва определението на съда пред 
въззивна инстанция. Друга гаранция, предоставена на задържаното лице, е 
възможността то да обжалва пред съдебен орган вече взетата мярка за 
неотклонение “задържане под стража”, което определение подлежи отново 
на обжалване пред въззивна инстанция. Съществуват още допълнителни 
гаранции в полза на лицето, спрямо което е наложена мярката, една от най-
важните и съществени от които е ограничението със срокове. 
Максималните срокове, в които дадено лице може да бъде задържано под 
стража, са уредени в чл. 152 ал. 4 НПК (2 месеца, 1 година, 2 години), като 
след изтичане на тези срокове прокурорът  е длъжен да освободи лицето. 
 
Предварително задържане  
“Предварителното задържане” обслужва досъдебната фаза на 
наказателния процес. По своята същност то е мярка за процесуална 
принуда, която се прилага само по отношение на определена процесуална 
фигура – “заподозрян”. Мярката се налага след като дадено лице е 
привлечено като заподозрян с постановление на органа на 
предварителното производство. “Предварителното задържане” може да 
бъде взето от следовател при наличието на условията на чл. 202 ал. 1 НПК 
и може да продължи 24 часа. Тази относителна самостоятелност на 
следователя при предварителното задържане е ограничена от 
прокурорския надзор по чл. 203 НПК, според който следователят е длъжен 
да уведоми съответния прокурор за задържането и да му съобщи 
основанието за това не по-късно от двадесет и четири часа. Прокурорът 
следва да потвърди или отмени “предварителното задържане”. Този срок 
може да бъде продължен до три дни от прокурора, ако задържането на 
лицето е при условията по чл. 202 ал.1 т. 1 и т. 3 НПК (лицето е заварено 
при извършване на престъплението или непосредствено след 
извършването му; върху тялото или дрехите на лицето, по него или в 
жилището му са открити явни следи от престъплението). Процесуалната 
фигура на заподозрения съществува за кратък период, докато се установи 
дали са налице условията за повдигане на обвинение. Когато в сроковете 
по чл. 203 ал. 1 и ал. 2 НПК – 24 часа или 3 дни -  органът на 
предварителното производство не предяви обвинение на лицето, спрямо 
което е постановено “предварително задържане”, той е длъжен веднага да 
го освободи. 
“Заподозреният”  е процесуална фигура, която възниква само при 
престъпления, за които се предвижда предварително производство като 
форма на досъдебното производство и само при определени условия. 
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“Заподозреният” разполага с определени процесуални права: да научи в 
какво е заподозрян;  да дава обяснения;  да прави искания, бележки и 
възражения и да обжалва постановленията на прокурора и следователя, 
които накърняват неговите права и законни интереси. Заподозреният може 
да упълномощава защитник от момента на предварителното му задържане 
с оглед разпоредбата на чл. 73 ал. 1 НПК.  
 
Условия в затворите 
Реализирани са следните основни дейности: 
А) Подобряване на условията за поддържане физическото и психическото 
здраве на лишените от свобода. Като приоритетна задача е заложено 
повишаване възможностите за осигуряване на нормално изхранване на 
задържаните лица. 
Министерство на правосъдието постигна в бюджета за 2002 г. увеличение 
на стойностното изражение за храноден на лишен от свобода с 20% в 
сравнение с 2001 г., като сумите са реално обезпечени. За рационалното 
изхранване на лишените от свобода се използват пълноценно 
възможностите на земеделските стопанства към затворите, с чиято 
продукция се допълва храната на лишените от свобода; 
Предоставена е възможност лишените от свобода да получават хранителни 
пратки в достатъчен брой и количество. Освен това е увеличен размера на 
сумите за задоволяване на личните им нужди. 
Б) Ограничаване на пренаселеността в затворите. 
Върху пренаселеността в затворите (предимно в корпусите на затворите) 
косвено влияние оказва и тенденцията към намаляване общия брой на 
лишените от свобода. Така от 11130 към 01.05.1999 г. е налице намаление 
на 9254 към 01.03.2002 г. Това създава условия за подобряване на 
битовата обстановка. 
Законът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на 
наказанията е приет от Народното събрание и е обнародван в ДВ № 62 от 
25 юни 2002 г. В него е разширена възможността за настаняване на 
осъдените от корпусите на затворите в преходни затворнически общежития. 
Предварителните разчети доказват, че около 20-30% от лишените от 
свобода ще бъдат изведени от затворите и поставени при полусвободни 
условия с пълна трудова заетост. 
В) Подобряване на материалните условия на живот в затворите и 
следствените арести. 
През 2001 г. са извършени, а за 2002 г. са планирани редица мероприятия 
за обновяване на сградния фонд. В затворите в гр. Белене, Стара Загора, 
Бургас, Пловдив, Враца и др. се извършват преустройства за изграждане на 
санитарни възли и осигуряване на постоянен достъп до вода и тоалетни. 
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Предвидено е изграждане на нови и ремонт на съществуващи следствени 
арести. Министерство на правосъдието е отпуснало средства и в момента 
във всички следствени арести в страната се извършва ремонт с оглед 
осигуряване на пряк достъп на светлина, вентилация, отопление и 
създаване на нормална хигиенна обстановка. Изграждат се места за 
престой на открито и провеждане на свиждане. 
 
ЕС приканва България да предостави допълнителна информация за 
създадения отдел “Международно правно сътрудничество и права на 
човека”, чиято цел е да подобри капацитета на България в областта на 
международното правно сътрудничество, по-конкретно за неговото 
създаване, брой служители, обучение и оборудване. 
В Министерство на правосъдието, от юни 2001 г. Дирекция “Международно 
правно сътрудничество и права на човека”, бе разделена на два отдела: 
отдел “Международно правно сътрудничество и права на човека” (9 
експерта) и “Международна правна помощ”(8 експерта). Експертите в двата 
отдела разполагат с необходимата теоретична подготовка за 
осъществяване на задачите на международното правно сътрудничество и 
правна помощ, като наред с това участват в текущи обучения. 
По отношение на институционалното укрепване на тази дирекция са 
предвидени следните мерки: 
 
1. Техническо укрепване  
• предоставяне на техническа и финансова помощ по линия на ФАР за 

оборудване на централните органи, занимаващи се с екстрадиция и 
международноправна помощ (МП, отдел Международна правна помощ” 
и ВКП, сектор “Международен”) 

• въвеждане на нов софтуерен продукт за регистриране на молбите за 
правна помощ и исканията за екстрадиция и трансфер за поддържане на 
достоверни статистически данни по тях, както и компютърна мрежова 
програма по екстрадиция и правна помощ с обща база данни.  

• усъвършенстване на структурата на звеното по международно правно 
сътрудничество и правна помощ към МП с цел строго разделение между 
функциите на отделните служители, увеличаване техния брой и 
квалификацията им.  

Средствата ще бъдат осигурени по Програмен цикъл - национална 
програма ФАР 2003. 
2. Обучение на експерти.  
Предвижда се два типа обучение за експерти:  

• Общи теоретични проблеми, отнасящи се до екстрадицията, трансфера 
и  правната помощ в наказателноправната област;  
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• Практическо обучение и обмяна на опит при прилагане на конвенциите в 
областта на наказателното право между държавите-членки на ЕС. 

Обучението ще се осъществи в периода 2002-2003 г.  в рамките  на 
двустранни програми за сътрудничество с Германия и Холандия, както и 
чрез обучение на обучители, организирани и финансирани по програма 
“ФАР-Хоризонтал – Сътрудничество в наказателно-правната област”. 
 
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България, за нейната 
подготовка за присъединяване към Европейската съдебна мрежа. ЕС 
кани България да информира Конференцията за постигнатия напредък 
при осъществяването на директни контакти между компетентните 
съдебни органи. 
Сътрудничеството на българските правосъдни органи по наказателни дела 
с правосъдните органи на държавите от Европейския съюз се улеснява и от 
дадената възможност на страните от Централна и Източна Европа и Кипър 
да определят лица за контакт по съдебно сътрудничество с цел 
постепенното интегриране на тези страни в Европейската съдебна мрежа. 
Република България вече е определила лица за контакт с компетентните 
съдебни и други органи на страните от Европейската съдебна мрежа. 
Контактите с лицата в тази мрежа допринасят за  повишаване 
ефективността на съдебното сътрудничество и подготвят българските 
правосъдни органи за времето, когато те ще станат част от нея след 
присъединяването на Република България към Европейския съюз. Към 
настоящия момент България използва следните начини за функциониране 
на Европейската съдебна мрежа: 

- активно посредничество за подпомагане установяването на най-
удобни преки контакти между местните съдебни органи и другите 
компетентни органи на съответната държава, 

- предоставяне на актуализирана базисна информация.  
Подобно на останалите държави-кандидатки за членство в ЕС, България 
номинира лице за връзка и с постоянно действащото звено за съдебно 
сътрудничество Eurojust. Чрез дейността на прокурор от Върховна 
Касационна прокуратура като контактно лице по Eurojust се осъществяват 
директни контакти на оперативно ниво с постоянно действащото звено за 
съдебно сътрудничество. Наред с това, участието на лицето за контакт по 
Eurojust в редовните координационни срещи на контактните лица по тази 
мрежа от ЕС, покриващи различни теми като тероризъм, трафик на хора, 
измама и корупция и трафик на наркотици, допринася за по-ефективно 
противодействие на тежката престъпност, особено организираната, в 
случаите, когато са включени две или повече държави. Ратифицирането на 
Втория Допълнителен Протокол към ЕКВПНД ще осигури нормативната 
основа за осъществяване на споменатите директни контакти. Eurojust ще 
има важна роля и при предаването на молби за правна помощ от трети 
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държави в рамките на споразумение, основано на чл. 24 и 38 от ДЕС за 
международно сътрудничество в наказателната област. 
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