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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 24 

 “СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” 
 
 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС 
в  областта “Правосъдие и вътрешни работи”. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007 г. 
В областта “Правосъдие и вътрешни работи”, Република България не предвижда 
необходимост от изключения и преходни периоди.  
Настоящата позиция  за преговори се основава на acquis communautaire към 31.12 
1999 г. 
1. УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ  
1.1 Убежище 
Настоящо законодателство на Република България 
Законът за бежанците, влязъл в сила от 1 август 1999 г., урежда процедурата по 
предоставяне статут на бежанец, определя правата и задълженията на 
бежанците, както и държавните органи и техните компетенции по закрилата на 
бежанците в Република България. В закона особено внимание се отделя на 
лицата с особени нужди - жени и непридружени малолетни и непълнолетни. 
Законът отговаря на европейските критерии и стандарти в областта на убежището 
и неговото ефективно прилагане представлява един от основните приоритети в 
Националната програма за приемане достиженията правото на ЕС (NPAA). 
Със Закона за бежанците се създава солидна нормативна база, която 
регламентира отношенията, свързани с кандидатстване и предоставяне на статут 
на бежанец, както и с обжалване на отказа за предоставяне на такъв статут.  
Законът  за бежанците съответства до голяма степен на основните 
международни  актове - Женевската конвенция на ООН за статута на 
бежанците от 1951 г. и Нюйоркския протокол за статута на бежанците от 
1967 г., Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи от 1950 г. (ЕКПЧ). В закона са  възприети следните основни принципи: 

• принципът на неотблъскване (“non-refoulment”), залегнал в чл.33 от 
Женевската конвенция от 1951 г., чл.3 и чл.5 от ЕКПЧ и в acquis на ЕС 
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(Резолюция за минималните гаранции при процедури за предоставяне на 
убежище); 

• достъп до процедура на всяко лице, отправило искане за убежище; 

• провеждане на ускорено производство при явно неоснователни молби в 
съответствие с Резолюцията на ЕС относно явно неоснователните молби за 
убежище (Резолюция от 1992 г.); 

• принципът приемането на молбите да се извършва от държавни и местни 
органи, които имат ясни и подробни указания по бежанските въпроси съгласно 
Резолюция на ЕС от 20 юни 1995 г. за минималните гаранции при процедури за 
предоставяне на убежище; 

• молбите за предоставяне на убежище да се разглеждат от напълно 
квалифицирани органи по въпросите на убежището и бежанците съгласно 
изискванията на горецитираната Резолюция; 

• принципът, залегнал в Резолюцията на Съвета на ЕС от 20 юни 1995 г.  
за минималните гаранции, който дава възможност за установяване на всички 
необходими факти и данни за определен случай по инициатива на 
интервюиращия орган. 
С Решение 205 от 19 април 2000 г. Министерският съвет прие списъци на сигурни  
страни на произход и на сигурни трети страни, които ще бъдат актуализирани 
ежегодно в тясно взаимодействие със страните-членки на ЕС. 
Хармонизиране  на законодателството в съответствие с аcquis  
След влизането в сила на Закона за бежанците  основен акцент в областта на 
убежището се поставя върху създаването на необходимите условия за неговото 
ефективно прилагане. За тази цел са осигурени необходимите гаранции за 
тълкуване на закона в съответствие с acquis  на ЕС в областта на убежището. В 
рамките на  програма ФАР-ХОРИЗОНТАЛ / “Правосъдие и вътрешни работи” на 
ЕС по въпросите на убежището и бежанците (януари 1999 г. - ноември 2000 г.). 
Република България разработи и утвърди последователно Национален план за 
действие 1999 (НПД 1999) и Национален план за действие 2000 (НПД 2000), 
както и Национален доклад за бъдещите дейности във връзка с по-
нататъшното хармонизиране на законодателството с acquis на ЕС. 
В актуализирания НПД 2000 и Националния доклад за бъдещите дейности във 
връзка с по-нататъшното хармонизиране на законодателството с acquis на 
ЕС (връчени официално на ЕК по време на Заключителната конференция на 
програма ФАР-ХОРИЗОНТАЛ на 22 ноември 2000 г.) се предвиждат някои 
промени в нормативната уредба и практика, като основен акцент се постави 
върху: 

• изменения на чл. 13 и чл. 14 от Закона за бежанците  с оглед по-ясно 
разграничаване на изключващите и прекратяващите клаузи в съответствие с 
текстовете на Женевската конвенция от 1951 г.; 

• промяна в срока  за хуманитарната закрила с оглед взимането на трайни 
решения в дългосрочен план; 

• ясно определяне ролята, независимостта и квалификацията на органите, 
провеждащи и вземащи решения по ускореното производство; 
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• промяна на срока за обжалване при ускореното производство от 24 часа 
на 3 дни; 

• принципът за “неотблъскване”, който е отразен в Закона за бежанците 
(параграф 10 и 11 от Допълнителните разпоредби), като е обвързан с чл. 33 от 
Женевската конвенция и чл.чл. 3 и 5 от Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), да бъде изведен и в чл. 6, ал. 3 
на Закона за бежанците. Член 3 и член 5 от ЕКПЧ да намерят отражение и в 
Закона за чужденците (чл. 44, ал. 3) с оглед спазването на принципа на 
“неотблъскване”. В чл. 27/в на Проекто-закона за изменение и допълнение на 
Закона за чужденците в Република България е разработен текст въвеждащ 
статут на “търпимост” по отношение на незаконно пребиваващи чужденци, които 
не могат да бъдат експулсирани или принудително отведени до границата. А с чл. 
44/а от същия проекто-закон е въведена забрана за експулсиране в държава, в 
която животът и свободата на чужденеца са застрашени и той е изложен на 
опасност от преследване, от изтезание, нечовешко или унизително отношение; 

• въвеждане на принципа за закрила срещу преследване от 
неправителствени агенти (non state agents); 

• предприемане на практически мерки за гарантиране на правата на 
уязвимите групи бежанци и лицата със специални нужди, регламентирани в 
Закона за чужденците (Агенцията за бежанците съвместно с ВКБООН и НПО). 
Предложението за промените в Закона за бежанците ще бъде внесено в 
Министерския съвет до 31.05.2001 г.  
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство  
С Постановление на МС № 78 от 9 май 2000 г бе приет Устройственият 
правилник на Агенцията за бежанците, която е орган към МС, и е държавният 
орган, провеждащ политиката на Република България в областта на убежището. С 
приетото постановление административната структура на Агенцията  е приведена 
в съответствие със Закона за бежанците и Закона за администрацията, както и 
с изискванията на ЕС. Устройственият правилник определя структурата, 
организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията за 
бежанците. 
Към настоящия момент е открит само един  Регистрационно-приемателен център 
за бежанци. До края на месец март 2001 г. ще бъде внесен проект на 
Постановление на Министерския съвет за откриването на Регистрационен 
център за бежанци и Интеграционен център за бежанци в град София, които 
ще подобрят инфраструктурата по отношение устройството на териториалните 
поделения на Агенцията. Извършена е подготвителна дейност във връзка с 
откриването на Регистрационен център за бежанци и Интеграционен център за 
бежанци в гр. София, които ще подобрят инфраструктурата по отношение 
устройството на териториалните поделения на Агенцията. До края на 2005 г. ще 
бъдат открити два транзитни центъра за бежанци (на летище “София” и ГКПП 
“Капитан Андреево”), чието изграждане ще бъде финансирано по линия на 
националната програма ФАР и Банката за социално развитие към Съвета на 
Европа. С помощта на ВКБООН и неправителствените организации е открит  
временен транзитен център за бежанци на ГКПП “Капитан Андреево”, а до края на 
2001 г. предстои да се открие временен транзитен център за бежанци и на 
аерогара “София”. Тези центрове  ще функционират до изграждането на 
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постоянни такива. До края на 2005 г. ще бъде изграден Национален 
информационен и документационен център за бежанците, като по този начин към 
датата на присъединяване Република  България ще разполага с необходимата 
база за осъществяване на ефективен обмен на данни със страните-членки в 
съответствие с Дъблинската конвенция, Проектоконвенцията EURODAC и 
други документи на ЕС, които не са отворени за страни не-членки на ЕС. 
Особен акцент се поставя върху укрепването на административния капацитет на 
Агенцията за бежанците посредством обучение на кадрите, което се осъществява 
по линия на сътрудничеството с ВКБООН и МОМ, както и в рамките на 
двустранното сътрудничество със сродни европейски служби, обмяна на опит, 
практически курсове на място, участие в семинари и други съвместни форми на 
обучение.  
Агенцията за бежанците участва редовно в мероприятията по линия на CIREA, 
както и в обмена на информация, структурирана, съгласно изискванията на ЕС. 
Република България има готовност до 31 декември 2005 г. да гарантира 
необходимата законодателна и институционална рамка, включително и 
съответния административен капацитет за приемане и прилагане на европейското 
законодателство в областта на убежището, до степента, възможна преди 
пълноправното членство на Република България в съюза. 
1.2 Миграция 
Настоящо законодателство на Република България 
Българското законодателство в областта на миграцията е до голяма степен 
хармонизирано с acquis. 
Условията и редът, при които чужденците могат да влизат, пребивават и напускат 
Република България, както и техните права и задължения, са регламентирани в 
Закона за чужденците в Република България (ДВ, бл.153/23.12.1998 г, изм. ДВ, 
бр.70/6.08.1999 г.) и Правилника за неговото прилагане (ПМС №87/19.05.2000, 
обн. ДВ, бр. 43/26.05.2000). С влизането в сила на Закона за чужденците е 
преустановено издаването на визи на гранично контролно пропускателни 
пунктове. В закона също така е регламентирана административно-наказателна 
отговорност на лицата, извършили нарушение на граничния режим. 
Законът за българските документи за самоличност регламентира условията и 
реда за издаване на документи за самоличност. Новите документи за 
самоличност - лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС, чието 
издаване започна на 1 април 1999 г., напълно съответстват на стандартите на ЕС 
и имат всички необходими защитни средства срещу подправяне. Те са машинно 
читаеми и отговарят на съвременните изисквания. Законът съдържа разпоредби 
за контрол и санкции по отношение на лица, извършили нарушения на паспортно-
визовия режим или извършили криминално престъпление на територията на друга 
държава. 
На 31.07.1999 г. в сила влезе Законът за гражданската регистрация. Предмет 
на този закон са условията и редът за гражданска регистрация на физическите 
лица в Република България - всички български граждани, чужденците с 
разрешено постоянно пребиваване, лицата без гражданство, установили се 
трайно и преимуществено в страната и получили статут на бежанец. 
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Условията и редът, при които чужденците могат да бъдат наемани на работа на 
територията на Република България, регламентирани в Закона за закрила при 
безработица и насърчаване на заетостта съответстват до голяма степен на 
Резолюцията от 20 юни 1994 г. относно ограничаване приемането на граждани 
на трети страни за работа на територията на страните-членки. В 
настоящото законодателство липсват разпоредби, регламентиращи реда и 
условията за осъществяване на дейност на свободна практика от чужди граждани. 
В тази връзка се предвижда  по-нататъшно усъвършенстване на нормативната 
база, с което да се постигне необходимото съответствие с европейските 
изисквания.  
Българското законодателство, уреждащо визовата политика на страната е до 
голяма степен приведено в съответствие с acquis communautaire.  
Република България урежда визовите въпроси със Закона за чужденците в 
Република България и Наредбата за условията и реда за издаване на визи от 
дипломатическите и консулските представителства на Република България.  
Република България до голяма степен е привела своята визова политика в 
съответствие с Регламент 574/99/ на Съвета на ЕС от 12 март 1999г.,  
определящ третите страни, гражданите на които трябва да притежават 
визи при пресичане на външните граници на държавите-членки,  възприемащ 
визовия списък на отменения Регламент 2317/95.   Въз основа на Наредбата за 
условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България, България едностранно е въвела 
безвизов режим за гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и 
Европейската асоциация за свободна търговия, както и за гражданите на САЩ, 
Канада, Япония, Израел, Нова Зеландия и Австралия, притежатели на обикновени 
задгранични паспорти. На двустранна основа, Република България поддържа 
безвизов режим с Чехия, Полша, Словения, Словакия, Унгария, Хърватска, Литва, 
Южна Корея, Румъния, Сан Марино, Македония и СР Югославия.  
Въз основа на Решение на Министерския Съвет на Република България от 
декември 2000г. е започната е процедура по прекратяване на двустранните 
безвизови спогодби с Грузия /считано от 19.12.2000г./, Руската федерация 
/считано от 12.12.2000г./, Украйна /считано от 13.12.2000г./ и Тунис, в 
съответствие с предвидения в спогодбите механизъм за тяхното прекратяване /6-
месечно едностранно предизвестие за първите три страни и 30-дневно 
едностранно предизвестие за Тунис/. На тази основа, българският негативен 
визов списък, ще бъде почти напълно хармонизиран със съответния списък на 
ЕС/Шенген, като разликата ще се състои в това, че Република България, на 
двустранна основа, ще продължи да поддържа безвизов режим само с Македония 
и СР Югославия, от страните, които присъстват  в негативния списък на 
ЕС/Шенген. Това са съседни на Република България страни, в които живеят 
малцинства от български произход и с които България поддържа тесни 
икономически връзки.  
Съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи от 
дипломатическите и консулските представителства на Република България,  
62 държави се разглеждат като “рискови” от гледна точка на нелегална имиграция, 
гражданите на които следва да изпълнят  допълнителни изискания, с оглед 
получаване на виза за Република България, включително доказване на целта и 
основанието на посещението, наличие на средства или билет за обратно 
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връщане, наличие на достатъчно средства за издръжка, депозиране на парична 
гаранция от канещите лица или др. Република България притежава необходимия 
административен капацитет и има готовност да приложи Препоръката на Съвета 
за местно консулско сътрудничество по визови въпроси от 4 март 1996 г. 
преди присъединяването си към ЕС. 
Новият Закон за българските документи за самоличност и Наредбата за 
условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България  следват изискванията на 
Регламент № 1683/95 на Съвета на ЕС от 29 май 1995г., установяващ 
унифициран визов формат. Съгласно разпоредбите на българското 
законодателство, визата се издава във формата на стикер, който се полага в 
задграничния паспорт или в представен друг валиден документ, даващ право на 
неговия притежател да пресече границата. Единственото изключение, което не 
съответства изцяло на европейското acquis e че транзитните разрешения, 
издавани на турски граждани, постоянно пребиваващи или имащи виза за 
държава-членка на ЕС, се различават от нормално издаваните от съответните 
български власти, тъй като те имат друг тип стикер. Новият български стикер е 
напълно  хармонизиран с предписания от ISO 7810 формат, съдържайки всички 
данни и защити, изисквани от Регламента на Съвета на ЕС. Въвеждането в 
употреба на новия български стикер започна от началото на 2001г. 
Според Закона за чужденците в Република България, само дипломатическите и 
консулските представителства на Република България са оправомощени да 
издават визи. Единственото изключение от това правило, основаващо се на 
двустранна спогодба, което не отговаря напълно на европейското acquis, е че 
разрешения за транзитно преминаване могат да бъдат издавани на границата на 
граждани на Република Турция, при условие, че те притежават виза или 
разрешение за постоянно пребиваване за някоя от държавите-членки на ЕС.  
Република България изпълнява Заключенията на съвета от 30 ноември 1994 г. 
за организацията и развитието на Центъра за анализ и обмен на информация 
по въпросите на граничния контрол и имиграцията (CIREFI) и взема редовно 
участие в неговата работа и система за ранно оповестяване. 
С оглед привеждането в съответствие със Съвместните действия от 4 март 
1996 г. относно условията за летищен трансфер, летищните транзитни визи 
/ЛТВ/ са предвидени в Закона за чужденците и Наредбата за условията и реда 
за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства 
на Република България, съгласно които такива ще бъдат издавани след 
създаване на необходимите материални условия за транзитен престой при 
осъществяване на летищен трансфер.  
В областта на връщането и реадмисията българското законодателство напълно 
съответства с европейското acquis. При изготвянето на проектите за 
реадмисионни спогодби Република България спазва Препоръка № 274/20 на 
Съвета от 30 ноември 1994 г. относно образеца на двустранно споразумение 
за реадмисия между страна-членка на ЕС и трета страна. Република България 
е сключила реадмисионни спогодби с всички държави-членки на ЕС, с изключение 
на Ирландия и Великобритания, като с тях  текат преговори и се очаква те да 
бъдат сключени най-късно до края до на 2001г.  Спогодби са сключени още и с 
Норвегия, Чешката република, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и 
СР Югославия. Парафиран е текст на реадмисионна спогодба с Украйна, която се 
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очаква  да бъде подписана през 2001 г. Сключените реадмисионни спогодби са в 
пълно съответствие с цитираната препоръка. Изключение правят спогодбите, 
които са подписани преди нейното влизане в сила и се отнасят до страни не-
членки на ЕС (Швейцария, Полша и Словакия). Проекти за реадмисионни 
спогодби са връчени също така на правителствата на Латвия, Естония, Хърватска, 
Руската федерация, Грузия, Тунис, Македония и Ливан. 
В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е регламентирана 
процедурата и основанията за експулсиране на чужденци като административна 
мярка за принудително извеждане в кратък срок на чужденец извън границите на 
страната поради “извършени нарушения или поради липса на основания за 
пребиваване в нея”. Правната регламентация на експулсирането в голяма степен 
отговаря на европейското acquis, което прави тази мярка ефективно средство за 
противодействие на нелегалната миграция. 
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ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С АCQUIS  
В съответствие с Регламент 574/99/ на Съвета на ЕС от 12 март 1999г. и 
Регламент № 1683/95 на Съвета на ЕС от 29 май 1995г., Република България 
ще започне да прилага в действие изискването за виза за гражданите на Тунис, 
Грузия, Украйна и Руската федерация от месец юни 2001г.  
От датата на присъединяване към ЕС, Република България е готова да извърши 
всички необходими процедури за денонсиране на безвизовите спогодби.  
Република България ще въведе ефективно в употреба летищните транзитни визи 
/ЛТВ/, най-късно до 31 декември 2006 г. Списъкът на България ще бъде същият 
като списъка, приложен към Съвместното действие от 4 март 1996г. относно 
условията за летищен трансфер . 
Република България  е предприела необходимите стъпки за привеждане на 
своето законодателство в съответствие с Резолюцията от 20 юни 1994 г. 
относно ограничаване приемането на граждани на трети страни за работа на 
територията на страните-членки. С приемането до края на 2001 г. на 
измененията и допълненията към Закона за закрила при безработицата и 
Наредбата за разрешения за работа на чужденци ще бъде постигнато 
максимално съответствие с acquis в тази област.  
Към момента на присъединяване на Република България към ЕС се предвижда да 
отпадне разрешителния режим за работа на граждани от страните-членки на ЕС.  
Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците за Република България, с който ще се постигне следното: 

• в съответствие с Конвенцията за статута на апатридите се уточнява 
дефиницията за "лице без гражданство"; 

• въвежда се облекчен режим за ученическите пътувания в съответствие с 
Решение на Съвета от 30.11.1994 г. за съвместно действие, прието от 
Съвета въз основа на чл.К.3.2. "б" от Договора за Европейския съюз относно 
пътни улеснения за ученици от трети страни, пребиваващи в страна-членки ( 
394 D 0795) 

• Предвидено е че няма да се изискват визи от ученици - чужденци, законно 
пребиваващи в страна, с която Република България има безвизов режим, 
пътуващи в рамките на училищна екскурзия и съпровождани от учител, 
разполагащ със списък на учениците, изготвен  от училището. 

• въведена е класификация на визите в пълно съответствие с тази на 
Споразумението от Шенген, а именно: за летищен трансфер; за транзитно 
преминаване; за краткосрочно пребиваване; групови; за дългосрочно пребиваване 
и издадени на границата; 

• въвежда се особена закрила за чужденците ненавършили 18 годишна 
възраст във връзка с изпълнение на Резолюция на Съвета от 26.06.1997 г. за 
непридружаваните непълнолетни, граждани на трети страни (397 Y 0719 (02), 
като е предвидено те да получат необходимата материална подкрепа и грижи за 
задоволяване на основните им жизнени потребности, медицинска помощ и 
надлежно попечителство, включително юридическа помощ и представителство, 
както и достъп до училище, които се осигуряват чрез Агенцията за закрила на 
детето; 
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• във връзка с Резолюция на Съвета от 04.12.1997 г. за мерките, които 
трябва да се приемат за борба срещу браковете по сметка (397 Y 1216 (01), са 
предвидени основания за отказ от издаването на разрешение за дългосрочно 
пребиваване, респективно за отнемане на такова разрешение 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 
правните разпоредби, регламентиращи режима на чужденците в Република 
България и получаване на разрешение за пребиваване; 

• нормативно е отразена Резолюция на Съвета от 30.11.1994 г. относно 
ограниченията за приемане на граждани на трети страни на територията на 
страните-членки с цел осъществяване дейност на свободна практика (396 У 
0919 (03), като са уредени условията и реда за получаване на разрешение за 
продължително пребиваване с цел осъществяване на дейност на свободна 
практика, както и дефиниране на самото понятие за дейност на свободна 
практика; 

• в изпълнение на Препоръка на Съвета от 22.12.1995 г. за съгласувани 
действия и сътрудничество при прилагане на мерки по експулсиране (396 Y 
0110 (02)) е предвидено, че държавните органи, които упражняват правомощия 
във връзка с режима за влизане, пребиваване и напускане на Република 
България от чужденци, си сътрудничат с компетентните органи на други държави 
в борбата с нелегалната миграция и при осъществяването на мерките за 
експулсиране; 

• дадена е правна възможност за събиране на разделени семейства в 
изпълнение на изрична препоръка на Европейската комисия; 

• с цел засилване на контрола по отношение на пребиваването на 
чужденците е предвидено задължение за всеки чужденец да декларира писмено 
адреса, на който пребивава в Република България, каквато е практиката в редица 
европейски страни. С оглед създаването на ефикасен контролен механизъм е 
предвидено задължение и за лицата, предоставящи подслон на чужденци, да 
уведомяват службите за административен контрол на чужденците за това 
обстоятелство;  

• с цел постигане на по-пълно съответствие на законовата уредба по 
въпросите на чужденците с основните международноправни конвенции за защита 
на човешките права и свободи, ратифицирани от Република България, се 
въвежда забрана за експулсиране на чужденец в случаите, когато държавата, в 
която следва да се експулсира, животът и свободата му са застрашени и той е 
изложен на опасност от преследване, изтезание или нечовешко или унизително 
отношение. 
В проекта на ЗИДЗЧРБ е предвидено, че по изключение, когато това се налага от 
държавния интерес, от извънредни обстоятелства или от хуманитарни причини, 
както и в нетърпящи отлагане случаи или ако това е предвидено в ратифициран 
международен договор, който е в сила за Република България, органите за 
граничен паспортен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове 
могат, съгласувано със службите за административен контрол на чужденците или 
дирекция "Консулски отношения на Министерството на външните работи, да 
издават еднократни визи за: летищен трансфер, транзитно преминаване или 
краткосрочно пребиваване за срок до десет дни.  
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При определени условия, изрично посочени в закона, органите за граничен 
паспортен контрол могат да анулират издадени визи, за което незабавно 
уведомяват Министерството на външните работи. 
В рамките на проекта по програма ФАР-Хоризонтал на ЕС в областите свързани с 
миграцията, в сътрудничество с Австрия и Германия, през 2001-2002г. ще бъде 
продължена по-нататъшната подготовка по изработване на правила и процедури 
за издаване на визи, напълно съответстващи на Шенгенското acquis, както и за 
създаване на нова визова автоматизирана система, съответстваща на тази, 
използвана от държавите страни по Шенгенските споразумения. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
В  Министерство на външните работи на Република България е в действие 
компютърна система за визов контрол, основаваща се на специално изработен за 
целта софтуер. Тя функционира въз основа на съществуваща он-лайн връзка 
между Визовия център в Министерството на външните работи и  
дипломатическите и консулски представителства на Република България, от една 
страна, а от друга между Визовия център и ГКПП. В рамките на тази мрежа, 
информация за всяка една издадена виза постъпва автоматично в базата данни 
на ГКПП и на Национална служба “Гранична полиция”. По този начин се осигурява 
софтуерната защита на всяка една виза за Република България, т.е. органите за 
граничен контрол проверяват не само наличието на българска виза в паспорта на 
влизащия, но също така и неговото присъствие в базата данни на лицата, на 
които е била разрешена и издадена виза.  
С оглед на това, да бъде осигурена по-нататъшната хармонизация и свързване с 
Шенгенската информационна система, новият Закон за българските документи 
за самоличност предвижда създаването на он-лайн връзка, която да позволи на 
българските дипломатически и консулски представителства да правят проверки в 
масивите на МВР с оглед издаване на виза. В момента проверки се извършват 
единствено от Визовия център в Министерството на външните работи, като 
дипломатическите и консулските представителства могат да извършват 
автоматични проверки само в базата за нежеланите лица и лицата, чиито 
движения са ограничени по административни или съдебни причини. 
1.3 Граничен контрол 
Настоящо законодателство на Република България 
Законодателството на Република България в областта на външните граници в 
голяма степен отговаря на европейското acquis. Правна основа на дейността по 
охрана  на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим са 
следните нормативни актове: 

• Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Правилник 
за прилагането му, в които изчерпателно са регламентирани функциите, 
структурата и правомощията на Национална служба “Гранична полиция” (НСГП)-
МВР;  

• Наказателен кодекс (НК), в който са криминализирани незаконното 
преминаване на границата, нелегалния трафик на хора, документните 
престъпления  и други свързани с тях  деяния; 
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• Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в който се определят 
условията и реда, при които чужденците могат да влизат, пребивават и напускат 
Република България, както и техните права и задължения.  

• Правилник за прилагането на Закона за чужденците в Република 
България (ППЗЧРБ), който детайлизира условията и реда за влизане, 
пребиваване и напускане на Република България от чужденци.  

• Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), който урежда правния 
режим на морските пространства на Република България в Черно море, върху 
които тя упражнява  суверенитет, определени суверенни права, юрисдикция и 
контрол.  

• Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС), който урежда 
условията и реда за издаване, ползване и съхраняване на българските документи 
за самоличност на български граждани и чужденци. Въведени са редица законови 
основания за налагане на принудителни административни мерки за ненапускане 
на страната от криминално проявени български граждани, както и такива, които 
застрашават националната сигурност. Законът също така предвижда 
възможността да се наложи ограничителна мярка за срок от една година за 
напускане на страната от български граждани, извършили закононарушения на 
територията на чужда държава или експулсирани.  

• ПМС № 213/15.05.1997 г., с което е приета Наредба за граничните 
контролно-пропускателни пунктове, с която се определят организацията, 
дейността и стопанисването на граничните контролно-пропускателни пунктове 
(ГКПП) и взаимодействието между органите за граничен контрол в Република 
България и е регламентирано създаването на Междуведомствения съвет по 
въпросите на ГКПП; 

• ПМС № 70/27.03.1998 г. за приемане на правилник за устройството и 
дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП;  

• ПМС  № 35/25.02.1999 г. с което е приета Наредба за условията и реда 
за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства 
на Р България. 
През февруари 1998 г. българското правителство прие Програма за 
противодействие на нелегалната миграция и незаконното пребиваване на 
чужденци, която дава рамката на действията в тази област. В изпълнението на 
тази програма са включени девет министерства. Конституиран е 
Междуведомствен съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни 
пунктове (ГКПП), който се председателства от главния секретар на МВР. В 
посочената правителствена програма са залегнали основните разпоредби на 
Препоръка на Съвета от 22.12.1995 г. за хармонизиране на мерките за борба 
срещу нелегалната имиграция и нелегалната трудова заетост и за 
усъвършенстване на съответните средства за контрол. 
Съгласно Закона за чужденците в Република България и Наредбата за ГКПП 
преминаването на държавната граница на страната се извършва единствено през 
определените за това гранични контролно-пропускателни пунктове от лица с 
редовни документи за задгранично пътуване, спрямо които няма наложени 
ограничения или забрани по съответния законов ред.  
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На ГКПП се извършва граничен паспортен контрол, митнически, медико-
санитарен, ветеринарен и фитосанитарен контрол, контрол на транспортните 
средства и контрол по стандартизация и метрология. Задължителният граничен 
контрол се осъществява от компетентните специализирани служби. 
Органите на Гранична полиция осъществяват задължителен граничен паспортно-
визов контрол на всички лица, влизащи, излизащи или преминаващи транзитно 
през страната. В системата за граничен контрол се регистрират преминаванията 
на всички лица и превозни средства. В рамките на Министерството на вътрешните 
работи е изградена автоматизирана информационна система (АИС) на граничния 
контрол. АИС “Граничен контрол” съдържа данни за издирвани лица, МПС и вещи, 
лица със забрана за влизане или излизане от страната и други категории, 
аналогични на изпозваните в Шенгенската информационна система. 
Автоматизирани работни места за директен достъп до информационните 
фондове са изградени на всички ГКПП. Информацията за издадените и отказани 
български визи постъпва от Визовия център на МВнР до всички ГКПП и се 
използва за проверка на валидността на визите на преминаващите лица. По 
отношение на гражданите от “рискови държави”, т.е. страните от негативния визов 
списък на Шенген, се провежда и допълнителен контрол по отношение валидност 
на визата, финансови средства, надлежна покана-декларация и др.  
Органите на Гранична полиция на ГКПП са в процес на осъвременяване на 
техническата апаратура за първичен и вторичен контрол на документи. За 
извършването на паспортно-визовия контрол на ГКПП Гранична полиция въвежда 
съвременна техническа апаратура за първичен и вторичен анализ на 
документите. За постигане на изискванията и стандартите на ЕС за техническа 
обезпеченост на всеки граничен пункт, се предвижда допълнително инвестиране 
по проекти на Програма ФАР, както и средства от националния бюджет, 
националната програма ФАР и други донори. Техническата осигуреност на ГКПП е 
насочена към подобряване ефективността на контрола и намаляване времето за 
граничния преход. Успоредно с това, до края на 2004г., се предвижда и 
изграждането на лаборатория и картотека за откриване на неистински или 
преправени дикументи или на документи с невярно съдържание.  
От месец октомври 2000 г. е в действие Автоматизирана система за 
дактилоскопна идентификация на лица (AFIS). Изградените автоматизирани 
работни станции на основните ГКПП дава възможност за  извършване на 
идентификация "на живо" в реално време. В зависимост от типа на граничния 
преход, броя на лицата и структурата на пътникопотока, част от ГКПП са 
оборудвани с апаратура за откриване на нелегални имигранти, укрити в 
транспортни средства и техника за проверка на ръчния багаж на летищата за 
оръжия, взривни вещества и други общоопасни средства (металотърсачи и 
рентгенова апаратура).  
Охраната и контрола на “зелената” и “синята” граница се извършва от НСГП, 
съгласно ЗМВР и Правилника за прилагането му. По силата на Постановление 
№ 36/1988 г. на МС, по протежение на държавната граница на Република 
България е обособена гранична зона с дълбочина от 2 км до 15 км, в зависимост 
от интензитета на миграционния натиск. В тази зона органите на Гранична 
полиция разполагат с конкретни правомощия за контрол на лицата с цел 
предотвратяване на нелегална миграция. Въвеждането на съвременни средства 
за постоянно наблюдение на границата при всякакви атмосферни условия е 
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основен елемент от Концепцията за развитие на Гранична полиция за периода 
2001-2004 г. За постигането на висока степен на ефективност на наблюдението и 
контрола, се предвижда въвеждането на редица различни по вид системи за 
установяването на групи хора и лица в граничната зона, а именно  термовизионни 
системи, системи за увеличение на изображението, радари и очила за нощно 
виждане. Тяхното осигуряване е част и от инвестиционните проекти по Програма 
ФАР. 
Министерство на вътрешните работи разполага с централизирани 
информационни фондове. Те са реализирани като информационни системи, които 
са интегрирани помежду си и включват: регистър на населението, регистър на 
постоянно или продължително пребиваващите в страната чужденци и бежанци, 
регистър на издадените документи  за самоличност (паспорти,  лични карти,  
свидетелства  за управление на МПС, документи за пребиваване на постоянно и 
продължително пребиваващите в страната чужденци и бежанци), регистър на 
превозните средства, крадени превозни средства (български и обявени за 
издирване от Интерпол), откраднати или липсващи документи за самоличност, 
невалидни чуждестранни документи, мерки за забрана за влизане или излизане в 
страната, административни санкции за нарушения на паспортния и визов режим, 
издирвани лица (включително и обявени за издирване от Интерпол), издадени 
визи и отказани молби за визи, регистър на лицата с криминалистическа и 
съдебна регистрация, информация за пътуванията на български граждани и МПС 
зад граница и за преминаванията на чужди граждани и МПС през България. 
Регистърът на населението включва и дигитализирани фотографии на лицата и 
техните подписи, достъпни по компютърен път.  
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
До края на 2002 г. най-късно ще бъде изготвен проект на нов Закон за гранична 
охрана. С този закон ще се регламентират всички правоотношения, касаещи 
организацията, взаимодействието и методологията при осъществяване на 
граничен преход и наред с това ще бъдат създадени предпоставки за 
реализиране на съвременните форми за полицейско сътрудничество чрез 
прилагане на презграничното наблюдение и преследване. По този начин ще 
бъдат създадени необходимите условия за прилагане на разпоредбите на 
Шенгенското acquis. Със закона ще се допълни нормативната уредба, свързана с 
координирането и контрола на различните държавни органи, участващи в процеса 
на граничен контрол. Наред с този закон в рамките на туининг проект по програма 
ФАР, който ще се изпълнява съвместно с Германия, ще бъде постигнато по-
нататъшно доближаване на българската гранична полиция към тактическите и 
оперативни методи и стратегии съобразно стандартите на ЕС. 
До края на 2001 г. ще приключи изпълнението на Програма на българското 
Правителство за публични инвестиции за периода 1998-2001г., в рамките на 
която са осигурени средства за осъществяване на ефективна охрана на границата 
по река Дунав и Черно море. Това включва закупуването и монтирането на 
съвременни брегови и корабни радиолокационни станции с високи технически 
показатели, с помощта на които ще се постигне пълно радиолокационно 
наблюдение на териториалното море и вътрешните морски води. 
През 2001 г. ще бъде съставен Национален план за действие за усвояване на 
Шенгенското acquis. Неговата стратегия ще включва създаване на звено за 
връзка със SIRENE.  
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До края на месец юни 2001 г. ще бъде актуализирана Стратегията за 
техническо оборудване на границите на Република България. Този 
актуализиран вариант, освен че взима под внимание значителните промени във 
връзка с новото оборудване, постъпващо по изпълнение на инвестиционния 
проект по програма ФАР 2000 г. на ЕК, определя и бъдещите приоритети на 
българското правителство при инвестирането в граничното управление на 
Република България. 
До края на 2002 г., в рамките на проекти по програма ФАР 2000 и със средства от 
националния бюджет ще бъдат направени значителни инвестиции в подмяна и 
модернизация на техниката за охрана и наблюдение на сухопътната, морската и 
речната граница, както и на използваната техника за контрол на ГКПП на 
документите за задгранично пътуване.  
По този начин ще се постигне пълно съответствие с Препоръката на Съвета от 
28 май 1998 г. за предоставяне на техника за установяване на фалшиви 
документи на входните пристанища към страните от ЕС. 
По-нататъшното развитие на информационната система на МВР се подпомага от 
туининг проект по програма ФАР (съвместно с Испания и Франция), чиято цел е 
постигането на управление на системите за криминална информация съобразно 
европейските стандарти. В рамките на този проект до 2002 г. ще бъде изградена 
нова информационна система за крадени автомобили, съответстваща на 
изискванията на Шенгенската информационна система (ШИС). Посредством 
проекта ще бъде постигнато пълно техническо и правно съответствие между 
българските информационни системи и ШИС. 
В областта на защитата на личните данни Република България ще приеме най-
късно до края на първата половина на 2001 г. Закон за защита на личните 
данни, напълно съответстващ на Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита 
на лицата при автоматизирана обработка на лични данни от 1981 г. и 
Директива 95/46/ЕС на европейския Парламент и Съвета за защита на лицата 
при обработката на лични данни и свободното движение на такива данни. 
Законът предвижда създаването на независим орган, който да осъществява 
контрол за спазването на законодателството в тази област, а именно - Комисия за 
защита на личните данни. Комисията е предвидена като юридическо лице на 
бюджетна издръжка, осъществяваща своята дейност като колегиален орган в 
състав от 5 членове, които се избират от Народното събрание по предложение на 
Министерски съвет за срок от 5 години.  
Предвидени са следните правомощия на Комисията: 

• цялостен контрол по спазване на законодателството в тази област; 

• водене на  регистър на администраторите на лични данни; 

• извършване на проверки на администраторите на лични данни 

• издаване на задължителни предписания до администраторите; 

• налагане на временна забрана за обработване на лични данни след 
предварително уведомяване;  

• разглеждане на жалби срещу администраторите за отказан достъп на 
субекти на лични данни, както и на жалби на администратори или трети лица във 
връзка с правата им по закона; 
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• извършване на проверки по изпълнение на закона. 

• Комисията ще издава Бюлетин с информация за своята дейност и 
взетите от нея решения. 
Предвидено е задължение за държавните органи и съответните органи на 
управление на други администратори на лични данни да осигуряват достъп на 
Комисията до регистрите, в които се съхраняват личните данни. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Национална служба “Гранична полиция” (НСГП)  е създадена в края на 1997 г. 
като единна централизирана полицейска структура в рамките на Министерство на 
вътрешните работи. НСГП отговаря за охраната на държавната граница и контрол 
по спазването на граничния режим, осъществява своите функции в граничната 
зона, в зоните на ГКПП, международните летища и пристанища, вътрешните 
морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, 
българската част на река Дунав и другите гранични реки. 
От 1998 г. е създаден и действа Междуведомствен съвет по въпросите на ГКПП, 
който е пряко подчинен на Министерския съвет на Република България и 
координира на национално ниво дейностите, свързани с осъществяването на 
задължителния граничен контрол. 
От месец юни 1999 г. започна реализирането на Програма за поетапно 
трансформиране на състава на военнослужещи на наборна военна служба 
(ВНВС) в НСГП в професионални гранични служители. До края на 2002 г. най-
късно ще приключи този процес на трансформация и Република България ще 
отговори на основно изискване на ЕС - границите на страната да бъдат пазени от 
изцяло професионална полицейска служба. 
През м. октомври 2000 г. е открит първият в региона специализиран център за 
обучение и професионална подготовка на гранични служители. В центъра работят 
149 души, които провеждат обучение в четири модула: 
- начална полицейска подготовка (убочение по Европейско право, 
Наказателно право, Наказателно-процесуално право, Полицейско право, 
Психология, Гранично-полицейска подготовка и др.); 
- специализирана полицейска подготовка; 
- специализирани курсове за гранични полицаи (гранични полицаи на 
ГКПП, гранични полицаи по ОДГ, гранични полицаи по охрана на речна и морска 
граница); 
-  чуждоезикова подготовка. 
Едновременно с модулното обучение Центъра предлага обучение за  ръководни 
кадри, както и подготовка на лектори по следните теми: “Евроинтеграция – 
Европейско право”, “Шенгенска информационна система”, “Визи и визов режим на 
Р.България”, “Трансгранични престъпления”, “Права на човека”, “Бежанско право и 
търсещи убежище”, “Технически средства, използвани при проверка на документи 
за пътуване и за охрана на държавната граница”, “АИФ – Граничен контрол”. 
В рамките на туининг проект по програма ФАР, който ще се изпълнява съвместно 
с Германия, до края на 2001 г. ще бъдат съставени планове усъвършенстване на 
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курсовете за обучение и квалификация, в резултат на което на всички гранични 
служители ще бъдат предоставени теоретически и практически познания по 
стандартите и правилата на ЕС за граничен режим. 
2. ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Българското законодателство в областта на полицейското сътрудничество е 
хармонизирано в определена степен с европейското acquis. Понастоящем 
осъществяването на полицейско сътрудничество се регламентира от Закона за 
МВР (1997 г.) и Правилника за неговото прилагане (1998 г.), като и от 
международните споразумения на България в тази област. Правната рамка на 
българското законодателство създава възможността компетентните български 
правоохранителни органи да прилагат оперативно-издирвателни способи, да 
осъществяват контролирани доставки, оперативно внедряване в престъпни групи 
и организации и вземане на образци за сравнително изследване. 
До момента, в областта на борбата с международната организирана престъпност 
са подписани и се изпълняват 21 междуведомствени и междуправителствени 
споразумения за сътрудничество с европейски страни – 2 тристранни и 19 
двустранни, от които 6 със страни-членки на ЕС (Гърция, Австрия, ФР Германия, 
Белгия, Испания и Италия), 5 със страни-кандидатки (Унгария, Чешка република, 
Полша, Словакия и Румъния). Република България в момента изгражда мрежа от 
офицери за връзка като понастоящем такива има в Москва, Рим и Прага. До 2002 
г. ще бъдат изпратени офицери за връзка в Берлин и Атина. Република България 
спазва Съвместните действия от 14 октомври 1996 г., приети от Съвета на 
основание чл. К.3 от Споразумението за ЕС, установяващи обща рамка за 
инициативите на страните-членки по отношение офицерите за връзка. 
През м. септември 1998г. българското Правителство одобри, като основа за 
водене на преговори, проект на Споразумение с ЕВРОПОЛ. Република България 
провежда преговори за сключване на споразумение за сътрудничество с Европол, 
което се очаква да бъде подписано до края на 2001г. 
Република България подкрепи редица други действия, предприети в рамките на 
ЕС: Декларацията “La Gomera” от 14 октомври 1995г., чиято цел е повишаване 
нивото на сътрудничество между правоохранителните и съдебните органи на 
страните-членки в областта на тероризма; Общата позиция от 29 март 1999г., 
дефинирана от Съвета на основание чл. 3 от Споразумението за ЕС, относно 
предложението за конвенция на ООН за борба с организираната престъпност и 
Общата позиция от 27 май 1999г., приета от Съвета на основание чл. 34 от 
Споразумението за ЕС, за преговорите върху проектоконвенцията за борба с 
киберпрестъпността, проведени в Съвета на Европа. Деянията, визирани в чл. 
2, ал.2 на Конвенцията за ЕВРОПОЛ са престъпления по НК на Република 
България, което гарантира успешно участие в европейското полицейско 
сътрудничество в тази област. Сътрудничеството в тази област се допълва с 
действия в рамките на МОКП Интерпол.  
Република България е привела своето законодателство в съответствие със 
Съвместните действия от 21 декември 1998г., приети от Съвета на 
основание чл. 3 от Споразумението за ЕС, криминализиращи участието в 
престъпни организации на територията на страните-членки на ЕС. 
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По отношение осигуряването на ред по време на спортни мероприятия и борбата 
с футболното хулиганство, Република България е започнала да хармонизира 
нормативната си база с европейското acquis. Европейската конвенция за 
насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност 
на футболни срещи е ратифицирана със Закон, приет от ХХХVII Народно 
събрание на 13 септември 1996 г., в сила от 1 декември 1996 г. Националният 
нормативен акт в областта на спорта е Закона за физическото възпитание и 
спорта (ЗФВС), приет през 1996 г., с последни изменения със ЗИДЗФВС от 2000 
г. На основание член 2 и 4 от Европейската конвенция за насилието и лошото 
поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи  и 
член 41, ал. 2 от ЗФВС с Постановление на МС № 173 от 31 август 2000 г. е 
приета Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу  
насилието и лошото поведение на зрители  преди, по време и след провеждане 
на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали. 
България е сред първите страни, започнали през 1999 г. да изграждат 
Национални ДНК информационни масиви като част от полицейската регистрация. 
Утвърдена е Инструкция № I – 73/29.05.2000г. на министъра на вътрешните 
работи за организация на работата с Националната система за ДНК 
идентификация. В Националната ДНК база данни се използват стандарти (ДНК 
маркери) предложени от IEWP DNA (Европейската работна група на Интерпол по 
ДНК профилиране) и утвърдени с Резолюция на Генералната асамблея на 
Интерпол от 27.10.1998г. Република България  притежава необходимия 
административен капацитет и има готовност за прилагане на Резолюцията на 
Съвета от 9 юни 1997г. за обмен на резултатите от анализа на ДНК преди 
присъединяването си към ЕС. 
Република България участва редовно в работата на Експертната група по 
Предприсъединителния пакт за борба с организираната престъпност (PAPEG), 
като се придържа към Съвместните действия от 29 ноември 1996 г., приети 
от Съвета на основание чл. К.3 от Споразумението за ЕС, за създаване и 
експлоатация на фонд от специализирани правомощия, умения и експертни 
знания за борба с международната организирана престъпност с цел 
подпомагане на правоохранителното сътрудничество между страните-членки 
на ЕС.  
Република България участва като асоциирана страна във всички програми по чл. 
VI в областта “Правосъдие и вътрешни работи”. По този начин България прилага 
следните инструменти на европейското acquis: 496 Х 0636, 498 Х 0244 и 498 Х 
0245. 
Предаването на лични данни в рамките на отправени конкретни искания, както и 
по собствена инициатива на компетентния български орган, се практикува като се 
спазват определени правила за защита на личните данни. В момента са валидни 
правилата, регламентирани в двустранните или многостранни споразумения и 
задълженията, установени с акт на министъра на вътрешните работи 
(Инструкция за деловодната дейност - 1998 г.), всяка получена информация в 
рамките на международното полицейско сътрудничество да се регистрира със 
степента на секретност, определена от предаващия орган. Нарушенията на 
разпоредбите за опазване на служебната тайна на предадените или получените 
данни, представлява престъпление по НК на Република България и се наказва от 
закона.  
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ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
Република България ще приеме нова нормативна уредба за дейността на 
службите в областта на обществения ред и сигурност най-късно до края на 2002г., 
с която законодателството в областта на полицейското сътрудничество ще бъде 
напълно хармонизирано с acquis.  С новото законодателство ще се регулира 
допълнително разпределението на отговорностите между полицейските служби, 
формите на сътрудничество и използването на мултидисциплинарния подход. 
Освен това ще се постигне съответствие с Резолюцията за борба с 
международната престъпност с по-пълно покриване на използваните пътища 
от 27  май 1999г. Тази нормативна уредба ще съдържа и регулации относно реда 
и условията за презгранично полицейско сътрудничество и за защита на данните 
в правоохранителните информационни банки. 
По отношение осигуряването на ред по време на спортни мероприятия и борбата 
с футболното хулиганство, пълно хармонизиране на законодателството с 
европейското ще бъде постигнато до 2002 г, като по този начин ще се постигне 
съответствие с Препоръката на Съвета от 22 април 1996 г. относно насоките 
за предотвратяване и ограничаване на безредиците по време на футболни 
мачове, Резолюцията за предотвратяване и  ограничаване на футболното 
хулиганство посредством обмен на опит, недопускане на стадионите и 
медийна политика от 9 юни 1992 г. и Резолюцията от 21 юни 1992 г. за 
създаване на наръчник за международно полицейско сътрудничество и вземане 
на мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците по време 
на международни футболни срещи. 
Най-късно до средата на 2001 г. Република България ще приеме Закон за защита 
на личните данни. В съответствие с Конвенция 108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни от 1981 г. и 
Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и Съвета за защита на лицата 
при обработката на лични данни и свободното движение на такива данни от 
1995 г, законът предвижда създаването на независим орган, който да 
осъществява контрол за спазване на законодателството в тази област (описан по-
горе в раздел “Граничен контрол”). 
След приемане на закона предстои актуализиране на всички действащи 
споразумения с организираната и трансграничната престъпност с цел 
привеждането им в съответствие със законовата рамка за защита на личните 
данни. 
В момента се провежда подготвителната работа за създаване на Национално 
звено за сътрудничество с Европол, като се очаква тя да завърши преди 
влизането в сила на Споразумението за сътрудничество с Европол. Функциите 
на Националното звено ще бъдат в пълно съответствие с нормативните актове, 
регламентиращи деността на Европол и по-конкретно с 499 Y 0330 (01), 499 Y 
0130 (02), 499 Y 0130 (03), 499 Y 0130 (04) и 499 Y 0130 (09). 
Република България притежава необходимия административен капацитет и има 
волята за прилагане на  Съвместните действия от 16 юни 1997 г., приети от 
Съвета на основание чл. К.3 от Споразумението за ЕС, относно обмена на 
информация, оценката на риска и контрола върху новите синтетични 
наркотици и Решението на Съвета от 13 септември 1999 г., определящо 4-
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МТА за нов вид синтетичен наркотик, който подлежи на контрол и 
наказателно преследване. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В съответствие с Плана за действие на ЕС от април 1997 г. за борба с 
организираната престъпност и Пред-присъединителния пакт по въпросите на 
организираната престъпност със страните-кандидатки, от май 1998 г., за 
национален централен орган, отговарящ за координацията на борбата срещу 
организираната престъпност е определена Дирекцията на Национална служба 
“Борба с организираната престъпност” в Министерство на вътрешните работи. 
Дирекция НСБОП изпълнява водеща роля при координиране съвместните 
действия на компетентните правоохранителни органи (МВР, респективно НСБОП 
и МФ, респективно Бюрото за финансово разузнаване, митническата и данъчната 
администрация). Обмена на информация, използването на информационни 
фондове и оказване на оперативно-техническо съдействие при координирани 
мероприятия се регулира от съвместни инструкции, издадени от министъра на 
вътрешните работи и министъра на финансите в изпълнение на Закона за МВР 
(чл.23, ал.1, т.2 във връзка с чл. 90), Закона за мерките срещу изпиране на пари 
(чл. 10, ал. 4), Закона за митниците (чл.15, ал.3) и Данъчно-процесуалния кодекс 
(чл.233, ал. 3).  
Република България има готовност към датата на присъединяване към ЕС 
напълно да хармонизира институционалната си структура за осъществяване на 
полицейско сътрудничество съобразно европейските стандарти.  
3. МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Република България е хармонизирала до голяма степен законодателството си в 
областта на митническото сътрудничество. Рамковото законодателство в тази 
област включва Закона за митниците и Правилника за неговото прилагане, 
които са в сила от 1 януари 1999 г. Законът за митниците е моделиран въз 
основа на Митническия кодекс на Общността. 
Що се касае до Съвместни действия на Европейската комисия, независимо, че те 
са приложими само за страни, членки на Европейския съюз, Българската 
митническа администрация вече прилага някои от тях, а по отношение на други в 
момента се създават необходимите нормативни предпоставки за изпълнение: 
1. С приемането на Програма за сключване на меморандуми за разбирателство 
с търговския сектор в съответствие с Програмата на Световната митническа 
организация, като първоначална програма за всички, вече се изпълнява 
Съвместно действие на ЕК от 29.11.1996 г., № 496Х0698. До този момент са 
подписани и се изпълняват следните меморандуми за разбирателство: 

• Меморандум за разбирателство между Българските митници и DHL- 
България – подписан на 11.01.2000 г. . 

• Меморандум за разбирателство между Българските митници, от една 
страна и Митниците и акцизите на Великобритания и Британските авиолинии  и 
авиокомпания “Балкан”, от друга,  подписан на 12.02.2000г.  
2. Съвместно действие № 41997Х0372 от 09.06.1997 г. 
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В момента митническата администрация е в състояние да прилага това 
съвместно действие на ЕК. Изготвен е проекта на съвместна инструкция на 
министъра на финансите и министъра на вътрешните работи, която 
регламентира условията и реда на взаимодействието между митническите органи 
и органите на МВР. Чрез тази инструкция ще бъде регламентиран  и обменът на 
информация в сферата на наркотиците. Независимо, че няма изричен нормативен 
акт и в момента съществува отлично сътрудничество и се обменя информация по 
въпросите на наркотрафика. 
Митническата администрация осъществява международно оперативно 
митническо сътрудничество чрез активното участие в международните 
оперативни информационни системи БАЛКАНИНФО, КАРГОИНФО И МАРИНФО, 
което е едно от изискванията на горепосоченото съвместно действие. 
3. Резолюция на Съвета № 397У0624(03) от 09.06.1997 г. 
Този документ се отнася до ръководство за общи операции за митнически надзор. 
Независимо, че касае само митническите администрации на страни, членки на ЕС, 
нашата администрация вече е участвала в три общи операции на ЕС в областта 
на наркотрафика. Участието ни и в трите операции беше отчетено като 
изключително успешно. 
4. Резолюция на Съвета № 496У1212(01) от 29.11.1996 г.  
С приемането на инструкцията относно взаимодействието между 
митническите органи и органите на МВР ще бъдат приложени изискванията и 
на този документ на ЕК. 
За осъществяване на ефикасен граничен контрол и предприемане на адекватни 
действия за борба с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, 
фалшифициране и пиратски стоки, търговска контрабанда, незаконна търговия с 
оръжия и ядрени материали, както и други форми на незаконен трафик, 
българската Митническа администрация поставя акцент върху международното 
сътрудничество. То се основава на подписани многостранни и двустранни 
договори. Взаимната помощ между административните власти на страните-членки 
на ЕС и Република България по митнически въпроси се осъществява в 
съответствие с разпоредбите на Протокол №6 към Европейското споразумение 
за асоцииране. 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
В рамките на предприсъединителния период ще бъде постигната по-висока 
степен на хармонизация на националната законодателство с европейското чрез: 

• Изменения и допълнения на Закона за митниците, които ще отразяват 
настъпилите промени в европейското законодателство; 

• Приемане на изменения в Правилника за прилагане на Закона за 
митниците в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
митниците (публикуван в държавен вестник бр. 63 от 01.08.2000 г.) до края на 
2001 г., както и на последващи текущи изменения, съобразно с промените в 
Европейското законодателство; 

• Вторично законодателство, следващо хармонизацията с европейското 
acquis в други раздели.  
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Необходимата правна база за присъединяване към Конвенцията за 
използването на информационна технология за митнически цели и 
Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество между митническите 
администрации  е Законът за защита на личните данни. Структурите, които ще 
работят за изпълнението на тези две конвенции  са изградени. Това са секторите 
по митническо разузнаване, които вече са създадени и функционират в дирекция 
“Митническо разузнаване и разследване” в Централното митническо управление, 
в Регионалните митнически дирекции и в митниците.  
Институционална рамка за прилагане на хармонизираното законодателство 
Административната структура за прилагане на  европейското право в областта на 
митническото сътрудничество е Агенция “Митници” към Министерство на 
финансите. 
В областта на митническото сътрудничество ще продължат усилията за по-
нататъшно развитие на административния капацитет и структури. Акцент ще бъде 
поставен върху укрепването на настоящите структури на Българската митническа 
администрация с оглед на успешното възприемане и прилагане на достиженията 
на европейското право. В края на месец юли 2000 г. са направени законодателни 
промени, които имат за цел съобразяване на устройството и организацията на 
митническата администрация с провежданата в страната административна 
реформа, изискванията на Закона за администрацията и Закона за държавния 
служител. 
Митническата администрация провежда структурна реформа и в момента се 
създават структури, адекватни на тези от страните, членки на европейския съюз. 
В съответствие с новите правомощия на митническата администрация е 
създадена  специализирана дирекции “Митническо разузнаване и разследване”. 
Значително е увеличен персоналът на дирекцията, за да може да се отговори на 
поставените изисквания, във връзка с присъединяването  към ЕС. В момента, 
администрацията е в процес на преструктуриране на регионално ниво 
/Регионалните митнически дирекции/ и на местно ниво /Митниците/. 
В Българската митническа администрация се прилагат съвременните средства и 
методи на контрол и е в процес на въвеждане модерна техника, в частност при 
борбата с контрабандата и всички видове незаконен трафик. До средата на 2001 
г. ще бъде изградена българската интегрирана митническа информационна 
система (БИМИС), като паралелно с това ще се разработват и внедряват 
допълнителни подсистеми към БИМИС. В резултат на това ще бъде изградена 
информационна система, съответстваща на изискванията на ЕС в тази област и 
наред с това ще се постигне необходимият капацитет за ефективно прилагане на 
европейското законодателство.  
Дейността на митническата администрация във връзка с осъществяването на 
структурните промени и на международното сътрудничество е финансово 
обезпечена в бюджета на Агенция “Митници” за 2001 г. 
4. СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С 
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, ИЗМАМИТЕ, КОРУПЦИЯТА, ПРАНЕТО НА 
ПАРИ И ТЕРОРИЗМА  
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НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Република България осъществява последователна политика за предотвратяване 
и наказателно преследване на организираната престъпност, измамите, 
корупцията, прането на пари и тероризма и развива активно международно 
сътрудничество в тази област. Насоките на тази политика са определени в 
Единната национална стратегия за противодействие на престъпността от 
1998 г., която съдържа отделни раздели, посветени на противодействието на 
организираната престъпност, противодействието на корупцията и 
международното сътрудничество и е в съответствие с Резолюцията на Съвета 
от 21 декември 1998 г. за превенция на организираната престъпност с оглед 
разработване на изчерпателна стратегия за борба с нея. 
Българското законодателство в областта на превенцията и наказателното 
преследване на организираната престъпност, измамите, корупцията и 
прането на пари в голяма степен е съобразено със стандартите на 
инструментите, включени в acquis communautaire: 

• Понастоящем Наказателният кодекс обявява за престъпление 
образуването, ръководенето и участието в група, съставена с цел да върши 
престъпления в страната или чужбина, както и ръководенето и участието в 
организация или група, която чрез използване на сила или внушаване на страх 
сключва сделки или извлича облаги. Към момента определението за 
организирана престъпна група е по-обхватно от това, предвидено в 
Съвместните действия за криминализиране на участието в престъпна 
организация в страните-членки на ЕС от 1998г. и в Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана престъпност. На 13 декември 2000 г. 
Република България подписа Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност и допълващите я два протокола. През месец февруари 
2001 г. Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание да 
приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в 
който е предвидено определение на “организирана престъпна група/престъпна 
организация”, съобразено напълно със стандартите на Съвместните действия 
от 1998 г. и Конвенцията на ООН; 

• Уредбата на защитата на свидетелите е съобразена с Резолюцията за 
защита на свидетелите в борбата срещу международната организирана 
престъпност от 1995 г. Защитата на свидетелите е регламентирана в 
Наказателно-процесуалния кодекс. Тя се осъществява чрез запазване в тайна на 
самоличността и осигуряване на охрана както на свидетелите, така и на техните 
близки и роднини; 

• Съобразно изискванията на европейските инструменти в областта на 
борбата с организираната престъпност и корупцията, в Наказателно-
процесуалния кодекс е регламентирано използването на специални 
разузнавателни средства. Приет е и Закон за специалните разузнавателни 
средства; 

• В съответствие с Резолюцията за лицата, които сътрудничат в 
рамките на наказателното производство в борбата срещу международната 
организирана престъпност от 1996 г., Наказателният кодекс предвижда (в 
разпоредбите относно организираната престъпност), че не  се наказват или се 
наказват при смекчаващи обстоятелства онези участници в организирани 
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престъпни групи, които сътрудничат за предотвратяване или разкриване и 
доказване на организираната престъпна дейност; 

• Наказателният кодекс съдържа редица разпоредби, криминализиращи 
деянията, посочени в Съвместните действия срещу трафика на хора и 
сексуалната експлоатация на деца от 1997 г. Неразрешеното превеждане на 
лица през граница също е 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 организация. През м.февруари 
2001 г. Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание да 
приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с 
който трафикът на хора се криминализира в съответствие със стандартите на 
Съвместните действия от 1997 г. и Протокола за предотвратяване, 
преследване и наказване на търговията с лица, особено жени и деца, допълващ 
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. 
Със същия проект се обявява за престъпление и държането на детска 
порнография; 

• Република България е ратифицирала Конвенцията за изпиране, 
издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления. Изпирането 
на пари е криминализирано през 1997 г., като е предвидено по-тежко наказание, 
когато това деяние е извършено от организация. През 1998 г. е приет Закона за 
мерките срещу изпирането на пари. Нарушаването на посочения закон от 
длъжностно лице също е криминализирано. Законът за изменение и допълнение 
на Закона за мерките срещу изпирането на пари е приет от Народното събрание 
на Република България на 21 декември 2000 г. (обн. ДВ бр. 1/01.2001 г.); 

• Наказателният кодекс обявява за престъпление разпореждането с 
бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по 
предназначението им, в съответствие с  Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г.; 

• Република България е ратифицирала Конвенцията на ОИСР за борба с 
подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки  
от 1997 г. (България е първата държава-нечленка на ОИСР, която ратифицира 
тази Конвенция) и е подписала Наказателната конвенция на Съвета на Европа 
за корупцията от 1999 г.  
В съответствие със стандартите на посочените международни инструменти, както 
и на Конвенцията за борба с корупцията, в която са въвлечени служители на 
Европейските общности или служители на страните-членки на ЕС от 1997 г., 
Наказателният кодекс обявява за престъпление обещаването, предлагането и 
даването на подкуп на местно или чуждо длъжностно лице, както и искането, 
съгласието и приемането на подкуп от местно длъжностно лице. Наказателният 
кодекс съдържа определение за “чуждо длъжностно лице”, което е съобразено с 
Конвенцията на ОИСР. Наказва се и активният и пасивен подкуп на вещо лице. 
Посредничеството към подкуп също е криминализирано. Освен това, 
Наказателният кодекс криминализира и някои форми на пасивна корупция в 
частния сектор и на търговията с влияние.  
От 1997 г. България участва в Работната група на ОИСР по въпросите на 
корупцията в международните търговски сделки, а от 1999 г. – в Групата държави 
срещу корупцията (GRECO).  
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Република България бе първата страна ратифицирала Гражданската конвенция 
на Съвета на Европа за корупцията през 2000 г. 
Българското законодателство не предвижда наказателна отговорност за 
юридическите лица. Съобразно стандартите на Конвенцията на ОИСР, 
Наказателната конвенция за корупцията и Втория протокол към Конвенцията 
за защита на финансовите интереси на ЕО от 1997 г., през м. септември 2000 г. 
Народното събрание прие на първо четене проектозакон за изменение и 
допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който 
установява административна отговорност на юридическите лица в съответните 
случаи. В проекта са предвидени парични санкции за юридическите лица за 
извършени в техен интерес от техни ръководни служители изпиране на пари, 
корупционни и други престъпления. 
Законодателството на Република България по отношение борбата срещу прането 
на пари в голяма степен е хармонизирано с европейското acquis. С приемането 
на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 1998 г. в Министерство на 
финансите беше създадено специализирано звено – Бюро за финансово 
разузнаване (БФР). Нормативната база, въз основа на която бюрото осъществява 
своята дейност, включва Закон за мерките срещу изпирането на пари, 
Правилник за неговото прилагане и Наредба за структурата и организацията 
на дейността на Бюрото за финансово разузнаване. Съгласно закона за 
изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари  БФР 
се преобразува в агенция – независим административен орган, отговорен пред 
министъра на финансите. С Постановление на МС № 33 от 8 февруари 2001 г. е 
приет Устройствен правилник на Агенция “Бюро за финансово разузнаване”. 
Българското законодателство е съобразено с Конвенцията относно изпиране, 
издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, Директива 
91/308 на Европейския Съвет за предотвратяване използването на 
финансовата система за изпиране на пари и Четиридесетте препоръки на 
FATF срещу изпирането на мръсни пари. 
Борбата с тероризма заема важно място в Единната стратегия за 
противодействие на престъпността от 1998 г. Приоритетна задача в тази 
насока е недопускането територията на страната да се използва от чуждестранни 
и международни терористични организации, както и предотвратяването на опити 
за установяване на канали между организирани престъпни структури в страната и 
международни терористични групи и мрежи.  
Българското законодателство в областта на борбата срещу тероризма е 
хармонизирано  в значителна степен с европейското acquis. През 1998 г. 
Република България ратифицира Европейската конвенция за борба с 
тероризма. Българското наказателно законодателство обявява за престъпления, 
деянията, визирани в чл. 1 от Конвенцията.  
Според българския Наказателен кодекс субект на терористични действия могат 
да бъдат както отделни лица, така и групи или организации. В най-широк смисъл 
законът обхваща всички хипотези на терористични действия, предвидени в 
международните актове. Те се отнасят до престъпления, извършени на борда на 
самолети, до предотвратяване на нарушения, застрашаващи сигурността на 
въздушния трафик, срещу вземане на заложници, защита на ядрения материал, 
екстрадиция на лица извършили терористични актове. Криминализирано е 
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приготовлението към, или създаването на група или организация на българска 
територия, за извършване на престъпление в чужбина с използване на 
експлозиви, вземане на заложници, застрашаване безопасността на гражданската 
авиация, общоопасно замърсяване на околната среда. 
До момента Република България е ратифицирала и обнародвала всички основни 
международни инструменти за преследване и наказване на различни форми на 
тероризъм.  
Във връзка с възможностите за реализиране на съдебното сътрудничество в 
областта на борбата с организираната престъпност, измамите, корупцията, 
прането на пари и тероризма следва да се отбележи, че  Конституцията на 
Република България обявява ратифицираните, обнародвани и влезли в сила 
международни договори за част от вътрешното право на страната и закрепва 
тяхното предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им 
противоречат. Освен това, Наказателният кодекс и Наказателно-
процесуалният кодекс съдържат разпоредби, които изрично гарантират 
прилагането на международните споразумения. Така например, разпоредбите на 
Наказателния кодекс относно неговия обхват предвиждат възможност за 
разширено прилагане на българския наказателен закон и вземане предвид на 
чуждата присъда в случаите, установени с международно съглашение, а 
Наказателно-процесуалният кодекс установява предимство на международните 
договори при образувано наказателно производство от орган на друга държава  
или изпълнение на чужди присъди, както и по отношение прилагането на 
разпоредбите за екстрадиция и трансфер на осъдени лица. 
Посочената наказателна и наказателно-процесуална  регламентация и 
установеното преимуществено положение на международните договори създават 
необходимите условия за ефективно противодействие на организираната 
престъпност, измамите, корупцията, прането на пари и тероризма и за 
пълноценно съдебно сътрудничество със страните-членки на ЕС в тази област. 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
В областта на борбата с организираната престъпност, Република България 
предвижда да ратифицира Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност до 31 май 2001 г. В областта на борбата с 
корупцията се предвижда до 31 май 2001 г. Република България да ратифицира 
подписаната през 1999 г. Наказателна конвенция срещу корупцията. 
 Към момента на приемане в Европейския съюз Република България ще бъде 
готова да се присъедини към Конвенцията за защита на финансовите интереси 
на Европейските общности от 1997 г. и протоколите към нея и Конвенцията за 
борба с корупцията, в която са въвлечени служители на Европейските 
общности или служители на страните-членки на ЕС от 1997 г. 
Допълнителни законодателни промени за хармонизиране на критериите при 
наказване на организираната престъпност, включване в предмета на подкупа на 
услуги с неимуществен характер (през месец февруари 2001 г. Министерски съвет 
одобри и внесе в Народното събрание предложение за приемане на З                 
акон за изменение и допълнение на НК) и криминализиране на всички форми на 
измама по Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 
общности, ще бъдат извършени в периода 2001-2002 г. 
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Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането 
на пари се постига по-пълна хармонизация в областта на прането на пари. По-
специално, ще бъде постигнато усъвършенстване на нормативната уредба в 
съответствие с Директива 91/308 ЕЕС и препоръките на Работната група за 
борба срещу прането на пари с финансови средства (FATF).   
Република България ще продължи хармонизирането на своето законодателство в 
областта на борбата с тероризма с европейското acquis и международните 
правни инструменти. В краткосрочна перспектива се предвижда подписването на 
Конвенцията на ООН за борба с бомбения тероризъм – Ню Йорк, 15.12.1997 г., и 
Конвенцията на ООН за преследване финансирането на тероризма – Ню Йорк, 
09.12.1999 г. С този акт Република България ще подкрепи усилията на страните-
членки на ЕС и на част от страните-кандидатки за ускорено подписване на 
Конвенцията, преди изтичане на крайния срок, предвиден в чл. 25 ал. 1 
(31.12.2001 г.) С подписването и последващото ратифициране на Конвенцията за 
преследване финансирането на тероризма българското право и 
правоохранителна дейност ще бъдат приведени в съответствие с Декларацията 
(123) от 30 ноември 1993 г. относно финансирането на тероризма. 
Република България възнамерява преди присъединяването си към ЕС да 
предприеме действия за оттегляне на резервата, направена в съответствие с чл. 
13, ал. 1 на Европейската конвенция за борба с тероризма.  
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В системата на изпълнителната власт, Министерството на вътрешните работи 
– Национална служба “Борба с организираната престъпност” (в тази служба 
функционира и специализирано звено за борба с корупцията), Министерството на 
правосъдието – Дирекция “Международно правно сътрудничество и 
международна правна помощ”, Министерството на финансите – агенция 
“Митници” и агенция БФР – независим административен орган, отговорен пред 
министъра на финансите, чрез посочените специализирани служби изпълняват 
различни функции и задачи по предотвратяване и разкриване на организираната 
престъпност, измамите и корупцията, подготовка и прилагане на съвременна 
нормативна уредба и осъществяване  на  сътрудничество с компетентните органи 
на чужди държави и международни организации. Тези функции и задачи, както и 
междуведомственото сътрудничество за тяхното изпълнение, са регламентирани 
в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на 
вътрешните работи, Закона за мерките срещу изпирането на пари и някои 
подзаконови нормативни актове. Министерството на правосъдието е завело на 
специален отчет всички дела за корупционни престъпления и следи движението 
им непрекъснато. 
В рамките на съдебната власт разследването и наказването на организираната 
престъпност, измамите и корупцията е възложено на органите на следствието, 
прокуратурата и съда. Съгласно Закона за съдебната власт е създадена 
Специализирана следствена служба, която, в предвидените от закона случаи, 
осъществява разследване по дела с особена фактическа и правна сложност на 
територията на страната, както и по дела за престъпления, извършени в чужбина 
или образувани по договори за правна помощ с други държави. През 1999 г. в 
прокуратурата е създадено специално звено, което координира преследването на 
корупционните престъпления. От 1999 г. функционира Център за обучение на 
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магистрати, който организира квалификацията на магистратите в областта на 
прилагането на европейските инструменти за борба с организираната 
престъпност и корупцията. Целите на центъра са да повиши подготовката на 
магистратите – професионална, тематична, езикова и компютърна; да осигури 
подготовката на магистратите и подготовка и професионално усъвършенстване на 
ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби; да подпомогне 
изграждането на квалифицирана съдебна администрация; да осигури 
професионално усъвършенстване в областта на международната, европейското и 
сравнителното право, да разпространява правна информация и др. 
За повишаване на капацитета за прилагане на acquis в периода 2001-2002 г. ще 
бъдат предприети допълнителни мерки за специализация на служителите и 
магистратите, изпълняващи задачи в областта на противодействието на 
корупцията и международното сътрудничество в тази област, включително за 
тяхното обучение, езикова подготовка и техническо оборудване с цел улесняване 
на преките контакти с компетентните органи в държавите-членки на ЕС.  До края 
на 2002 г. е предвидено създаването на Публичен институт за квалификация и 
кариерно развитие на магистрати. Интитутът ще бъде създаден със средства от 
националния бюджет и националната програма ФАР, като се ползва опита на 
страните - членки на ЕС.  
Водеща роля в борбата срещу прането на пари има Бюрото за финансово 
разузнаване при Министерство на финансите. С приемане на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
Бюрото бе преструктурирано в Агенция “Бюро за финансово разузнаване” като 
самостоятелна административна структура при министъра на финансите. Бюрото 
за финансово разузнаване няма правомощия за разследване, каквито имат 
органите на полицията и следствието. Функциите на БФР съгласно Закона за 
мерките срещу изпирането на пари са да съхранява, проучва, анализира и 
разкрива пред съответните компетентни органи (прокуратура и компетентните 
органи в чужбина) информация, докладвана от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. 
БФР е оправомощено да събира допълнителна информация по случаи, 
образувани при докладване на операция или сделка, предизвикваща съмнение за 
изпиране на пари. 
Бюрото за финансово разузнаване отдава голямо значение на укрепването на 
административния капацитет посредством обучение на служителите и обмяна на 
опит със съответните служби на страните-членки на ЕС. В краткосрочен план се 
предвижда въвеждането на софтуер, съвместим с използвания от финансово-
разузнавателните звена на Егмонт груп. БФР също така се стреми към 
активизиране на участието си в работните групи към Егмонт груп и на 
сътрудничеството си със съответните звена на страните-членки. 
По отношение борбата с тероризма съществува междуведомствен механизъм за 
събиране, обработване и разпространение на информация за приготовление или 
извършване на терористични действия. Информацията за тази дейност постъпва 
от разузнавателните служби, национална служба “Сигурност” при МВР и 
Министерство на икономиката, което издава лицензи за търговска дейност и за 
извършване на търговски сделки с оръжие.  
Към кабинета на министър-председателя работи 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 
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№ 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. 
Борбата с тероризма е една от основните функции на НСБОП-МВР, в чиято 
дирекция от 1991 г. е обособено и функционира направление с две 
специализирани звена - за борба с вътрешния и международен тероризъм. 
Задачите и дейностите на тази единица са регламентирани в ППЗМВР и в 
съответствие с реда за осъществяване на международното полицейско 
сътрудничество в МВР, служителите на направление “Контратероризъм” 
осъществяват пряк информационен обмен и оперативно взаимодействие със 
съответните правоохранителни служби на други държави. В рамките на 
изпълнявания План за институционално изграждане на НСБОП, направлението 
за борба с тероризма ще бъде обособено като информационен и координационен 
център на правоохранителните служби. 
 Предварителното процесуално разследване на актове на тероризъм са извършва 
от следователите на Специализираната следствена служба и 28 Окръжни 
следствени служби, които са в състава на съдебната власт. 
Специализираната следствена служба разследва терористичните актове, 
извършени в чужбина, актовете на политически мотивиран тероризъм, а така 
също случаите на отвличане и противозаконно лишаване от свобода на лица, 
ползващи се с международна защита, вземане на заложници, чието 
освобождаване се поставя в зависимост от изпълнение на определени, условия, 
извършване на наказуеми деяния срещу сигурността на полетите в гражданската 
авиация, предвидени в съответните конвенции. Тази служба изпълнява 
чуждестранни поръчки за правна помощ, отнасящи се до процесуално 
разследване на актове на тероризъм. В състава й има специализирани 
следователи, разследващи терористични деяния. 
5. НАРКОТИЦИ 
НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Националното законодателство в областта на наркотиците в значителна степен е 
хармонизирано с европейското acquis както по отношение борбата с 
наркотрафика, така и по отношение на превенцията на разпространението на 
наркотици. През октомври 1999 г. в сила влезе Законът за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, който  е съобразен с основните 
изисквания на европейското законодателство. Законът е разработен въз основа 
на модел на ООН, като са включени задълженията на Република България, като 
страна по трите конвенции в областта на наркотиците, а именно: Единната 
конвенция за упойващите вещества от 1961г., Конвенцията за психотропните 
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вещества от 1971г. и Конвенцията за борбата срещу незаконния трафик на 
упойващи и психотропни вещества от 1988 г.  
 
В изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, са приети и съответните подзаконовите нормативни актове по 
неговото изпълнение. Те са както следва: 

• Наредба за реда и условията за изземване, съхраняване, унищожаване и 
предоставяне за научна дейност на наркотични вещества; 

• Наредба за контрол на прекурсорите; 

• Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване 
на иззети наркотични вещества и прекурсори.  

• Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с 
наркотични вещества за медецински и ветиринарномедеценски цели от 
приложения № 2 и № 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите; 

• Наредба № 3 за унищожаване на законно произведени, придобити и 
съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за 
употреба; 

• Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността 
при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати; 

• Наредба № 24 за условията и реда за осъществяване на 
субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за 
лица, зависими от наркотични вещества; 

• Наредба № 30 за реда за участие в долечебни рехабилитационни 
програми на лица, които са били зависими или са злоупотребили с наркотични 
вещества; 

• Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и 
предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за 
вземане на представителни проби от тях; 

• Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за 
дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
преркурсорите; 

• Наредба № 7 за условията и реда за издаване на разрешителни за внос 
и износ на наркотични вещества и техните препарати.   
Законът се прилага за всички растения и вещества, класифицирани като 
упойващи и психотропни, както и за препаратите, в които те се съдържат. Нещо 
повече – обхватът му се разпростира и върху т. нар. прекурсори. Неразделна част 
от закона са четирите приложения, в които се съдържат наименованията на 
наркотичните вещества и прекурсорите.  
Приемането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите доведе до изменения и допълнения в: 
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• Наказателния кодекс, които влязоха в сила от 21 март 2000г. В неговата 
обща част са включени определения на понятията “наркотични вещества”, 
“прекурсори”, “незаконен трафик” и “аналози” . В особената част са въведени 
много нови състави за престъпления, свързани с наркотични вещества и 
прекурсори, като преводи на суми по банков път с фалшиви документи, когато 
деецът е знаел или предполагал, че сумите са придобити чрез незаконен трафик 
на наркотични вещества; пране на пари със средства и имущество, придобити 
чрез незаконен трафик на наркотици; организирана престъпност с цел незаконен 
трафик на наркотици, извършване на всякакви дейности с наркотични вещества 
без разрешително, издадено по реда на закона; засяване или отглеждане на 
растения от опиев мак или кокаинов храст или растения от рода на конопа, 
съдържащи наркотични вещества над допустимите норми и др. Наказанията за 
по-тежките престъпления са значително завишени. Тези изменения са в 
съответствие с Резолюцията на Съвета от 20 декември 1996 г. за осъждане на 
тежките форми на незаконен трафик на наркотици. 

• Наказателно-процесуалния кодекс, с което представителните проби от 
наркотични вещества, иззети по надлежния от закона ред, са веществени 
доказателства в хода на процеса. 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
До края на 2002 г. отражение в българското законодателство ще намерят 
разпоредбите, залегнали в Споразумението за незаконния трафик по море. По 
този начин ще се осигури изпълнението на член 17 от Конвенцията на ООН за 
борба с незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. 
В рамките на туининг проект по програма ФАР, изпълняван съвместно с 
Великобритания, до средата на 2002 г. ще бъде разработена и приета 
Национална стратегия за борба с наркотиците. Стратегията ще бъде 
допълнена от последващи планове за действие и програми в съответствие с 
европейските стандарти и практика. Изпълнението на стратегията ще съдейства 
за постигане на съответствие с Регламент № 3796/92 на Комисията от 21 
декември 1992 г. в изпълнение и изменение на Регламент № 3667/90 на Съвета 
на ЕС, определящ мерките за предотвратяване на отклоняването на някои 
вещества за незаконно производство на наркотични вещества. Република 
България ще се придържа към Регламент № 302/93 от 8 февруари 1993 г. за 
създаване на Европейския център за наблюдение на наркотиците и 
пристрастяването към тях (EMCDD), към който страната вече кандидатства за 
получаване на статут на наблюдател. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
С приемането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите се институционализира създаването на Национален съвет по 
наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет, като колективен орган за 
провеждане на националната политика за борба с наркотрафика и злоупотребата 
с наркотици. Националният съвет е колективен орган с представители на всички 
заинтересувани институции. Едно от основните задължения на този орган е на 
всеки 3 години да приема Национална стратегия за борба с незаконния трафик 
и срещу злоупотребата с наркотични вещества. Към настоящия момент 
съвместно с Великобритания започна туининг проект по програма ФАР за 
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изготвяне на Националната стратегия. Наред с изготвянето на тази стратегия, 
проектът си поставя за цел: засилването на междуведомствената координация и 
сътрудничество и създаването и  развитието на подходящи  структури и системи, 
необходими за реализиране на приетите секторни стратегии и планове за 
действие.  
Към Националния съвет по наркотичните вещества е конституиран секретариат, 
чиито задължения включват: подпомагане на Съвета при изпълнението на 
неговата дейност, поддържане на специализиран информационен фонд по 
наркотиците, събиране статистически данни, свързани със злоупотребата и 
трафика на наркотици. Изпълнението на туининг проекта по програма ФАР 
отрежда на секретариата  ролята на звено за контакт в България, за 
осъществяване на по-тясно сътрудничество с центъра EMCDDA в Лисабон.  
По силата на закона, към Националния съвет се създава Експертен съвет за 
изготвяне на научна и медицинска оценка за всяко постъпило предложение за 
включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им 
от едно приложение към закона в друго. 
На територията на страната са изградени Общински съвети по наркотиците, които  
прилагат политиката на Националния съвет по наркотичните вещества на 
регионално и местно ниво. 
Оперативното противодействие на разпространението и трафика на наркотици се 
реализира от специализираните служби на министерство на вътрешните работи. 
Със специална заповед на министъра на вътрешните работи в отдел "Наркотици" 
на Национална служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) на МВР 
беше създаден Национален оперативно-информационен център по наркотици. 
Центърът ще събира, обработва и анализира оперативна информация. В центъра 
ще работят офицери за връзка от всички служби на министерство на вътрешните 
работи, както и наблюдател от дирекцията на Агенция "Митници". През 2000 г. 
Интерпол - партньор по програмата на ФАР/ООН за контрол върху наркотиците, 
предостави техническо оборудване на центъра. 
Агенция “Митници”  в Министерство на финансите отговаря за митнически входно-
изходен контрол на ГКПП, включително и на прекурсори, както и за 
сътрудничеството  с направление "Наркотици" на НСБОП при провеждането на 
контролирани пратки. В съответствие със Закона за изменение и допълнение на 
НПК митническите органи имат право да разследват случаи, свързани с трафик на 
наркотици, когато извършителите са български граждани. Българската митническа 
администрация е приела “Правила за организацията и дейността по 
предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества 
и прекурсори в митниците”. В дирекцията на Агенция “Митници” е създаден 
сектор "Митническо разузнаване" в рамките на отдела "Борба с наркотрафика", 
който се занимава със създаването на регионална мрежа за обмен на 
информация. Той е свързан с Регионалния информационен център за връзка 
(RILO) във Варшава.  Звеното за митническо разузнаване е задължено да 
предоставя данни, свързани с наркотици, на Централната информационна 
система на Световната митническа организация в Брюксел. Чрез системите 
БАЛКАНИНФО и КАРГОИНФО се осъществява ежедневно сътрудничество по 
обмен на данни с Митническата криминална агенция на Германия (ZKA) в Кьолн. 
Звеното участва и в изготвянето отговорите по Раздел III "Трафик на наркотици" 
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от въпросника за годишния доклад на Програмата на ООН за контрол върху 
наркотиците. 
Към Министерство на икономиката бе създадена Междуведомствена комисия по 
контрол върху прекурсорите. Комисията се председателства от министъра на 
икономиката. Нейни членове са представители на Министерство на икономиката, 
НСБОП—МВР, Национална служба "Наркотици" - Министерство на 
здравеопазването, Министерство на правосъдието и Агенция "Митници"-МФ. 
Комисията упражнява контрол върху производството, обработването, 
съхраняването и използването на прекурсори в други видове промишленост, както 
и тяхното съхранение, търговия, внос, износ, повторен износ и транзитно 
преминаване на територията на страната (списък 4 от Закона). Една от основните 
задачи на комисията е издаването на разрешителни за гореспоменатите 
дейности. Тя също така контролира спазването на разпоредбите на чл. 12 на 
Конвенцията на ООН за борба с нелегалния трафик на наркотични и 
психотропни вещества от 1988 г. 
6. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 
НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКО-
ПРАВНИ ВЪПРОСИ  
6.1 Сътрудничество по наказателно-правни въпроси 
НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Законодателството на България в областта на правното сътрудничество по 
наказателни дела е хармонизирано до голяма степен с европейското. 
 
Република България е страна по основните конвенции  на Съвета на Европа в 
наказателната област, които са приети и за достижение на Европейския съюз:  

• Европейската конвенция за екстрадиция /1957 г./ и нейните 
допълнителни протоколи /1975 г. и 1978 г./,  

• Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни 
въпроси /1959 г./ и нейния допълнителен протокол /1978 г./,   

• Конвенцията за трансфер на осъдени лица /1983 г./,  

• Европейската конвенция за борба с тероризма /1977 г./,  

• Европейска конвенция за обмен на правна информация /1968 г./ и нейния 
допълнителен протокол /1978 г./,  

• Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на 
облагите от престъплението /1990 г./  

• Гражданската конвенция срещу корупция /1999 г./.  
През 1997 г. в българското национално законодателство беше въведена 
съвременна регламентация на екстрадицията, трансфера на осъдени лица и 
правната помощ по наказателни дела, което позволява осъществяване на 
ефективно съдебно сътрудничество, както на договорна основа, така и на 
принципа на взаимността. Изменението на Наказателния кодекс 
(криминализираха се нови форми на престъпност) и Наказателно-процесуалния 
кодекс (правната помощ, екстрадицията и трансферът се регламентират в 
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съответствие с европейското законодателство), позволява осъществяване на 
добро съдебно сътрудничество дори и при условията на двойна наказуемост. 
Изпълнението на присъди, постановени от съда на друга държава е нова форма 
на международно сътрудничество, която българският Наказателно-процесуален 
кодекс е приел при регламентиране на трансфера  на осъдени лица. 
В международното правно сътрудничество, важно място заема екстрадицията на 
лица, поради което Република България не само е уредила подробно този 
институт в разпоредби на вътрешното си законодателство, но и непрекъснато  
усъвършенства неговото прилагане в съответствие с практиката на държавите от 
Европейския съюз. Правителството на Република България прие през 2000 г. 
решение България да оттегли резервата си, направена по чл. 12 от Европейската 
конвенция за екстрадиция, която препятства бързото разглеждане на молбите за 
екстрадиция, изпратени от други държави. Законопроектът на правителството е 
разгледан в комисиите на Народното събрание, одобрен е от тях и предстои 
скорошното му гласуване. 
Приет е национален Закон за мерките срещу изпиране на пари, на основата на 
Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на 
облагите от престъпление. 
Република България активно участва в Комитета по наказателно право  и 
различните комитети на експерти по наказателно-правни въпроси към Съвета на 
Европа. Освен това, България развива и двустранно сътрудничество по 
наказателни дела на основата на двустранните договори за правна помощ, 
екстрадиция и трансфер на осъдени лица, сключени с 27 държави. 
Предстои сключването на договори за правна помощ в наказателната област с 
още 9 държави.  
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
С предстоящите изменения през 2001г. на Наказателния кодекс  и Наказателно-
процесуалния кодекс ще се постигне пълна съвместимост с постиженията на ЕС в 
наказателно-правната област и със стандартите в областта на съдебното 
сътрудничество. Ще се създадат условия за присъединяването на България и към 
останалите конвенции на ЕС (Европейска конвенция за прехвърляне на 
производства по наказателни дела /1990 г./, Европейска конвенция за 
изпълнение на чуждестранни присъди /1991 г./ и Конвенцията за опростени 
процедури при екстрадиция /1995 г./ ) и на Съвета на Европа (Европейска 
конвенция за международна валидност на присъдите /1970 г./) и в наказателната 
област. По този начин широко ще се прилагат разпоредбите на европейското 
acquis и на Шенгенското споразумение. 
За повишаване ефективността на съдебното сътрудничество допринася и 
установяването на преки контакти между компетентните органи с включването в 
Европейската съдебна мрежа, като за целта България е започнала подготвителна 
работа за присъединяване. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Създадени са необходимите институции за прилагане на европейското acquis за 
правното сътрудничество в наказателната област. Законодателството на 
България определя кои органи участват при осъществяване на правната помощ 
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по наказателни дела, екстрадициите и трансферите, както и техните правомощия. 
Това са централните органи, определени по отделните конвенции или договори и 
компетентните правосъдни органи.  
Центърът за обучение на магистрати е създаден на 16 април 1999 г. по 
инициатива на Министерство на правосъдието, Съюза на съдиите в България и 
Алианса за правно взаимодействие под формата на фондация за повишаване 
квалификацията на кадрите в съдебната система. Целите на центъра са да 
създаде квалификационна система за магистрати - професионална, тематична, 
езикова и компютърна; да осигури подготовката на магистратите и подготовка и 
професионално усъвършенстване на ръководители на съдилища, прокуратури и 
следствени служби; да подпомогне изграждането на квалифицирана съдебна 
администрация; да осигури квалификация в областта на международното, 
европейското и сравнителното право, да разпространява правна информация и 
др. 
През 2001 г. Центъра за обучение на магистрати започна провеждане на 
поредица от семинари по европейско право по проекта “Съдействие за прилагане 
на европейското право в България”, финансиран от холандското министерство на 
външните работи по програма МАТРА. Участници в семинарите ще бъдат 
магистрати от цялата страна, както и служители от Министерство на 
правосъдието и преподаватели от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 
До края на 2002 г. е предвидено създаването на Публичен институт за 
квалификация и кариерно развитие на магистрати. Интитутът ще бъде създаден 
със средства от националния бюджет и националната програма ФАР, като се 
ползва опита на страните - членки на ЕС. 
Към настоящия момент в България заплатата, с която се назначават на работа 
младши съдии е два пъти по-висока от средната работна заплата за страната, 
като по-нататък тя нараства с повишаването на съдиите в длъжност и ранг. 
6.2 Сътрудничество по гражданско-правни въпроси 
НАСТОЯЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Сътрудничеството по гражданско-правни въпроси в Република България се 
регламентира от: 

• Гражданско-процесуалния кодекс; 

• Закона за задълженията и договорите; 

• частите от законите и подзаконовите нормативни актове, в които се 
съдържат норми на международното частно право и процес. 
С оглед постигането на пълно съответствие на националното законодателство с 
разпоредбите на  Римската конвенция от 1980 г. за правото, приложимо при 
договорни задължения, през 1994 г. в Търговския закон бяха възприети нейните 
принципи, а през 2000 г. директно се въведоха разпоредбите й в Закона за 
задълженията и договорите.  
Република България осъществява съдебното сътрудничество в гражданско-
правната област и на основата на сключените 39 двустранни договори, 
включително и с някои от страните от Европейския съюз. Сътрудничеството се 
осъществява и при условията на взаимност.  
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От месец април 1999 г. Република България е пълноправен член на Хагската 
Конференция по международно частно право. С този акт на присъединяване, се 
създаде възможност за участие в нормотворческата дейност на Конференцията  
при изработването на нови конвенции и актуализиране на вече създадените. 
България се присъедини към някои от хагските конвенции в гражданско-правната 
област, както следва: 

• Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи 
по граждански или търговски дела /1965 г./ 

• Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или 
търговски дела /1970 г./. 

• Конвенция за международен достъп до правосъдие /1980 г./  

• Конвенция за премахване на изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове /1961 г./, която ще влезе в сила за България  на 
28.02.2001 г. 
Присъединяването на Република България  към посочените конвенции  в 
гражданско-правната област осигурява прилагането на едни и същи материално-
правни и процесуално-правни норми от съдилищата на страните на ЕС и 
българските съдилища. 
Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ /1996г./, по 
което България е страна, подпомага осъществяването на сътрудничеството на 
българските правосъдни органи по оказване на правна помощ, с тези на 
държавите от ЕС, страни по същото споразумение. 
България се е присъединила и към някои конвенции на ООН, по които са страни и 
държавите на ЕС, регламентиращи международното сътрудничество в 
гражданско-правната област:  

• Конвенцията за изпълнение на чуждестранни арбитражни решения  
/1958 г./ 

• Конвенция за правата на детето /1989 г./ 

• Виенска конвенция за правото на договорите /1969 г./ 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ACQUIS 
До края на 2001 г. ще бъдат внесени изменения в Гражданско-процесуалния 
кодекс, с което ще се постигне необходимата степен на готовност на 
националното законодателство в рамките на сътрудничеството по гражданско-
правни въпроси, въз основа на което Република България да се присъедини към 
Луганската конвенция относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни 
решения по граждански и търговски дела /1988 г./. 
Извършена е подготвителна работа и през 2001 г. предстои подписване на 
Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на 
международното осиновяване /1993 г./. 
До края на 2001 г. България ще се присъедини към Конвенцията относно 
гражданския процес /1954 г./, Конвенцията за гражданско-правните аспекти при 
международното отвличане на деца /1980 г/ и Европейската конвенция за 
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признаване и изпълнение на решения относно попечителството на деца и 
възстановяване на попечителството на деца /1980 г./. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Република България разполага с необходимите институции за осъществяване 
правното сътрудничество в гражданско-правната област. То се осъществява чрез 
компетентните за това съдилища и Министерството на правосъдието. За по-
доброто функциониране на тези институции, наред с осигуряването на 
необходимите законодателни и технически условия се изисква по-нататъшно 
обучение на експертите и магистратите с цел ефективно прилагане на 
възприетите от Република България европейски правни принципи и норми в тази 
област.  
Правителството на Република България предлага преговорите по тази глава да 
бъдат условно приключени на базата на съществуващото европейско право.  
В случай, че нови елементи на европейското acquis го налагат, Република 
България допуска възможността за започване на допълнителни преговори преди 
края на Междуправителствената конференция. 
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