
Раздел 23 "Правосъдие и вътрешни работи" 
Оrговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

23. ПРАВОСЬДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Като се има предвид бъдещото присъединяване, може ли да се каже, че изпълнението 
на разпоредбите на Част VI от Договора за Европейския съюз би могло да доведе до 
някои специфични проблеми? Ако отговорът е положителен, какви са те? Смятате ли, 
че ще се нуждаете от специална помощ в определени области за решаването на тези 
проблеми? 

Изпълнението на разпоредбите на Г л. 6 от Договора за ЕС ще доведат до възникването 
на някои специфични проблеми . Основно тези проблеми ще касаят адаптирането на 
вътрешното ни законодателство към европейските стандарти от една страна, а от друга -
извършването на преглед на административните структури и техните компетенции, свързани с 

логиката на Чл. К 1 . · 
Република България и специализираните й органи работят вече по тези проблеми, като 

усилията са насочени главно към адаптирането на политиката по даване на убежище, 
миграционната политика, граничния контрол, полицейското и митническо сътрудничество . 

В рамките на програмата ФАР е одобрен проект за адаптиране на нацоналното 
законодателство, с което до голяма степен очакваме да бъдат решени голяма част от 
посочените проблеми. 

Освен в това направление, считаме, че е от особено значение за преходния период 
оказването на техническа помощ, насочена към опознаване на европейските стандарти от по

масов кръг служители на МВР за изучаване и решаване на специфичните проблеми при 
тяхното въвеждане в българската практика и обучението на кадри. 

Целесъобразно е създаването на възможности за обмен на опит със сродни структури на 
страните-членки на ЕС и участие в изградени вече структури вкл. Европол, СИС / Шенrенска 
информационна система/ и др. в първоначалния етап в качеството ни на наблюдатели, а 
последствие и като пълноправни членове. 

От съществено значение за популяризирането на интеграционния процес е подготовката 

на преподавателски кадри в полицейските академии на страните на ЕС, които след 

завръщането си да разпространяват полуtJените знания и опит. Това ще позволи изработването 
на програми за обучение, съвместими с тези на страните-членки и ще доведе до уеднаквяване 
на методологията на работа 

2. С оглед на конкретното съдържание на Чл. К.1 от Договора за Европейския съюз, 

тематиката на Част VI се смята за обща грижа· на страните-членки за постигането на 
целите на ЕС и по-специално свободното движение на лицата. В тази връзка молим да 
посочите: 

(а) правилата и административните процедури за движението на лицата през вашите 

външни граници и как се контролира това движение; 

Движението на лица през външните граници на Република България има следната структура: 

1. Визов режим 
1.1. Международни договорености 
1.2. Режим на издаване на визи 

11 . Граничен контрол 
11.1. Пропускателен режим на ГКПП 
11.2. Митнически контрол 
11.3. Охрана на държавната граница 

111 . Режим на пребиваване на чужденците 
111.1. Регистрация 

111.1.1 . Адресна регистрация 
111.1.2. Разрешения за временно пребиваване 

111.1.2 .1. Общи правила 
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111.1.2.2 . Разрешения за работа 
111.1 .3. Разрешения за постоянно пребиваване 
111.1.4. Натурализация 

111.2. Административна и сьдебна принуда 
111 .2.1. Извеждане от страната 
111 .2.2 . Изгонване/експулсиране 
111 .2.3. Каналджийство 

IV. Убежище и бежанци 

1. Визов режим 
Представата за либералния характер на визовия режим на България е неточна по 

отношение на международно-правните визови договорености и остаряла по отношение на 

процедурната практика за издаване на визи. 

1.1. Международни доrовореносrи 
Визови облекчения са договорени сьс сравнително малко на брой страни, при това 

главно в естествен геополитически контекст - сьседни страни от Балканския полуостров и 

централноевропейски държави и бивши съветски републики (т.е . всички бивши 
социалистически страни) . Извън европейския континент пълен безвизов режим съществува, 
при това безпроблемно, само с две страни - Южна Корея и Тунис, а за притежателите на 
дипломатически и служебни паспорти - с още няколко латиноамерикански и азиатски държави 
и Южна Африка. 

1.2. Режим на издаване на визи 
Нормативно режимът на издаване на визи е регламентиран or вътрешна инструкция за 

работата на дипломатическите и консулските представителства на Република България в 
чужбина по издаване на визи на чужденци. Инструкцията изисква визите да се издават в 
съответствие с разпоредбите на Закона за пребиваване на чужденците в Република България и 
Правилника за неговото прилагане . Други подзаконови актове, регламентиращи визовата 

практика, са постановленията на Министерския съвет относно въвеждането на редица 

изисквания, допълващи условията за издаване на визи. ПМС N 31/93 утвърди нормативно 
поканата за частно или бизнес посещение като елемент на визовия и пропускателния режим, 
ПМС N 32/93 въведе специални изисквания към влизането на граждани на страните от ОНД, а 
ПМС N 33/93 утвърди списъка на 79 рискови държави, към влизането на чиито граждани се 
предявяват строги изисквания и ограничения . Визовият контрол бе съсредоточен в центъра, 
като в течение на няколко месеца се премина от все по-затяган съгласувателен режим към 

пълен разрешителен режим, запазващ ограничителните мерки на ПМС NN 31-33/93 и допълнен 
с редица нови изисквания . Гражданите на страните по ПМС N 33 могат да кандидатстват за 
визи само в собствената си страна и не могат да ги получават без изрично разрешение от 
центъра . За подаването на молба и получаването на виза те следва да се явяват лично, а молби 
за цели семейства по принцип не се приемат. За тази категория са отменени бързите визи в 
съкратени срокове или екстрените визи на границата. Посочените в молбите за визи основания 
се проверяват внимателно, особено поканите за частни или бизнес посещения. С ПМС N 
159/95 бе отнето правото на временно пребиваващи чужденци да изпращат такива покани . По 
отношение на отделни страни като Алжир, Ирак, Сомалия, Афганистан, Гана, Ангола и др. се 
аигна "-; до крайности, доаигащи до презюмирани откази. В допълнение към тоталните 

огранйчения цената на входната виза за нигерийски граждани беше увеличена на 240 щ.д. 
Сред предстоящите нормативни промени са: въвеждането на непроменяемост на 

визовия статут на чужденците; издаването на работни визи , както и получаването на 
разрешения за временно пребиваване на почти всички основания - стопанска дейноа, 
събиране на семейства, смесен брак ще се извършва изключително зад граница, преди 
влизането в страната; изискването на Европейския Съюз за уеднаквяване на условията за 

издаване на визи . Възприемайки най-рестриктивните прийоми на визовия контрол по 

отношение на рисковите страни българските власти обсъждат възможността препоръчваното 
синхронизиране да не се извършва по пътя на нормативно утвърждаване на негативен списък 

на държавите, към които се прилагат повишени изисквания, а чрез определянето на общи, 
достатъчно строги критерии, от които в зависимост от обстоятелствата се изключват дадени 
орани по списъци, подлежащи на гъвкави изменения - позитивни, сива зона и пр . 

11. Граничен контрол 
Граничният контрол е най-надеждното звено в имиграционния режим на България . По 

обективните си параметри осъществяваният от българските власти граничен контрол не 
отстъпва на европейските стандарти, а в някои отношения и ги превъзхожда. Така например, 

границата между България и Гърция, практически охранявана единствено от български 
войскови подразделения, е може би единственият участък от външната граница на 
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Европейския Съюз, който е защитен чрез свръх-надеждни военни инженерно-технически 

съоръжения . Освен по водещата си военно-техническа съоръженост, граничният режим е 

много стабилен и по редица други показатели, които макар и основаващи се на наследения от 
миналото тотален контрол, са особено полезни в борбата срещу незаконната имиграция с 
всеобхватната си информация не само при влизане, но и за пребиваването в страната и 
напускането й . 

11.1. Пропускателен режим на ГКПП 
Най-важната черта · в дейността на органите на граничния паспортно-визов контрол е 

пълната проверка и съхраняване на данните на всички категории лица, независимо от 

гражданство, обществено положение и професионален статут и посока на движение - влизане 
или излизане. Граничните процедури са обвързани с последващите имиграционни фази -
адресна регистрация, движение из страната, разрешения за пребив·аване, пълен 
информационен масив относно напускането на страната, санкциониране на 
административните нарушители на паспортно-визовия ред, недопускане излизане на 

следствени, подлежащи на наказателно преследване или застрашаващи сигурността на 

страната лица. Този тотален контрол води до тромава и по-бавна обработка на документите, 
особено при липсата на по-съвременни технологии, но той е крайно необходим превантивен и 
логистичен елемент на имиграционния режим и има предимството пред западно-европейските 

образци на имиграционен контрол с връзката си с режима на пребиваване и напускане. 
Неудобствата на полуръчната обработка ще се преодолеят с въвеждането на пълноценна 
компютърна система, включваща оптическо четене, свързваща всички гранични постове 

помежду им и с центъра и с изход към визовия масив, като по този начин ще се затвори 

информационната верига в национален мащаб и ще стане готова за свързване със съвместими 
мрежи на ЕС, например с Шенгенската информационна система. Сегашната ниска степен на 
техническа въоръженост на граничния контрол не се отразява негативно на неговата 

надеждност при недопускане на нежелани лица, но е сериозна пречка пред постигане на 

значително по-голяма ефективност, каквато например е възможна само при ползването на 
съвременни компютърни информационни мрежи. Не всички ГКПП са оборудвани с компютри . 
Машинното четене на паспортите и визите също е предмет на бъдещо внедряване след 
въвеждането на нови национални документи за пътуване, използващи тази технология . 

11.2. Митнически контрол 
Митническата система на България е в процес на преустройство и в съответствие с 

изискванията на ЕС нейната роля все повече ще прераства от елементарни митнически 

проверки в контролно-регулиращи функции на външната търговия. Значението на митническия 
контрол върху миграционните процеси обаче няма да намалява поради сдържащото си 
въздействие срещу свързани с трансграничното движение на хора незаконни дейности като 

контрабанда, наркотрафик, нелегално прехвърляне на хора, пране на пари, търговия с ядрени 
материали и др. 

11.З. Охрана на държавната граница 

Част от външната граница на ЕС се намира в граничния сектор между Гърция и България . 

Този сектор, както и цялата сухопътна граница с Турция, още от по-предишни времена е 
изключително надеждно защитен от инженерно-технически съоръжения, които не се използват 

в други участъци на външните граници на ЕС. Въоръженият патрул на тези две граници се носи 

почти изцяло от българска страна. По този начин и сега, без да има каквито и да е било 
двустранни или многостранни ангажименти, България е поела регионални отговорности по 

опазване на европейските граници от нелегална имиграция и, имайки предвид сигурността на 

граничния контрол по зелената граница, може да се отбележи без преувеличение, че буквално 
играе ролята на физическа бариера на сухопътния преход от Близкия Изток към Европа. 

Практиката доказва, че без инженерните съоръжения на гранични войски на МВР на 
България границата с Турция би се превърнала в своеобразен параден вход за сухопътно 
проникване в Европа на огромни потоци от нелегални имигранти от Близкия и Далечния Изток. 

Инженерните съоръжения по държавната граница възпират в голяма степен и опитите за 

прехвърляне на хора от България за Гърция. Сигналните инсталации по техническите 

преграждания са устроени да функционират така, че се гарантира почти 100-процентно 
залавяне на нарушителите на държавната граница при влизане навътре в страната, докато 

известна част от лицата, които бягат навън, има шанс да пресекат еднокилометровата полоса 
до границата преди да бъдат задържани. По тази причина на българо-турската граница, където 
потокът е от Турция към България (т.е. навътре), почти няма пропуснато лице, докато на 

българо-гръцката граница (с преимуществено движение в противоположна посока) известен 
малък процент от нарушителите успява да се инфилтрира в Гърция. При залавянето им обаче 
на гръцка територия българските власти безпроблемно ги приемат обратно по силата на 
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спогодбата между двете страни за предотвратяване и уреждане на граничните инциденти и 
нарушения от 1995 г . 

4 



5 

111. Режим на пребиваване на чужденците 

111.1. Регистрация 
Пълният регистрационен режим за чужденците е силна страна на контрола върху тях, 

която с изискването си за адресна регистрация осиrурява добра информационна картина 
относно пребиваването на чужденците. 

111.1.1. Адресна регистрация 
Адресната регистрация се извършва по реда, установен за българските граждани. 

Длъжностните лица или гражданите, които предоставят подслон или дават работа, са длъжни да 
осиrурят адресната регистрация или да уведомят съответната паспортна служба на МВР. 
Адресната регистрация обхваща не само лицата с разрешено временно или постоянно 
пребиваване, но и краткосрочните посетители. По този начин в случай на нужда може да се 
установи придвижването на дадено чуждестранно лице и да се следи за законността на 

имиграционния му статут. Изходните визи за напускане на страната при замяна на документа за 

задгранично пътуване също се издават от органите на адресната регистрация и представляват 

сиrурно средство за контрол. 

111.1.2. Разрешения за временно пребиваване 

111.1.2.1. Общи правила 
Разрешения за временно пребиваване се дават от МВР или от МВнР (за членовете на 

дипломатическите мисии). Издаваните от дипломатическите представителства визи освен за 

влизане в страната служат и за разрешения за пребиваване с указан в тях срок, който не може 
да превишава 3 месеца. Предвидените в Закона за пребиваване на чужденците в Република 
България основания за продължително (над 3 месеца) пребиваване са издаваните от МТСГ 
разрешенията за работа или регистрирана по законоустановения ред стопанска дейност. 

111.1.2.2. Разрешения за работа 
Съгласно сега действащото законодателство (Наредба за реда и условията за издаване на 

разрешения за работа на чужденци в Република България от 1992 г.), разрешенията за работа 
се издават от Министерство на труда и социалните грижи по искане на работодател на 
територията на Република България за определен период от време, само за конкретно място 
на работа в определено населено място. Разрешението може да бъде издадено само при 
условие, че за съответното работно място няма кандидат за работа - български гражданин . 
Предвидени са санкции - глоби от 50 до 150 хиляди лева - за работодател, ползващ труда на 
чужденец без разрешение за работа. Разработена е инструкция за издаването на работни визи 
от дипломатическите мисии след съгласуване с МТСГ и в скоро време ще се пристъпи към 

прилагането й, с което в голяма степен ще се отнеме възможността за злоупотреби при 
ползването на това основание за временно пребиваване. 

111.1.З. Разрешения за постоянно пребиваване 
Режимът на постоянно пребиваващите не се отличава съществено от нормалните 

световни стандарти, като при последните изменения на имиграционния закон бяха въведени 
малко по-строги изисквания. От 5 на 10 години бе увеличен минималният срок за пребиваване 
в страната, необходим за получаване на този статут. За извършващите стопанска дейност този 
срок е 6 години . 

Лицата със статут на постоянно пребиваващи ползват всички права на българските 
граждани с изключение на политическите. 

111.1.4. Наrурализация 
Главното основание за придобиване на българско гражданство по натурализация от чужд 

гражданин е постоянното му пребиваване на територията на Република България не по-малко 
от пет години към деня на подаване на молбата. Регламентирани са някои привилегировани 
отклонения от този принцип за редица категории лица: с особени заслуги към страната, от 
българска народност или произход, при брак с български гражданин и други. 

При даване на българско гражданство по натурализация, освен формалните изисквания 
на закона се прилага и комплексен подход, съобразен с националната сиrурност, вътрешната и 
външната политика на страната, с икономическите и правните последствия за Република 

България . В частност, през последните години не се натурализират граждани на рисковите 
държави . Изключения, в ограничен брой случаи, се допускат само за лица с български 
произход (обикновено това са деца от смесени бракове) и то само ако са изпълнени всички 
други изисквания на закона за българското гражданство. 
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111.2. Админисrративна и съдебна nрину да 
Гарантирането . на правата на човека е един · от главните елементи на апроксимацията с 

европейското право и демократизацията на българското законодателство. Именно от такава 
гледна точка с измененията на Закона за пребиваване на чужденците след 1990 r. бяха 
либерализирани редът за напускане на страната, административните и административно
наказателните мерки. 

111.2.1. Извеждане от сrраната 
Лицата без валидно разрешение за пребиваване и на които е отнето правото на 

пребиваване подлежат на извеждане от България, вкл. и чрез принудително отвеждане до 
границата. По указание на правителството се преодоля инертното отношение към нередовно 

пребиваващите чужденци и се взимат мерки за по-ефективното им санкциониране само в 
една . посока - тяхното извеждане от страната. В новото законодателство се предвижда 

съкращаване на сроковете, както и допълнителни механизми, недопускащи отклонение от 

изпълнение на принудителните мерки. 

111.2.2. Изгонване/експулсиране 
Експулсирането на чужденци се извършва по разпореждане на министъра на 

вътрешните работи, когато се създава сериозна заплаха за обществения ред и националната 
сигурност. Неотложните задачи за подобряване на имиграционната обстановка изискват по
широко прилагане на тази мярка. 

111.2.З. Каналджийсrво 

Като нова форма на организираната престъпност каналджийството няма дълга традиция 
в България и се извършва в две независими едно от друго направления ..., прехвърляне не по 
законния ред на български граждани за работа в чужбина и извеждане през държавната . 
граница на чужденци . Почти отсъства трансrранично сътрудничество с каналджии от други 

страни, а прехвърлянето на чужденци през границата се състои само в превеждането им през 

пролуки в граничните заграждения, без осигурено продължаване на пътуването на чужда 
територия, най-често завършващо с залавянето и обратно им връщане . 

В Наказателния кодекс няма друг текст за наказателно преследване на каналджийството, 
освен чл. 279 за незаконно преминаване на границата, който визира по-скоро заловените в 

опит за преминаване, а не лицата - организатори на прехвърлянето. Предстои внасяне на 

допълнение в НК, включващо всички форми на нелегално прехвърляне на хора. 
Със затягането на визовия режим контингентът от потенциални клиенти от трети страни 

на каналджиите се стопява и това явление в скоро време ще . загуби и без това незначителното 
си влияние върху транзитната имиграция в България. 

IV. Убежище и бежанци 
През 1992 r. със закон, приет от Народното събрание, България се присъедини към 

Женевската конвенция от 1951 r. и към Ню Йоркския протокол от 1967 r., без географски 
ограничения. И двата международни документа са в сила от 1993 r. В съответствие с 
възприетия от българската конституция принцип за приоритет на международното над 
местното законодателство и до приемането на специален национален закон за бежанците, 
Женевската конвенция е основния законодателен акт, който се прилага към лица, търсещи 

убежище на територията на Република България . Конкретните национални процедури за 
определянето и предоставянето на бежански статут на територията на Република България се 
определят и регулират от приетата през 1994 г . от Министерския съвет Наредба за прилагането 
на Женевската конвенция и на Ню Йоркския протокол. 

Паралелно с привеждането на националното законодателство в съответствие с 

международните норми в тази област, се пристъпи към изграждането на необходимата 
инфраструктура . 

През октомври 1992 г. с решение на правителството бяха създадени Междуведомствена 
комисия по проблемите на бежанците и Национално бюро за териториалното убежище и 
бежанците (НБ1УБ) - орган на Министерския съвет за прилагането на държавната политика по 
отношение на лица, търсещи убежище или желаещи да получат статут на бежанец в Република 
България . Структурата и дейността на Междуведомствената комисия и НБ1УБ се определят и 
регулират от правилник, приет от Министерския съвет. 

С цел осигуряване на необходимите финансови средства Министерският съвет прие 
отделна наредба, регулираща създаването на фонд за бежанците. 

При липсата на национално законодателство за бежанците, на този етап процедурата за 
определяне на статут на бежанец се осъществява според принципите на Женевската 
конвенция и препоръките на ВКБООН за спазване на основния хуманитарен принцип „non
refoulment". Наредбата от 1994 r. за прилагането на Женевската конвенция регулира 
допълнително метода за определяне статута на бежанец. 
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Създадената и успешно действаща в съответствие с приетите международни стандарти 

процедура за предоставяне статут на бежанец даде -възможност на .значителен брой граждани 
на рискови държави да подадат молби в България, а не в Западна Европа, която като правило е 
крайната им цел. Отклонявайки част от кандидат-бежанците, България успешно изпълнява 
функцията на филтър за насочилия се към страните-членки на ЕС имиграционен поток и 
облекчава работата на техните миграционни служби. 

(б) правилата във връзка с условията за влизане, движение и жителство на ваша 

територия спрямо граждани на трети страни; 

Чл.4. (1) от ЗПЧ „ Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава 
валиден паспорт или друг заместващ го документ за пътуване в чужбина и разрешение за 
влизане, пребиваване или транзитно преминаване през страната (виза)" 

Чл.5.(1) от ЗПЧ „ Входните и транзитни визи се издават от дипломатическите и 
консулските представителства на Република България" 

Чл.5 . (1) от ППЗПЧ „ Чужденец, който влиза в РБ или преминава транзитно през нея, 
трябва да притежава необходимите му средства за осигуряване на издръжката си или да 
представи покана-декларация за гостуване или документ(ваучер) за предплатени туристически 

услуги." 

Чл.7.(1) от ЗПЧ „ Може да се откаже влизане в страната или транзитно преминаване 
през нея на чужденец: 

а) който с действията си е поставил в опастност сигурността или интересите на 

българската държава или за когото има данни, че действа против сигурността или интересите на 
страната; 

в) за когото има данни, че иска да влезе в страната, за да извършва престъпления или 

нарушения на обществения ред; 
г) който е извършил престъпление или нарушение на обществения ред; 
д) който е бил експулсиран или екстрадиран от страната; 
е) който еправил опит да влезе в страната или да премине през нея с нередовни 

документи; 

з) който няма осигурена издръжка през време на пребиваването си в страната; 
и) който при предишно влизане и пребиваване е нарушил гранично-паспортния, 

паспортния, валутния или митнически режим на Република България; 
к) който грубо нарушава установения ред в зоната за граничен контрол на граничен 

контролно-пропускателен пункт; 

л) транзитен пь тник, който няма средства за издръжка, визи или билети за следващите 
по маршрута страни. 

Чл.8.(1) от ЗПЧ „ Разрешение за пребиваване на чужденци в Република България се 
дава от службите на МВР или на МВнР; 

(3) Чужденците, които въз основа на договор имат разрешение за работа в 
Република България от органите на МТСГ (работна виза), могат да получат разрешение за 
пребиваване в срока на договора, но не повече от една година . Срокът на пребиваване може 
да бъде продължен при наличие на валидна нова работна виза; 

(4) Чужденците, които имат регистрация по законоустановения ред за извършване 
на стопанска дейност, могат да получат разрешение за пребиваване за срок от една година . 
Срокът може да се продължава ежегодно, ако не са отпаднали основанията за разрешаване на 

пребиваването." 

Чл.8а. ( 1) от ЗПЧ „ Разрешение за постоянно пребиваване в Република България могат 
да получат чужденците: 

1 . от българска народност; 
2. сключили брак с български гражданин или с постоянно прибиваващ в страната 

чужденец; 

3. деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, 
·с изключение на случаите на осиновяване на пълнолетни деца; 

4. родители на български гражданин или на постоянно прибиваващ в страната 
чужденец; 

5. пребивавали без прекъсване на територията на страната през последните десет 
години, а в случаите на чл.81 ал.4 - през последните шест години." 
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Чл.8.(1) от ППЗПЧ „ Всеки чужденец, навършил 16-годишна възрао 1с1 пребиваващ на 
територията на РБ, е длъжен дасе региорира адресно." 

Чл.16.(1) от ЗПЧ „ Чужденец, влязъл по уоановения ред в Република България, може 
да се движи навсякъде в ораната с изключение на граничните райони и зоните, за чието 

посещение е необходимо да се снабди с разрешение от съответната служба на МВР или 
МВнР. " 

(в) методите ви за борба с незаконното влизане, живеене и работа във вашата страна; 

Чл. 1 (5) от ППЗПЧ „ Чужденец, който направи опит да влезе или премине през 
ораната с нередовен паспорт, се връща обратно. Паспортът се задържа, като на лицето се 
издава протокол по образец за експулсиране с приложено към него копие на нередовния 
документ." 

Чл. 31а. от ЗПЧ „ Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него лица 
могат да издават мотивирана заповед за принудително отвеждане на чужденец до границата в 

случаите, когато: 

1. чужденецът не може да удооовери влизането си в ораната по законоуоановения 
ред, освен ако неговото пребиваване е било уредено след влизането; 

2. чужденецът се намира в ораната след изтичане на разрешения му срок или на 
едномесечен срок от уведомяването му за отказа да бъде продължено неговото пребиваване; 

4. по несъмнен начин се уоанови, че чужденецът е влязъл или пребивава в ораната под 
име, което не е неговото, или е предоавил неверни данни за получаване на разрешение; 

5. с влязла сила присъда чужденецът е осъден за ползване на неиоински или преправен 
паспорт или заместващ го документ като основание за влизане или пребиваване в ораната . " 

Чл. 35 от ЗПЧ „ Наказва се с глоба чужденец, който: 
а) като е бил експулсиран, се завърне под чуждо име; 
д) не спазва срока за транзитно преминаване през ораната и се отклони от определения 

му маршрут. 

Чл. 37а. от ЗПЧ„ Работодател или възложител, ползващ труда на чужденец без работна виза, се 
наказва с глоба до 50 000 лв. за всяко наето лице при първо нарушение, от 50 000 до 100 000 
лв. - при повторно нарушение и от 100 000 до 150 000 лв . - за всяко следващо нарушение." 

(г) основните елементи на политиката ви за даване на убежище. 

Чл. 17(1) от ЗПЧ „ Република България предооавя право на убежище на чужденец, 
преследван заради своята раса, цвят на кожата, пол, религия, език, политически и други 

възгледи, етнически или социален произход, · материално-общеовено или друго положение, 
както и за дейноо в защита на международно признатите права и свободи; 

(4) чужденец, на който е предооавено право на убежище, има правата на чужденец, 
поооянно пребиваващ в Република България." 

Според сега дейоващата Коноитуция от 1991 r. правото на убежище се предооавя от 
Президента на Република България (чл . 98). 

През 1992 г. със закон, приет от Народното събрание, България се присъедини към 
Женевската конвенция от 1951 r. и към Ню Йоркския протокол за оатута на бежанците от 1967 
r. И двата международни документа са в сила от 1993 r. Изискванията на Конвенцията и на 

Протокола за оатута на бежанците, както и нормите на сега дейоващото законодателово 
определят правото на бежанците в процедура на подслон и храна, на социална и медицинска 
помощ и подпомагане, на обучение за придобиване на средно образование при условията и 
по реда за български граждани. С ПМС N 107/09.05.1996 r. за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република 
България (ПМС N 267/1992 r.) се дава възможноо на бежанците в процедура, продължаваща 
над 3 месеца, да получават разрешение за работа по предложение на Националното бюро . 

Чужденец с предооавен оатут на бежанец има всички права и задължения на български 
гражданин, освен тези, за които Коноитуцията на Република България изрично изисква 
българско гражданово 

Моля, опишете най-важните случаи на миграция, с които сте се сблъскали и 

посочете техния характер, обем и произход. В описанието трябва да се 

посочат конкретни данни (статистика), за да се получи най-ясна представа за 
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характера на срещнатите · проблеми и за използваните средства за 
разрешаването им. Моля, отделете внимание и на проблема за бежанците. 

Най-важните случаи на миграция могат да бъдат специфицирани по следния начин: 
- Миграционния движения на български граждани; 

- Използването на България като транзитен пункт към Западна Европа от граждани на трети 

страни. 

Миграционния движения на български граждани 

1. Пораждащи фактори 

Имиrрационнте движения в големи размери на български граждани е сравнително ново 
явление, непознато преди 1989 r. В основата на зараждането му са големите геополитически 
проблеми в световен мащаб в края на ХХ век в резултат на наслаmането за кратко време на 
няколко фактора: 

- Премахване на паспортните ограничния с изменения в Закона за задграничните 

паспорти на 1.9.1989 r. 
- Желанието за безпрепятствено пътуване по цял свят след десетилетия ограничения бе 

многократно подсилено от еуфорията на демократичните промени след 10.11.1989 r. 
- Т.н. ,,възродителен процес" имаше като последствие изселването през лятото и есента 

на 1989 r. на над 200 000 турскоговорящи български граждани, част от които се насочиха на 
Запад през Турция или направо от България 

- Рязкото влошаване на икономическото положение в България доведе до чувствително 
нарастване на тенденциите към трайна икономическа емиграция на Запад в началото на 90-те 

години 

11. Реални миграционни процеси 

Реалният емиграционен поток на български граждани има следната структура: 

11.1. Законно движение на хора 
11.1.1.Трайно заселване/изселване 

11 .1.2. Продължително пребиваване 
11 .1.3. Краткосрочни задгранични пътувания 

11.2. Незаконна и нередовна емиграция 
11.2.1 . Трайно устройване 
11 .2.2. Продължително пребиваване за доходоносна трудова 

дейност 

11:2.3. Сезонна и временна нелегална трудова дейност 
11.2.4. Злоупотребяваща и рециклираща хаотична и случайна 

емиграция . 

11 .2.5. Организиран трафик: на хора 

11.1. Посещенията на други държави в съответствие със законите и имиграционните 

разпоредби на България и посещаваните страни съставляват огромното болшинство от 
случаите от задграничните пътувания на български граждани. Броят на пътувалите в чужбина 
непрекъснато расте и достигна 4394272 души през 1994 r. 

11 .1.1. Трайното устройване в други държави приема формите на изселване и 
установяване на постоянно местожителство, ориентирано и към приемане на друго 

гражданство. 

Установяването на постоянно жителство в чужбина с предварително получено 
разрешение (имигрантска виза) е сравнително рядко явление в българската практика. Такава 
възможност съществува за българските евреи (сефарати) за Израел и Испания и етническата . 
група каракачани - за Гърция. От подобни официални улеснения за емигриране почти никой не 
се възползва, като малобройното каракачанско население предпочита краткосрочните, при 
това редки пътувания до Гърция. 

Отделни висококвалифицирани специалисти използват възможностите за легална 
емиграция към Австралия, Канада и Южна Африка по така наречената "точкова система". Това 
са търсени кадри с висок образователен ценз, които лесно и бързо се интегрират на новите си 
местожителства. Тромавите процедури и някои ограничения за получаване на имиrрантски 
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визи свеждат този и без туй малоброен контингент до единици . · Легални възможности за 
емигриране в други налравления почти не се използват. 

11 .1.2. Продължителното пребиваване на законно основание е характерно за студенти и 
специализанти и известен брой професионали - хора на изкуството, спортисти, научни 
работници и др . 

· 11 .1.3. Краткосрочните задгранични пътувания представляват най-разпространената 
форма на трансгранично движение на български граждани . Преобладаващата цел на 
краткосрочните пътувания е материална изгода от приrранична търговия на дребно, малки 
бизнес-сделки, внос на стари коли и други подобни . Икономическото оживление доведе до 
увеличение на броя на истинските туристи, а социалното разслоение - и до появата на 
платежоспособни клиенти на най-скъпите туристически дестинации на запад. 

11.2. Незаконна и нередовна емиграция 
11.2.1. Трайно устройване. 
По-голямата част от емигриралите с цел трайно преселване в чужди държави в периода 

1989 1992 г. вече са легализирали статута си на пребиваване, използвайки богатия спектър от 
либерални законови процедури на западните страни. Това се отнася предимно за 
задокеанските направления на традиционна имиграция , накъдето и бе насочена вълната от 
лица с откровени намерения за емигриране . Пребиваването с нередовен имиграционен статут 
с цел последващо му уреждане не е характерно за българите в Западна Европа, тъй като такива 
лица или са субекти, подлежащи на депортиране, или, при необходимост, лесно могат да се 
прехвърлят на друга територия . 

11 .2.2. По-скоро продължително пребиваващите в Западна Европа български граждани се 
занимават с доходоносна трудова дейност без ясно изразени намерения за трайно оставане . 
Техният брой също не е голям и се състои преди всичко от лица от турски произход, които 
разчитат на първоначално ориентиране и подпомагане от многочислената турска колония в 

редица западноевропейски страни и преди всичко в Германия и Бенелюкс. Относително 

малкият дял такива лица се дължи на ограничените законови възможности за уреждане на 

статута на нискоквалифицирани работници . 
11.2.3. Значителна част от българските граждани с нередовен престой в страните от ЕС се 

състои от наети без разрешение работници за нископлатени, най-често сезонни дейности за 
известен срок. Най-типични случаи са селскостопанските работи в Гърция (над 20 000 души -
българи и цигани) и Италия и строителните в Германия (етнически турци). в чужбина при 
следваща удобна възможност или сезонна необходимост. 

11.2.4. Естествено продължение на споделените познания относно слабостите в 
имиграционната практика и закони на България и страните от ЕС и на мобилните навици на 
предишните две групи е категорията на постоянно злоупотребяващите с паспортно-визовите 
режими лица, чието неуязвимо от санкциите и принудителните мерки за извеждане свободно 
(и често хаотично) движение през шенгенските граници без или със слабо дефинирани цели 
създава явлението рециклирана емиграция . Едни и същи лица, добре запознати с 
възможностите за измамване на имиграционните власти, непрекъснато сноват между страната 

на произход (в случая България) и централно- и западноевропейските държави и търсят 

препитание чрез случайна работа, дребна контрабанда на стоки и валута, просия, 
закононарушения срещу собствеността (кражби, джебчийство). Към този контингент следва да 
се отнесат и лицата с откровено намерение да потърсят политическо убежище с единствената 
цел да постигнат по най-прекия, удобен и безболезнен начин същия (при това значително по
изгоден в парично изражение) ефект от гореспоменатите дейности. 

Този вид иждивенска емиграция се рециклира от лица с неопределен нисък социален 
статус, в повечето случаи безработни или свикнали на неуседнал, скитащ начин на живот . Or 
цялата структура на емиграционния натиск, с изключение на потенциалните изселници в 

Турция, етническата обособеност е най-силно изявена при това явление, което би било 
незабележимо без масовото присъствие на лица от цигански и турски произход. 

11 .2.5. Рециклираната емиграция съдържа редица криминогенни елементи, които обаче 
се свеждат обикновено до маловажни закононарушения и не са свързани с организирания 
трафик на хора. Със затягането на визовите режими в Европа в България намери приложение и 
тази непозната досега форма на организираната престъпност. Тя има доста ограничени 
размери и за разлика от традиционното каналджийство, което безразборно прехвърля хора от 
Далечния Изток и Африка до големите им етническите колонии в Западна Европа, се занимава 
с отправянето на запад на лица с определен, предварително осигурен предмет на дейност. 

Най-често това е участие в развлекателната индустрия , като известна част от прехвърлените 

лица са насочвани към проституция . 

За организирания трафик на хора в България е характерно, че по принцип не е свързан с 
международните канали и се действа изключително по линията България - съответната 

дестинация . Много малко от агентите действат в чужбина, като главните организатори се 
намират в България под прикритието на различни туристически или посреднически фирми . За 
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появата на това явление допринесоха непомерните визови ограничения и липсата . на 
сътрудничество между съответните власти в страните-членки, респективно техните посолства в 

София, и компетентните български органи. 

111. Направлеt-tия на пътуванията 

Статистически данни за посещенията в чужбина на български граждани за последните години 

Country 1991 1992 1993 1994 
Austria 8361 28601 37961 54327 
Belgium 2829 6535 7913 12387 
Canada 551 635 1887 5691 
Cyprus 7368 8928 12901 27914 
Form. Czechoslovakia 10927 16372 7641 6624 
Denmark 1177 1640 2630 5102 
Finland 1047 1906 2267 3575 
France 10426 19718 20723 36994 
Germany 30304 68837 96110 162382 
Greece 252933 207604 273873 589711 
Hungary 10786 16426 20769 29548 
lsrael 2457 6477 23477 
ltaly 8286 17448 19961 38911 
Netherlands 2313 3357 3807 10563 
Poland 12283 18072 16171 25298 
Romania 160303 260128 303562 544806 
Spain 3754 5820 6442 13532 
Sweden 705 4961 4245 6972 
Switzerland 4863 12655 17060 26673 
Tunisia 2531 5331 6454 9225 
Turkey 1215937 946190 618357 826478 
USA 6204 6231 10342 29504 
Former USSR 36344 79772 32585 32840 
United Kingdom 5714 12437 15620 32925 
Former Yugoslavia 215649 825079 554935 1745524 
Others 29544 28930 37959 93289 
Total 2044596 2610090 2141908 4394272 
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IV. Разпределение на нелегалната и нередовна емиграция 

Най-засегнати от нелегалната и нередовна емиграция от България са Германия и Гърция 
- по около 20 000 души във всяка от тях. Докато географската близост и традиционните 

. добросъседски отношения с Гърция предопределят насочеността в южно направление, 
движението в посока Германия се дължи на най-добрите възможности за материална изгода. И 
за двете направления преобладават икономическите подбуди и по-специално наемането на 
работа без разрешение - главно в строителството в Германия и в селското стопанство (бране на 
портокали и маслини) в Гърция. И двете страни са най-силно засегнати от рециклираната 

емиграция, но искането на политическо убежище е характерно единствено за Германия . 
От другите страни-членки на ЕС по-чувствително са засегнати Италия - с около 6500 

нелегално пребиваващи и Испания - с окqло 1500. Със засилването на граничния контрол от 
германските власти се забелязва известна тенденция за промяна на положението на Австрия от 
транзитна страна в крайна дестинация, но поради малките обеми на пътувания и строгите 
мерки на австрийските имиграционни служби не може да се говори за трайно явление. 

Във всички останали западноевропейски страни броят на незаконно или нередовно 
пребиваващите български граждани е незначителен и не надхвърля 300-500 души. От броя на 
издадените пасавани като количествен показател на рециклираната емиграция е видно, че тя 

засяга частично по-близките страни като Холандия и Австрия и е почти непозната за другите 
държави. 

Bold - EU member states 
Country Passavants 

Angola 1 
Australia 2 
Austria 149 
Belarus 14 
Canada-Otawa 20 
Canada-Т oronto 36 
Chech RepuЬlic 259 
China 1 
Cyprus 6 
Denmark 4 
England 50 
France 56 
Germany - Berlin 1497 
Germany - Bonn 797 
Germany - Munich 294 
Greece - Athens 246 
Holland 107 
Hungary 147 
lsrael 43 
ltaly 165 
Lebanon 2 
Libya - Т ripoli 23 
Libya-Bengazi 4 

Bold digits - over 100 
Country Passavants 

Morocco 
Nigeria 
Norway 
Poland 
Portugal 
Romania 
Russia - Moscow 
Russia St Peterburg 
Russia-Siktivkar 
Siлgapore 
Slovakia 
South Africa 
Sweden 
Switzerland 
Thailand 
Turkey.- Ankara 
Т urkey - lstanbul 
USA - New York 
USA - Washington 
Ukraine - Odessa 
Ukraine-Kiev 
Yugoslavia - SerЬia 
Zimbabwe 

5 
8 

10 
479 

10 
89 

116 
7 

13 
2 

11 
27 

1 
36 

1 
50 

312 
2 

45 
21 
43 
99 

3 

Статистически данни за подалите молби за политическо убежище 

Подадени в т.ч. от Подадени в т.ч. от 

Година молби в ЕС българи % молби ФРГ българи 

1979 51493 
1980 107818 
1981 49391 
1982 37423 
1983 19737 
1984 35278 
1985 159176 231 0,15 о/о 73832 
1986 191020 271 0,15 % 99650 
1987 163471 282 0,17 о/о 57379 
1988 209841 493 0,23 % 103076 
1989 289174 6995 2,42 о/о 121318 

% 

13 



14 

· Подадени в т.ч. от. Подадени в т.ч . от 

Година молби в ЕС българи % молби ФРГ българи % 
1990 403496 12117 3,00 о/о 193063 
1991 514428 16655 3,24 о/о 256112 
1992 674056 33784 5,01 о/о 438191 31540 7,20 о/о 

1993 516710 24960 4,83 о/о 322599 22547 6,99 о/о 
1994 305259 5197 1,70 о/о 127210 3367 2,65 о/о 
1995 127937 1152 0,90 о/о 

V. Борба с нелегалната имиграция 

1. Административно противодействие от българска страна 

а)Ред за издаване на служебни паспорти. Съгласно Закона за задграничните паспорти 
задгранични паспорти се издават от министерството на външните работи и министерството на 
вътрешните работи . Министерството на външните работи издава дипломатическите паспорти и 
служебни паспорти на лица, определени от Министерския съвет, а министерството на 
вътрешните работи - всички останали задгранични паспорти освен моряшките. От 
приложената Наредба за дипломатически и служебни паспорти е видно, че кръгът на 
притежатели на български дипломатически паспорти е сходен с другите европейски държави, а 
кръrъ т на притежателите на служебни паспорти, издавани от министерството на външните 
работи, е дори по-ограничен от редица други държави с по-добър паспортен ред. Слабостта в 
издаването на служебните паспорти на МВР е широкия и практически нереrламентиран кръг 
на притежателите им и недостатъчния контрол на издаване, ползване и връщане . Още през 

1993 г . министерството на вътрешните работи предложи постановление за ограничаване 
издаването на служебни паспорти, което бе оспорено от съдебната власт. Въпреки това 
органите на МВР установиха значително по-строг контрол и намалиха чувствително броя на 
служебните паспорти . Радикално решение ще бъде намерено в новия закон за задграничните 
паспорти, който ще се приеме след приемането на нов държавен герб и ще постанови 
издаването на служебни паспорти единствено от министерството на външните работи за 
ограничен кръг представители на висшата централна администрация. 

б)Защита на задграничните паспорти. Основен недостатък на българските задгранични 
паспорти е слабата им защита срещу фалшифициране и подправяне. Той създава 
предпоставка не само за системни нарушения и измамни действия по отношение на чуждите 

паспортно-визови режими от български граждани, но и за използването им за нелегално 
прехвърляне и на чужденци чрез подмяна на снимката. По този начин недостатъчната защита 

на българските паспорти създава проблеми и с имиграционния натиск от българска страна, и с 
нелегалната имиграция на граждани на трети страни . Има готовност след приемането на нов 

държавен герб да се пристъпи към издаването на нови образци задгранични паспорти в пълно 
съответствие със световните стандарти на паспортна защита, формат и машинно четене на 
информацията. 

в)Временна холограмна защита и пререгистрация на задграничните паспорти. И без 
да се изчаква издаването на нови образци задгранични паспорти могат да се приемат мерки за 
защита на сегашните паспорти, още повече че ще има междинен период от две-три години на 

ползване и на двата образци . Взето е правителствено решение за въвеждането на холограмна 
защита на страницата с личните данни и снимката. Саморазрушаващите се холограмни фолиа 
представляват палиативна, но много надеждна защита. Друг ефект от този временна мярка, 
надхвърлящ по значение предпазването от фалшификации, е фактическата пререгистрация на 
всички задгранични паспорти, като по този начин ще се извадят от нередовна употреба всички 
известно или неизвестно къде и как пропаднали паспорти (изгубени, откраднати, унищожени и 
най-вече декларираните за такива). 

2. Законодателни мерки. В твърдото си намерение да се сведе имиграционния натиск 

до приемливи за страните-членки на ЕС размери българската страна е готова да предприеме и 
рестриктивни законодателни мерки, макар че паспортните ограниченията на свободата на 
движение не са характерни за общоприетите европейски стандарти. Ще бъдат предложени за 
включване в Закона за задграничните паспорти текстове за временно лишаване от задграничен 
паспорт на нарушителите на паспортно-визовите режими на други държави - драстична, но 

необходима и справедлива мярка в борбата с трансконтиненталната нелегална имиграция . Ще 
бъдат многократно увеличени и финансовите санкции. По законов път ще се постанови и 
издаването на служебни паспорти единствено от Министерството на външните работи и 
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сrесняване на кръга на притежателите им. Законодателните изменения ще се приемат 

успоредно с въвеждането на нови паспорти след приемането на държавния герб . 

Използването на България като транзитен пункт към Западна Европа 

от граждани на трети страни 

Емиграционната вълна от български граждани в началото на 90-те години съвпадна с 
глобалния имиграционен взрив в посоките Изток-Запад и Юг-Север. Географското 
месrоположение, някои традиции в комуникационно-транспортните връзки и недосrатъчната 

за подобна ситуация нормативна уредба доведоха до рязко влошаване на имиграционната 
обсrановка в сrраната . 

Неподготвеността на българските власrи пред предизвикателсrвата на имиграционната 
вълна ги изправи пред реалната опасносr ситуацията да бъде изпусната от контрол. Решение бе 
потърсено чрез приемане от правителството през 1993 r. на някои подзаконови актове като 
Посrановленията на МС NN 31, 32 и 33, които целяха да се създаде сисrема, регламентираща 
ограничения при влизането и пребиваването на чужденци от рискови държави. 

С ПМС 31 , с цел ограничение и контрол, бяха въведени два вида образци на покани
декларации за посещение на чужденци в Република България - съответно за часrно и бизнес 
пътуване . ПМС 32 въвежда часrични ограничения за гражданите на ОНД, с които Република 
България има сключени спогодби за безвизов режим, посредсrвом въвеждането на изисквания 
за определен минимум средства в твърда валута или покана-декларация за посещение в 

сrраната. Приемането на ПМС 33 утвърди списък, предложен от Междуведомсrвената комисия 

за решаване на проблемите, свързани с пребиваването в Република България на голяма група 
граждани на сrрани, предсrавляващи имиграционен риск, и въведе специални изисквания за 

влизането им в сrраната - материална обезпеченосr от 50 щ.д. на ден пресrой, средсrва или 
документ за завръщане, специална покана, ако целта е бизнес посещение и т. н. 

Липсата на диференциация на издаваните визи по цел на пътуването се превърна в една 
от основните причини за лесното легализиране на продължителния пресrой на лица, които 

влизат в сrраната с недобросъвесrни намерения . Пропускайки да въведат непроменяемостта 
на визовия сrатут в измененията на Закона за пребиваване на чужденците през април 1994 г. 1 
имиграционните власrи дадоха възможносr да се продължи практиката на създаване на 

фиктивни фирми като прикритие на незаконно пребиваване на чужденци в България. От този 
недосrатък се възползваха много лица от Близкия и Далечния Изток, зад чиято фиктивна 
сrопанска дейносr нерядко се крият не само миграционни намерения, но и престъпни 

действия като наркотрафик, пране на пари, каналджийсrво. 
Интересът за имигриране към България като междинна десrинация към Западна Европа 

продължава с неотслабваща сила и след 1994 r. 1 но вече среща решителен отпор от 
българските имиграционни власrи не само от съображения за сиrурносr, но и след отчитане 
препоръките на групата Шенrен. В края на 1994 r. бе извършен коренен поврат във визовата 
практика на сrраната след анализ на недосrатъците в нормативната уредба и особено в 
начините на тълкуване и прилагането й. Посrепенно бяха въведени драсrични, фактически 
запретителни ограничения за някои особено рискови в момента сrрани - Алжир, Ирак, 
Сомалия, Афrанисrан . В началото на 1995 r. внимателно (с оглед по-активните отношения), но 
твърдо започнаха да се прилагат ограничения към главните нарушители на имиграционния 

режим - гражданите на Китай и Сирия . 

Освен ограниченията за отделни рискови страни, налагани в съответсrвие със 

специфичните условия, през 1995 r. бяха въведени следните общи мерки: 
- спрямо гражданите на всички държави от списъка на ПМС N 33 се въведоха пълен 

разрешителен режим при издаването на визи и правило за апликирането им само в сrраната на 

посrоянно пребиваване; 
- с ПМС бе отнето правото на временно пребиваващи чужденци да изпращат покани за 

гостуване; 

- започна практиката да се събира депозит-гаранция за издаване на виза при маргинални 
случаи. 

Още през лятото на 1 994 r. бе прекратена практиката на допускане без транзитни визи в 
сrраната на трансферните пътници на авиокомпания „Балкан". В сила влезе и посrановление, 
съгласно което се налага глоба от 2000 щ.д. на транспортна фирма, превозила до България лица 
с нередовни документи или визи. По този начин бяха ликвидирани потоците от нелегални 
имигранти от Нигерия, Гана, Либерия, Шри Ланка, Бангладеш и Пакисrан . 

Специално внимание се отделя на визовия режим с Турция . Макар и България да е 
есrественият и традиционен сухопътен транзитен пункт от Турция за Западна Европа, при 

съществуващото безпокойство от сrрана на ЕС е необходимо да се направи всичко възможно 
за да се отсеят потенциалните нелегални имигранти още на подстъпите към Западна Европа. 

15 



16 

Взети са мерки за по-голям контрол върху влизанията и особено върху транзитните 
преминавания, като има готовност тези мерки да се обсъдят и усъвършенсrват с ЕК. 

В резултат на затягане на визовата политика спрямо рисковите държави количеството на 
издадените визи на техни граждани през 1995 г . бе съкратено общо с 63 % , а за отделни 
страни - с близо 90 % в сравнение с 1994 г . 

· Страна 1994 1995 Намаление 

Китай 
Индия 

Египет 

Ирак 

Нигерия 

Етиопия 

Либия 
Иран 

Сирия 
Алжир 

1396 
3806 

4376 
945 

2482 
120 
8430 
1388 
21362 
1292 

698 
475 
733 
346 
405 
107 

1475 
993 

2802 
545 

Всички 83 "рискови страни": 

50% 
88% 
84% 
64% 
84% 

11 % 
83% 
29% 
87% 
58% 

63% 
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При това положение визовият режим преоана да бъде главният отрицателен фактор за 
незадоволителната имиграционна обоановка и основният проблем оанаха заседналите от 
предишни времена чужденци или, по-точно, ускореното им извеждане от ораната. След 

специално решение на правителствения комитет по европейска интеграция, което задължи 

МВР да упражни по-силна админиоративна воля за ускореното изгонване на нелегалните 

имигранти, се подобри чувовително координацията между отделните служби, засилиха се 
проверките на адресната реrиорация и се увеличи броят на експулсираните. В началото на 
1996 r. беше осъщеовено и първото принудително извеждане на чужденци от Близкия Изток с 
чартърен полет. Основна спънка за много по-активни мероприятия по прочиоването на 
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сrраната от нежелани чужденци осrава липсата на национален и няколко по-малки регионални 

разпределителя, където временно да се насrаняват подлежащите на експулсиране лица. 

През 1995 r. бяха образувани няколко следствени дела за незаконен трафик на хора. 
Разкрити бяха няколко канала, единият от които международен. Пред Минисrерството на 
правосъдието е направено предложение да се криминализира деянието „незаконно 

превеждане на лица" във всичките му разновидносrи, така, както е препоръчано от 

експертните групи на Будапещенската група. 
Освен извеждането от сrраната на нелегалните чужденци, за решителното подобряване 

на имиграционната обстановка ще спомогне точното регламентиране на правото им на 
продължително пребиваване на основание извършването на сrопанска дейносr. Проблемът с 
фиктивните фирми ще се реши с предсrоящо приемане на нова Наредба за разрешителни за 
работа и с изменения в Правилника за прилагане на Закона за пребиваване на чужденците, с 
които изискванията към имиграционния сrатут (правото на пребиваване) на лицата, 
упражняващи трудова или сrопанска дейносr, ще се приведат в съответствие със световните 

сrандарти и съответно ще бъдат много по-високи. Със същите изменения ще се въведе 
непроменяемостта на визовия сrатут, която разпоредба ще посrави окончателна бариера пред 
недобронамерените посетители, ще ги лиши от законно основание за узаконяване на 
нежелателния им пресrой и ще предосrави правната обосновка за прочисrването на сrраната 
от фиктивни фирми. Без да изчаква новите нормативни поправки, паспортната полиция 
започна проверки на действителното съсrояние на реrисrрираните чуждесrранни фирми и при 
констатирани липса или друг предмет на дейносr се отнема правото на пребиваване. От 
началото на 1996 r. контролът върху дейността се извършва и от данъчните служби. 

Бежанци 

Сисrемната работа по създаване на съвременна организация и механизъм по въпросите 
на бежанците в България започва с началото на демократичните промени в сrраната след 1990 
r. Единият от основните елементи на този процес бе приемането на модерно демократично 
национално законодателство, което да съответства на общоприетите международни сrандарти. 
В часrносr, появи се необходимосr от изграждане законодателство за бежанците и съответна 
инфрасrруктура. 

Изготвен е и е внесен за одобрение проект на Закон за бежанците, който в качесrвото 
си на висш нормативен акт ще създаде необходимата материално-правна и процесуално
правна база за решаване проблемите на бежанците, в контексrа на международните 
инсrрументи, по които Република България е сrрана. 

Националното бюро за териториалното убежище и бежанците (НБlУБ) при 
Минисrерския съвет е специализираният орган за провеждане на държавната политика по 

отношение на лицата, желаещи да получат сrатут на бежанец в сrраната. Структурата и 
дейността на Националното бюро се регламентират от Посrановления на Минисrерския съвет 
NN 207/1992 r. и 182/1993 r. Като орган, подпомагащ дейността на директора на Националното 
бюро за решаване на проблеми, възникващи от пребиваващи в сrраната бежанци, и за 
съгласуване действията на държавните ведомсrва и инсrитуции бе създадена и 
Междуведомсrвена комисия по проблемите на бежанците . 

В Република България броя на бежанците е незначителен.От 1992 r. до 31.05 .1996 г. са 
постъпили молби за сrатут на бежанец, както следва: 

1992 г. 52 
1993 г. 172 
1994 г . 227 
1995г. 851 
1996 г.(31 май) 108 

По подадените молби, касаещи общо 1410 чужденци, са взети следните решения: 
- предосrавен сrатут на бежанец 164 
- предоставен хуманитарен сrатут на бежанец 42 
- отказ от предосrавяне сrатут на бежанец 20 
- прекратена процедура, поради явна 
необоснованост на молбата 8 

Осrаналите молби са в процес на разглеждане. 

З. Кои са главните характеристики на политиката на вашата страна за борба с 

наркотиците? Какви са основните използвани мерки? Кои са съответните 

международни инструменти, които вашата страна е подписала и ратифицирала или е 
готова да ратифицира? 
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България провежда последователна политика за борба t наркотиците, както в обласrта 
на трафика на и през територията на Република България, така и с производството . на 
синтетични такива и снижаване на консумацията им . 

Основни приоритети в борбата с феномена наркотици са : 
Ограничаване възможностите за използване територията на страната от 

международни наркЬтрафикантски организации . 
- Снижаване търсенето на наркотици и реализиране на по-ефикасен контрол върху 

вътрешния пазар на наркатични средства. 

- Установяване на ефикасен контрол на изходните суровини за производство на 
наркотици. 

В съответствие с така изложените приоритети, бе създадено и специализирано звено в 
службата за борба с организираната лрестъпност, натоварено с противодействието на 
престъпленията, свързани с наркотиците . Основните структурни звена в тази служба са 
натоварени с противодействие на международния наркотрафик, контрола на вътрешния пазар 
на наркотици, контрола на изходящите суровини за производство на наркотици/ прекурсори / 
и контрола върху отглеждането и производство на наркотични вещества в България. 

Основни инструменти за противодействие на престъпленията свързани с наркотици 

включва следния списък от закони, правилници и международни конвенции: 

- Наказателен кодекс на Република България, който дава в различни свои членове 
следните диспозиции : 

Чл. 242 (2) 
Когатолредмет на контрабандата са наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода 
до 8 години и глоби. 

Чл. 354 (1) 
Който без надлежно разрешение придобие, държи, отчужди или предаде другиму силно 
действащо или отровно вещество, което не е наркотично вещество, поставено под 

разрешителен режим, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с глоби. 

Чл. 354-А 

(1) Който без надлежно разрешение изготви, придобие, държи, превозва или пренася 
наркотични вещества, предназначени за продажба или друго отчуждаване, както и този, който 
продаде или по друг начин отчужди такива вещества, се наказва с лишаване от свобода до 1 О 
години и с глоби. 
(2) Ако деянието по предходната алинея: 
а) има за предмет вещества в големи размери или 

6) е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително, наказанието е лишаване 
от свобода от 3 до 15 години и глоби. 
(3) Който без надлежно разрешение изготви, придобие, държи, превозва или пренася 
наркотични вещества, непредназначени за продажба или друго отчуждаване, се ·наказва с 
лишаване от свобода до 2 години или с поправителен труд. 
(4) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от 
свобода до 3 години, като съдът може да постанови и задължително заселване . 
(5) Който наруши правила, установени за производства, придобиване, пазене, отчитане, 
отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване . от 

свобода до 2 години или с поправителен труд, като съдът може да постанови и лишаване от 
права по Чл.37, т. 6 и 7. 
(6) В случаите по ал. 1 до 4 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата . 

Чл. 354 Б (1) Който склонява другиго към употреба на наркотични вещества, се наказва с 
лишаване от свобода до 5 години . 
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено : 

а) по отношение на малолетен или непълнолетен; 

6) по отношение на повече от едно лице или 
в) повторно, 

наказанието е лишаване от свобода от 1 до 8 години. 
(3) Който системно предоставя помещения на различни лица за употреба на наркотични 
вещества или организира употреба на такива вещества, се наказва с лишаване от свобода от 3 
до 1 О години и глоби. 
(4) Лекар, който, без да е необходимо, съзнателно предписва другиму наркотични вещества 
или лекарства, съдържащи такива вещества, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или 
с глоби, като съдът може да постанови и лишаване от права по Чл. 37, т. 6 и 7. 
(5) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от 
свобода до три години и лишаване от права по Чл. 37, т. 6 и 7. 
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Чл. 354 В Койт.о без съответно разрешение или в нарушение на уоановенит~ правила засява 
или отглежда опиев мак или друго раоение, за да се произвеждат наркотични вещеова, се 

наказва с лишаване от свобода до 3 години. 

- Закон за ЦСБОП, обн. в ДВ бр. 68 / 95 г., който дава уоройовото и управлението на 
ЦСБОП, органите на тази служба, правомощията им, координацията и взаимодейовието с 
държавни органи, организации и граждани и специалната защита на служителите от ЦСБОП. 

Съгласно този закон ЦСБОП противодейства на терориоични дейовия на тероторията 

на ораната, незаконно производство и търговия с наркотици, организирана контрабанда и 
незаконни сделки с оръжие, МПС и културно-иоорически ценноои, незаконно въвеждане и 

извеждане на хора от и в ораната и за други държави, както и организирани престъпления във 

финансово-икономическата сиоема на ораната. 

- Закон за народното здраве, обн. в ДВ бр. 88 / 73 г . , който пооановява следните свои 
членове; 

Чл. 79.(1) Миниоеровото на народното здраве упражнява контрол върху производовото, 
преработването, съхраняването, употребата, търговията, вноса, износа и отчетността на 
наркотиците - упойващи и психотропни вещества - и на другите, от които те се получават. 

(2) Миниоеровото на народното здраве контролира изпълнението на задълженията, които 
произтичат от международните съглашения, и спазването на нормативните актове · за 

наркотиците. 

Чл. 80.(1) В ораната могат да се произвеждат, преработват, внасят и съхраняват само 
наркотици, които са предназначени за медицински, ветеринарномедицински и научни цели. 

(2) Право да произвеждат, преработват, съхраняват, внасят, изнасят, закупуват и продават 
наркотици имат само оопанските организации, получили разрешение от Миниоеровото на 

народното здраве . Те са длъжни да водят отчетноо и да упражняват контрол върху тези 

дейноои. 

Чл. 81 . Забранява се внасянето в ораната на индийски коноп (канабис) и еритроксилон кока, 
както и производовото, вносът и употребата на хероин. 

Чл. 82. (1) Производителите на опиум и макови главички са длъжни да предават на 

изкупвателните организации до 30 авгуо цялото количество опиум и макови главички, 

произведено през годината. Непредадените до тази дата количества се считат за укрити от тях. 

(2) Резерв от опиум и макови главички могат да държат само организациите, които имат 
разрешение за тяхното изкупуване, преработване и търговия на едро. 

Чл. 83. (1) Иззетите наркотици от митническите органи и от органите на Миниоеровото на 
вътрешните работи се предават незабавно на Миниоеровото на народното здраве и се 
уведомяват органите на прокуратурата . 

. (2) Наркотичните вещеова, придобити, внасяни, изнасяни, съхранявани или използвани в 
нарушение на разпоредбите на този закон или на международните съглашения за наркотиците, 
се отнемат в полза на държавата и в случаите, когато деянието не съставлява прес...ъпление или 

админиоративно нарушение . 

Чл. 84. При сиоемни нарушения на разпоредбите на този закон или на международните 
съглашения за наркотиците министърът на народното здраве може да спира дейнооите, 

свързани с наркотиците, в предприятията, организациите и иноитутите. 

Чл. 85 . Редът за упражняване на контрол върху наркотиците се определя с наредба на 
министъра на народното здраве, съгласувана с министъра на вътрешните работи и с министъра 
на финансите . 

- Единна Конвенция по упойващите вещеова на ООН от 1961 гад., ратифицирана от 
Народното събрание с указ N 634,ДВ бр. 67 / 68 г. и влязла в сила за Р . България . 

- Конвенция на ООН за психотропните вещеова от 1971 г., към която Р . България се 

присъедини с указ N 634 ДВ бр. 67 / 72 г., обн. в ДВ бр. 40 / 02.05.95 г. 

- Конвенция на ООН за Борба с незаконния трафик на упойващи и психотропни 
вещеова от 1988 г., ратифицирана от Народното събрание със закон на 15.07.92 г. и влязла в 
сила за Р. България на 23.12.92 г., обн. в ДВ бр. 60 / 92 г. 
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· - Конвенция за изпиране, изземване и конфискация на облаги от престъпления от 1992 r., 
ратифицирана от Народното събрание със закон на 01.04.93 r. и влязла в сила за Р. България на 
01.10.93г. 

- Правилник за прилагане на Закона за народното здраве, утвърден с ПМС 23 / 7 4 r., обн . 
в ДВ бр. 31 / 74 r. - чл . 11 „Допълнителни разпоредби" - т. 14 

- Правилник на МНЗ N 0-99 / 25.07.74 r., за унищожаване на отровни и наркотични 
лекарствени средства, станали негодни. 

- Наредба на МНЗ N 0-100 /25 .07.74 r. за начина на производство, съхранение, 
употреба, търговия, внос и износ на наркотични вещества. 

- Инструкция на МНЗ N 101 / 25.07.74 r. за реда .за приемане, съхранение, отпускане и 
отчитане на отровните, наркотичните и силнодействащи лекарствени средства от аптеките, 

аптечните филиали и складове, химика-фармацевтичните производствени предприятия и 
лаборатории . 

- Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманитарната медицина, обн . в ДВ бр. 
36 / 18.04.95 r., чл. 11 . 

- ПМС N 307 / 20.12. 94 г., обн . в ДВ бр. 105 / 94 r. относно режима на вноса и износа на 
упойващи и психотропни вещества, субстанции и контролирани химически вещества. 
Изменения и допълнения на същото са направени чрез ПМС N 82 / 11.04.94 г., обн. в ДВ бр. 
46 / 95 г. 

- Наредба N 8 / 29.03.95 r. обн. в ДВ бр. 32 / 95 r. за условията и реда на съгласуване на 
износа и вноса на лекарствени средства. 

- Заповеди на Министъра на вътрешните работи, регламентиращи работата и 
взаимодействието между структурите в рамките на Министерството . 

При тази правно-нормативна база през м.септември 1993 гад. беше създаден 
Национален съвет за борба срещу злоупотребата с наркотици и наркотрафика. Този съвет има 
за основна задача да координира дейността на различни правителствени и обществени 
инстанции в борбата срещу този нов за нашата страна проблем. Понастоящем той чрез 
специализираните си работни групи работи по проекти на Закон за наркотиците и програма за 
борба срещу наркотиците и наркотрафика в периода 1996 - 1998 гад., чието приемане е 
предстоящо и ще даде възможност за създаване на адекватна организация по предотвратяване 

и недопускане отклоняването на суровини, незаконно производство на наркотици, 

наркоразпространение, незаконно култивиране на наркообразуващи култури и 
международния наркотрафик. Програмата предвижда хармонициране на националното 
законодателство в съответствие с поетите международни ангажименти. 

Предстоящото приемане на национална програма за борба срещу наркотиците и 
наркотрафика за 1996 - 1998 r. ще даде възможност за създаване на адекватна организация по 
предотвратяване и недопускане на отклоняването на суровини, незаконно производство на 

наркотици, наркоразпространение, незаконно култивиране на наркообразуващи култури и 
международния наркотрафик. Програмата предвижда хармонизиране на националното 
законодателство в съответствие с поетите международни ангажименти. 

4. Каква е нормативната база във . връзка с процедурите за сътрудничество в 

гражданското и наказателното правораздаване? Кои са съответните международни 

инструменти, които вашата страна е подписала и ратифицирала или е готова да 
ратифицира? 

Във вътрешното ни законодателство нормативната уредба на международното 
сътрудничество в областта на гражданското и наказателното правораздаване се съдържа в 
следните актове: 

-Граждански процесуален кодекс 

-Наказателно-процесуален кодекс 

-Закон за международния търговски арбитраж 
-Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно 

задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния арбитраж 
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-· Наредба N 28 за функциите на служителите в помощните· звена и канцелариите от · 
районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и др. · 

В част I на ГПК, раздел 11 „ Подведомственост" се съдържат правилата за разпределение 
на делата между отделните съдилища, в т.ч. и между български и чуждестранен съд и 
арбитражен съд. 

· В част 111 „Особени искови производства", раздел XXXII е уредена процедурата по 
признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища. 

В НПК, глава Двадесет и втора, раздел III се съдържа правната уредба на 
предаването въз основа на международен договор на лица, осъдени на лишаване от свобода, 
за изтърпяване на наказанието в държавата, чиито граждани са. 

С оглед по -пълното привеждане на националното законодателство в съответствие с 

международните конвенции в тази област, в Законопроекта за изменение и допълнение на 
Н П К, внесен от МС в НС , се предвижда допълване на този раздел и приемане на нов раздел 
VI „Правна помощ по наказателни дела". 

В Наредба 28 се съдържат редица правни норми, които детайлират разпоредбите на 
посочените кодекси и създават механизъм за прилагането им на практика. 

В Закона за международния търговски арбитраж се урежда компетентността на 
арбитражния съд, процедурата по разглеждане на арбитражни дела, отмяната, признаването 
и допускането на принудително изпълнение на арбитражни решения и др. 

Република България е страна и по редица международни конвенции в областта на 
сътрудничеството в наказателното и гражданското правораздаване. 

Република България е страна по: 
- Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателно..:правни въпроси -

Страсбург 24.04.1959 r.; 
- Допълнителн протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно

правни въпроси - Страсбург 17.05.1978 r.; 
- Европейска Конвенция за екстрадиция - Париж 13.12.1957 r.; 
- Допълнителния протокол към Европейската конвенция за екстрадиция - Страсбург · 

15.10.1975 r.; 
- Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за екстрадиция - Страсбург 

17.03.1978 r.; 
- Конвенция за трансфер на осъдени лица - Страсбург 21.03.1983r.; 
- Европейско споразумение за предаване на молби за правна помощ - Страсбург 

27.01.1977 r.; 
- Европейска конвенция за обмен на правна информация между държавите; 
- Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от 

престъпление - Страсбург 08.11 .1990 r.; 
- Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения. 
/Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж от 1961 r./ 

Република България е сключила и множество двустранни договори в посочените облас
ти, както и за правна помощ по граждански дела, по които осъществява ефективно правно 
сътрудничество, като например : Австрия, Гърция , Испания, Италия, Полша, Румъния, Турция, 

Франция, и други страни . 

В борбата срещу тероризма и наркотрафика България се е присъединила към следните 
договори : 

- Конвенция за престъпления и някои други действия, извършвани на борда на 
въздухоплавателни средства - Токио 14.09.1963 г.; 

- Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети - Хага 16.12.1970 г.; 
- Конвенция за предотвратяване и наказание на престъпления против лицата, ползващи 

се международна защита, вкл. и дипломатическите агенти - 14.12.1973 г . ; 

- Конвенция за преследване на незаконни актове, насочени против безопасността на 
гражданската авиация - Монреал 23.09.1971 г.; 

- Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници - 17.12.1979 г.; 
- Конвенция за физическа защита на ядрения материал - Виена 3.03 .1980 г . ; 
- Протокол за борба з незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи 

международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с 
незаконните актове, несочени срещу безопасността на гражданската авиация - Монреал 

24.02.1988r.; 
- Единна конвенция за упойващите вещества - Ню Йорк 30.03.1961r.; 
- Конвенция за психотропните вещества - Виена 21.02.1971 г.; 
- Конвенция на ООН за борба с незаконния трафик на упойващи и психотропни 

вещества - Виена 20.12.1988г. 
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Предстои- присъединяването на България към следните договори : 

- Конвенция за преследване на незаконните действия, насочени срещу безопапюсrта на 
морското корабоплаване - Рим 10.03 .1988 r. Същата е подписана от България на 10.03.1988 r., 
но не е ратифицирана; 

- Протокол за преследване на незаконните действия насочени срещу безопасносrта на 
неподвижни платформи, разположени на континенталния шелф - Рим 10.03.1988 r. Същият е 
подписан от България на 1 О.ОЗ.1988г., но не е ратифициран; 

- Конвенция за маркирането на пластичните експлозиви за целите на тяхното откриване -
Монреал 1.03.1991 r. Същата е подписана от България на 26.03.1991 r., но не е ратифицирана; 

- Протокол за изменение на единната конвенция за упойващите вещества от 1961 r., 
открит за подписване на 25.ОЗ.1972г. Започната е процедура по присъединяване; 

- Единна конвенция за упойващите вещества от 1961 r., изменена с Протокола от 

25.03.1972 r., по която също е открита процедура за присъединяване. 

5. С кои конкретни видове престъпност, особено организирана престъпност, се налага 
да се справя вашата страна? Може ли да се каже, че престъпността е местна или има 

доказано международно измерение? Ако това е така, моля посочете подробности. 
Кои са главните елементи на политиката за борба с този проблем и мобилизираните 
за целта средства? 

Безспорен факт е, че от началото на 1990 година общият брой на регистрираните от 
органите на МВР престъпни посегателства е нараснал значително в четирите му основни 

форми : криминална, икономическа, транспортна, и организирана, което е подтвърждение и на 
очертаващата се световна тенденция . 

В последните две години се очертава задържане ръста на тази престъпност, като по 

темпове тя е значително по-ниска от средно-европейските в процентно отношение. 

Организираната престъпност като една от четирите основни категории престъпност, за разлика 

от груповата престъпност се отличава със своята на престъпните обединения, системност и 
продължителност на престъпната дейност с цел получаване на печалба, поради което тя беше 
изведена в основен приоритет на държавата, като още през 1991 гад. първоначално с акт на 

правителството, а в последствие със Закона за МВР бе създадена Централната служба за борба 
с организираната престъпност / ЦСБОП / . През м. юли 1995 гад. Народното събрание на 
Република България прие и специален Закон за ЦСБОП . Тази служба е натоварена да 
противодейства със специфичните средства на МВР на трафика, нелегалното производство и 
разпространение на наркотици, тероризма, организираната контрабанда и незаконни сделки с 
оръжие, стратегически суровини, стоки с възможна двойна употреба, културно-исторически 
ценности и трафика на крадени коли. Законът й възлага да води борба с организираните 
престъпления, свързани с изпирането на мръсни пари, незаконен занимателен бизнес /хазарт/, 
незаконен трафик на хора и сексуална експлоатация на жени. 

Основните сфери на престъпен бизнес на организираните престъпни структури често са 
завоалирани като договореност за охрана или застраховка на имущества, силово установяване 

върху монопол на печеливши дейности в икономиката, кражбите, незаконните археологически 
разкопки и контрабанда на културни и исторически ценности в чужбина. 

Престъпните обединения в Република България са с доказан местен произход. Има 
опити за установяване на връзка на международни транснационални обединения на 
организираната престъпност с престъпни групи в България в обласrта на контрабандата на 
наркотици и прекурсори . 

Главни елементи на политиката за борба с организираната престъпност е избора на 
адекватна стратегия за борба с организираната престъпност, съчетана със стратегическата цел 
за ограничаване икономическите основи на организираната престъпност . Това ще се постигне 

както с изработената вече национална програма за борба с престъпносrта, сътрудничество със 
специалните служби на европейските страни, а така също и чрез усъвършенстване на 
законодателната база с изменения и допълнения на: 

- Наказателния кодекс; 
- Наказателно-процесуалния кодекс; 

- Закона за пребиваване на чужденците в България; 
От особено значение е изграждане на интегрирано-информационна система между 

полИL~ията, предварителното разследване / Прокуратура и следствие /, съдилищата и местата за 
изтърпяване на наказанията, което ще доведе до подобряване на взаимодействието и 
координацията между органите на изпълнителната и съдебната власт. 

6. Изправена ли е вашата страна пред някаква конкретна форма на тероризъм? Ако 
отговорът е положителен, какъв е неговият произход - вътрешен или външен? Кои са 
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главните елементи на политиката за борба с този проблем и мобилизираните за целта 
средства? 

Поради специфичното си географско положение на пътя между Азия и Европа в 
България е усrановен интерес от сrрана на различни международни терорисrични организации, 

но до момента не са получени преки данни и доказателства, че тези организации отреждат на 

България роля на плацдарм за подготовка и провеждане на терорисrични актове на 

тероторията на други държави . Може да се счита, че политически мотивираният тероризъм -
вътрешен и с международен елемент не предсrавляват проблем за ораната на насrоящия 
етап. По-характерен е проблемът с криминално мотивираните актове, при които се използва 
огнесrрелно оръжие и експлозиви за разчистване на сметки между криминални елементи и 

сrруктури, или за усrановяне на контрол между печеливши легални дейносrи във високо 

профитабелните обласrи на хазарта, търговията и услугите със сrоките от първа необходимосr. 
Забелязва се нова тенденция на престъпни заплахи към предсrавители на властта - полицейски 
служители, прокурори, съдии, месrни предсrавители на държавната власr, или повреждане на 

имущесrвото им с цел затрудняване усrановения ред на управление . Тази тенденция за 

момента е все още ограничена. 

Главни елементи на политиката за борба с тези проблеми бяха очертани в предходната 
точка и се съсrоят в нормативно-правните предпосrавки и усъвършенсrване сrруктурата на 

органите на МВР. Сега дейсrващата сrруктура на Минисrерсrво на вътрешните работи на 
Република България е усrановена със Закона за МВР от 17.09.1991 rод . По своя характер той е 
усrройствен закон, формулиращ основните функции и принципи за организация дейността, 
основните органи на МВР, управлението на Минисrерсrвото, и личния му съсrав, който в 
насrоящия етап се нуждае от осъвременяване . 

7. Практическото сътрудничество в областите, посочени в "третия стълб", може да 
включва обмен на информация на лицата и стоките. Това предполага спазване на 
високите стандарти за защита на данните, като например посочените в съответните 

инструменти на Съвета на Европа или съответната Директива на Общността 
(Директива 95/46/ЕО от 24 юли 1995 г.). В тази връзка кои са главните елементи на 
вашето национално законодателство в тази област? 

България все още не е сrрана по Конвенцията на Съвета на Европа за защита на личните 

данни и не е имплементирала във вътрешното си законодателсrво Директива 95 / 46 / ЕО на 
Европейския съюз по тази проблематика. Дейсrващото законодателство в тази обласr /Наредба 
за гражданското съсrояние, Наредба за админисrративното обслужване, Указ 2772 за 
паспортите и адресната регисrрация, разпоредбите на НК, НПК, ГПК и други/ е прието 
сравнително отдавна, но в него се съдържат определен минимум гаранции за защита на 

личните данни. Понасrоящем предсrои неговото обновяване и хармонизиране с оглед 
взаимодейсrвието с европейските сrандарти. Първи опит в това отношение е разработения 
проект за адресните карти и адресната регисrрация. 

8. Чл. К.З ал. 1 от Договора за Европейския съюз предвижда страните-членки "да 

установят сътрудничество между съответните органи в тяхната администрация". 

Можете ли да дадете пълно описание на държавните органи (централни органи, 

ведомства и др.), които работят в областите, посочени в Чл. К.1, ал. 1 - 9 от Договора 
за Европейския съюз? Специален раздел трябва да обхваща съдебните органи, които 
работят в областта на гражданското и наказателното правораздаване. 

Държавните органи, които работят в обласrите, посочени в чл.К. 1, т . 1-9 от Договора 
за Европейски съюз, съответно са : 

1. Политика по отношение на убежището- Президент на Републиката 
2. Граничен контрол- МВР, служба „Гранични войски" 
3. Имиграционна политика- МВнР, МВР, Минисrерсrво на Правосъдието, МТСГ, МТРС, 

НБТУБ при МС 

4. Борба с наркотиците- МВР, М-в6 на здравеопазването, Национален съвет за борба 
със злоупотребата с наркотици и наркотрафика 

5. Борба с международната престъпносr- МВР - ЦСБОП, Национално централна бюро 
„Интерпол", Национална полиция 

6.Сътрудничесrво в гражданскоправната обласr- Минисrерсrво на правосъдието 
7 .Сътрудничесrво в наказателноправната обласr - Минисrерсrво на правосъдието, 

Националната следствена служба, Главна прокуратура 
8. Митническо сътрудничесrво- МФ 
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9. Полицейско сътрудничество- МВР - Национална полиция, ЦСБОП, Национална 

служба за сиrурност, Специализиран отряд за борба с тероризма. 

Националното бюро за териториалното убежище и бежанците (НБТУБ) при 
Министерския съвет е специализираният орган за провеждане на държавната политика по 

отношение на лицата~ желаещи да получат статуr на бежанец в страната. Струюурата и 
дейността на Националното бюро се регламентират от Постановления на Министерския съвет 
NN 207/1992 т. и 182/1993 г. . 

НБТУБ е създадено на 1 ноември 1992 г. със статуr на юридическо лице на бюджетна 
издръжка и със седалище гр. София. НБТУБ осъществява правната и административната защита 
на лицата, които търсят убежище, и осиrурява съгласувано със заинтересованите министерства, 
други ведомства и неправителствени орган_изации изпълнението на Конвенцията за статуrа на 

бежанците о,: 1951 г. и Протокола за статуrа на бежанците от 1967 г. 
НБТУБ осъществява сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците и му 

съдейства за изпълнение на неговите задължения при условията, предвидени в международните 

договори. 

НБТУБ се състои от ръководство, управления на Националното бюро, регионални 
регистрационни и приемателни центрове. НБТУБ се ръководи от директор. Директорът се 

подпомага от двама заместник-директори. 

Директорът на Националното бюро се назначава от министър-председателя по 
предложение на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и 
министъра на правосъдието. 

НБТУБ: 1. организира прилагането на международните и националните правни 

актове, регламентиращи правото на убежище и статуrа на бежанците; 
2. осъществява юридическа защита и дава необходимата правна 

консултация на лицата, които кандидатстват или на които е признат статуr на бежанци; 
3. осиrурява подслон, храна и медицинско обслужване; 
4. разработва и внася в Министерския съвет проекти на постановления за 

създаване и закриване на регионални регистрационни или приемателни центрове, 

проектопрограми за социална адаmация и интеграция на бежанците към българското 
общество и за действия при влизане в страната на големи групи бежанци . 

Финансирането на дейността на Националното бюро се осъществява от държавния 
бюджет. Националното бюро прави предложения за финансова и хуманитарна помощ, която 
да бъде отпусната от Върховния комисариат за бежанците при ООН. 

Като орган, подпомагащ дейността на директора на Националното бюро за решаване 
на проблеми, възникващи от пребиваващи в страната бежанци, и за съгласуване действията на 
държавните ведомства и институции бе създадена и Междуведомствена комисия по 
проблемите на бежанците в състав: 

1. председател - директорът на Националното бюро; 
2. секретар - заместник - директор на Националното бюро; 
3. членове - по един представител от министерствата на: вътрешните работи; външните 

работи; правосъдието; труда и социалните грижи; териториалното развитие и строителството; 
здравеопазването; науката и образованието; финансите; отбраната; земеделието; транспорта, 
както и от Агенцията за българите в чужбина, определен от ръководителя на съответното 
ведомство. 

На заседанията на Междуведомствена комисия могат да бъдат канени за участие 
представителят на Върховния комисар за бежанците при ООН в Република България, 
представители на неправителствени организации, както и експерти, които могат да съдействат 

за решаване на проблемите с бежанците. 
Българската митническа администрация (БМА) е държавна институция с контролни 

правомощия. Според Закона за митниците, БМА е натоварена с осъществяването на 

митнически контрол върху вноса и износа на стоки, както и със събирането на мита, такси и 
данъци. Тя е отговорна за: 

- събирането и защитата на държавните приходи, начислявани като мита, акцизи и ДЛ.С 
върху внесените стоки; 

- управлението и контрола на забраните и ограниченията, изисквани от действащото 
законодателство; 

- контрола върху транспорта, стоките и пътниците. 

Наред с това БМА изпълнява и други функции, предписани от закона. 
Българската митническа администрация е звено но Министерството на финансите. В 

нейната система работят 3310 служители. Организацията и струюурата на БМА имат 
тристепенна йерархия: 

- Главно управление „Митници" ; 
- районни митници - 16 на брой; 
- митнически бюра, пунктове и клонове - 94 на брой . 
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С оглед бъдещото интегриране на страната в европейските структури ръководството на 
БМА е разработило обща стратегия за преустройство на българските митници. Основна задача 
на БМА по асоциирането с ЕС, посочени в чл. 94, т. 1 от Европейското споразумение между 

Европейската общност и нейните страни-членки от една страна и Република България от друга 
страна, е 11сближаване на митническата система на Р България с тази на Общността 11

• 

Една от основните задачи на БМА е дейността й за предотвратяване на търговската 

контрабанда и пресичане на незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. За 
постигнатите резултати в борбата срещу наркотрафика за периода 1991 - 1996 r. статистиката 
е следната: 

1991 · 1992 1993 1994 1995 1996 
(до 17.05) 

Брой на разкритите случаи 28 36 54 40 30 13 

Количество кr: 210.360 244.652 579.678 779.754 293 .332 50.028 
заловени табл.: 367 340 7 772 
наркотици литри: 423 4527 
От тях: 

- хероин, кr 183.7 40 158.439 545 .911 376.984 206.215 45 .528 
- хашиш, кг 18.000 62.371 33.312 0.040 
- опиум, кг 3.600 1.542 0.280 
- марихуана, кr 5.020 22.300 399.285 79.447 
- кокаин, кr 0.175 3.445 7.670 4.500 
- кодеин, табл. 316 500 
- rлутетимид, табл. 24 080 
- рохипнол, табл. 26 760 
- лексопам, табл. 7 772 
- прекурсори, л 423 4527 

Българската митническа администрация е член на Световната митническа 

администрация със седалище в Брюксел от 1972 r. и активно участвува в работата на комитети 
на организацията в различни области на митническата дейност. Това й дава възможност да 
следи и да прилага в страната положителния законодателен и практически опит на 

чуждестранните митнически администрации. 

Ползотворни и ефикасни са връзките на БМА с Регионалното митническо бюро на СМО 
във Варшава и с Балканинфо в Кьолн . 

Главно управление „Митници" осъществява международни митнически връзки и работи 
активно за развитие на сътрудничеството с чуждестранни митнически администрации чрез 

подписване на двустранни споразумения. 

Чрез визовата служба на МВнР се осъществява контрола и управлението на визовия 
режим на Република България. Визовият контрол е съсредоточен в центъра, който е свързан от 
една страна с българските дипломатически представителства в чужбина, а от друга страна - със 
съответната служба на МВР. 

Конституцията на Република България и Законът за съдебната власт уреждат 
изчерпателно системата на съдебните органи, които работят в областта на гражданското и 
наказателното правораздаване. Съгласно член 119 от Конституцията правораздаването се 

осъществява от Върховния касационен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. 
Районните, окръжните и военните съдилища разглеждат определените им със закон дела 

като първа инстанция. Окръжните съдилища разглеждат като втора инстанция обжалваните 
актове по дела на районните съдилища, както и други дела, възложени им със закон. 

Апелативните съдилища разглеждат обжалваните актове по дела на окръжните само като 
втора инстанция, както и други дела, възложени им със закон. Понастоящем те още не са 

изградени. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и 
еднакво прилагане на законите от всички съдилища. 

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и 
еднакво приложение на законите в административното правораздаване / до избирането на 
Върховен касационен съд и Върховния административен съд техните правомощия се 
упражняват от Върховния съд на България/. 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, 
освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се 

'<Оводи от председател. При районния съд има прокуратура и следствена служба. Районният 

'1азrлежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели I освен ако в закона е 
· ~ено друго. 
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Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, 

определени със закон. Окръжният съд разглежда като апелативна инстанция дела, 

образувани по жалби и протести срещу съдебни актове . на районните съдилища. При 
окръжния съд могат да се създават граждански, търговски , наказателни и административни 

отделения. Окръжният съд се състои от съдии и младши съдии. При окръжния съд има 

прокуратура и следствена служба. Окръжният съд ръководи и контролира дейността на 
районните съдилища от неговия съдебен район. Той разглежда делата в състав от трима 
съдии, освен ако в закона е предвидено друго . В столицата има градски съд с права на 

окръжен съд. 

Районите на военните съдилища се определят по предложение на министъра на 

правосъдието след вземане мнението на министъра на отбраната. Военните съдилища са 
приравнени на окръжните. При военния съд има прокуратура и военни следователи . 

Военният съд разглежда делата в състав от един съдия със съдебни заседатели, освен ако със 
закон е предвидено друго . 

Апелативният съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу срещу 
първоинстанционните актове на окръжните съдилища в неговия съдебен район, както и 
дисциплинарни дела, образувани срещу младши съдии и младши прокурори. Военно -
апелативният съд разглежда делата , образувани по жалби и протести срещу актове на 
военните съдилища от цялата страна . Апелативният съд се състои от граждански, търговски и 

наказателни отделения . При апелативния съд има апелативна прокуратура. При военно

апелативния съд има военно апелативна прокуратура.Апелативният съд ръководи и контролира 

дейността на окръжните съдилища от своя район . Военно-апелативният съд има съответните 

правомощия по отношение на военните съдилища . 

Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по граждански и 
наказателни дела. Той осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на 
законите от всички съдилища по посочените дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху 

цялата територия на Република България . 
Върховният касационен съд е касационна инстанция за определените от закона съдебни 

актове. Той се състои от гражданска, наказателна и военна колегия. В колегиите има отделе

ния . При Върховния касационен съд има Главна прокуратура, ръководена от Главен прокурор. 

9. Съгласно 4л. К.5 от Договора за Европейския съюз страните-членки са длъжни да 

изразяват общи позиции пред международните организации и на международните 
конференции, в които участвуват. С кои международни организации или други 
компетентни органи в изброените в Част VI области е свързана вашата страна (пряко 
като член или в друго качество) или към кои от тях възнамерява да се присъедини? 

Република България участва в работата на следните международни организации : 

1. бежанци: 
- Върховен Комисариат за бежанците при ООН - 1992 г.; 
- Международна организация по миграцията; 
- Международен център за развитие на миграционната политика; 
- различни групи и подгрупи към Будапещенската група; 
- Комитет адхок за бежанците и апатридите „ КАХАР" към Съвета на Европа - 1993 r.; 

2. сътрудничество в гражданското и наказателното правораздаване: 
- Международен институт за право на развитие (IDLI) - 1996 г . ; 
- Международната организация (HEUNI) - 1995 г.; 
- различни органи и работни групи към ООН 

Република България, като член на Съвета на Европа, се е присъединила към 
Европейската Конвенt~ия за екстрадиция, Европейската Конвенция за взаимопомощ по 

наказателно-правни въпроси, Конвенция за трансфер на осъдени лица, Конвенция относно 
изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления. Предстои 
присъединяването на нашата страна към Хагската конференция за международно частно 
право. 

3. митническо сътрудничество: 
- Световна митническа организация - 1972 г.; 
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:... Програма на ООН за международен контрол на наркотиците; 
- Групата „ Помпиду" към Съвета на Европа - 1992 г.; 
- Международна митническа конвенция - 7.01.1960 r.; 

4. полицейско сътрудничество: 
- Интерпол - 1923-1951 r. и от 1989 r.; 
- Европол - статут на наблюдател; 
- Групата „Помпиду" към Съвета на Европа - 1992 r.; 
- UNDP; 
- UNDCP 

Като асоцииран член Република България е готова тясно да взаимодейства със страните
членки на ЕС по линия на бежанците, гражданското и наказателното правораздаване, в 
областта на митническото и полицейското сътрудничество. Още отсега нашата страна активно 
участва в Структурирания диалог ЕС - АСЦИ Е в областта на третия стълб по въпросите на 
борбата с незаконната имиграция по линия на CIREFI, наркотрафика, крадените коли, 
организираната престъпност, прането на пари и тероризма. Едновременно с това 
окуражителните резултати от провежданата от Република България нова имиграционна 
политика доказват, че страната е в състояние още сега, преди пълното встъпване в ЕС, да поеме 
своите регионални отговорности по защита на външните граници от незаконна имиграция като 

надежден форпост на общоевропейското безвизово пространство. 

1 О. В изброените в "третия стълб" области кои са формите на двустранно/ многостранно 
сътрудничество или конкретните договорености на вашата страна със страни-членки 

на Европейския съюз? А с други страни, които не са членки на Общността? 

Освен вече посочените форми на двустранно и многостранно сътрудничество в 
областите от „третия стълб", биха могли да се посочат и следните конкретни договорености 
на Република България със страни-членки на Европейския съюз и с други страни, които не 
членуват в Общността: 

1. Договор между НРБ и Република Куба за правна помощ по граждански, семейни и 
наказателни дела 

2. Договор между НРБ и МНР за правна помощ по граждански, семейни и наказателни 
дела /вкл. екстрадиция/ 

3.Договор между НРБ и ПНР за правна помощ и правни отношения по граждански, 

семейни и наказателни дела/вкл. екстрадиция/ 
4. Договор между НРБ и СРР за правна помощ по граждански, семейни и наказателни 

дела/вкл. екстрадиция/ · 
5.Договор между НРБ и СССР за правна помощ по граждански, семейни и наказателни 

дела/ вкл. екстрадиция/ 
6.Договор между НРБ и VHP за правна помощ по граждански, семейни и наказателни 

дела/ вкл . екстрадиция/ 
7.Договор между НРБ и ЧССР за правна помощ и уреждане отношенията по 

граждански, семейни и наказателни дела/вкл. екстрадиция/ 
8 .Договор между НРБ и СФРЮ за взаимна правна помощ /вкл. екстрадиция/ 
9.Договор между НРБ и Република Австрия за правна помощ по граждански дела и 

документи 

10.Договор между НРБ и Република Гърция за правна помощ по граждански и 
наказателни дела /вкл. екстрадиция/ 

11 .Договор между НРБ и Сирия за правна помощ по граждански, семейни и 

наказателни дела /вкл. екстради1.1,ия/ 
12.Договор между НРБ и Туниската Република за правна помощ по граждански и 

наказателни дела /вкл. екстрадиция/ 
13.Договор между НРБ и Република Турция за правна помощ по граждански и 

наказателни дела /вкл. екстрадиция/ 
14.Договор между НРБ и НДР Йемен за правна помощ по граждански и наказателни 

дела /вкл. екстрадиция/ 
15 .Договор между НРБ и КНДР за оказване на взаимна правна помощ по граждански, 

семейни и наказателни дела /вкл. екстрадиция/ 
16 .Договор между Правителството на НРБ и Република Франция за правна помощ по 

граждански дела 

1 7 .Договор между НРБ и Алжирската НА Република за съдебна и правна помощ по 
граждански, търговски, семейни и наказателни дела /вкл. екстрадиция/ 
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18.Договор между НРБ и С.И.Либийска Арабска Джамахирия за правно 

сътрудничеово. 

19. Договор между НРБ и Република Кипър за правна помощ по граждански и 
наказателни дела, вкл. екорадиция 

20.Доrовор между НРБ и СР Виетнам за правна помощ, вкл. екорадиция 

21.Договор между НРБ и Државата Кувейт за правна и съдебна помощ по граждански и 
наказателни дела, вкл. екорадиция 

22 .Конвенция между България и Белгия по някои съдебни въпроси 
23.Договор за екорадиция между България и САЩ 
24. Договор между НРБ и Италианската република за правна помощ и изпълнение на 

решения по граждански дела 

25. Договор за взаимна правна помощ по rражданскки дела и Договор за екорадиция 
и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания 

26. Договор между РБълrария и Китайската Народна Република за съдебна помощ по 
граждански дела 

27. Договор между РБълrария и Р Турция за трансфер на осъдени лица. 

На различни фази на подготовка са над 1 О двуоранни договора със орани от целия 
свят. 

Република България е подписала Спогодби за реадмисия с: Полша, Швейцария, 
Германия, Франция, Словакия, Гърция и Литва. В процес на подготовка за сключване са 

Спогодби за реадмисия с: Испания, Румъния и Словения . 

Република България е сключила Спогодби за обмен на работна сила с Германия, Гърция, 
Кипър, Ливан и Израел. 

Предоои подписване на споразумение между Правителовото на РБ и Международния 
център по миграцията за сътрудничество в областта на международните миграционни 
движения . 

Република България е активен учаоник както в срещите на Будапещенската група, така 
и в Структурирания диалог ЕС - АСЦИ Е в областта на третия стълб по въпросите на борбата с 
незаконната имиграция по линия на CIREFI, наркотрафика, крадените коли, организираната 
престъпноо, прането на пари, тероризма, полицейското и митническото сътрудничеово. 

11. Ако в близко бъдеще влязат в сила конвенции за екстрадирането и външните 
граници, ще поеме ли вашата страна съответните задължения? 

В качеовото си на член на ООН, член на Съвета на Европа и асоцииран член на 

Европейския съюз, България е готова да поеме и да изпълнява съответните ангажименти 
произтичащи от това . 

12. Освен горепосочените аспекти, смятате ли за необходимо да посочите други съображения 

във връзка с Част VI от Договора за Европейския съюз, на които следва да се обърне 
особено внимание с оглед на вашето присъединяване? Кои са те и защо? 

Независимо от географското меооположение и нарастващите пътникопотоци в резултат 
на подобряваните транспортни инфраоруктури в региона, транзитирането през България на 
незаконни имигранти от трети страни ще бъде сведено до минимум . Главните основания за 
подобно твърдение са водената от 1995 r. строга визова политика, въвеждането на съвременни 
технически средова за визов и граничен контрол, предооящите усъвършенования на режима 

за пребиваване на чужденци, насочени към oporo регламентиране на преооя на основание 
трудова и оопанска дейност, и непроменяемостта на визовия статут. При сегашната 

реориктивна визова политика, която се провежда даже с прекалена орогоо, ораната 

практически е затворена за неоснователни посещения и при сравнително ниския брой на 
незаконно пребиваващи се очаква да се изчиои напълно от нежелани лица в течение на 1-2 
години дори при незадоволителен темп на извеждане от ораната на пребиваващите на 
незаконни или фиктивни основания чужденци. 

Окуражителните резултати от водената имиграционна политика на България са от 
взаимен интерес и полза и доказват, че страната е в състояние още сега, преди пълното 

встъпване в ЕС, да поеме своите регионални отговорноои по защита на външните граници от 

незаконна имиграция като надежден форпоо на общоевропейското безвизово проораново. 
Българските имиграционни влаои се нуждаят преди всичко от оперативно сътрудничеово, 
тясно взаимодейовие и обмен на широк обсег от информация за противодейовие на 
организираната престъпноо или индивидуални нарушения в имиграционната област като 
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пресичане на каналите за незаконно прехвърляне на лица през граница и имиграционния 

натиск в подлежащите му на контрол форми като рециклирана имиграция. 

13. Въпреки че Шенгенското споразумение не представлява част от законодателството на 

Общността, би било полезно да се установи дали вашата страна ще бъде в състояние 
- и в какви времеви рамки - да изпълни неговите изисквания и кога. 

Република България е готова веднага да изпълни изискванията на Шенгенското 

споразумение. В тази насока нашата страна вече предприе редица . конкретни 
организационно-технически, управленски и законодателни мерки във връзка с 

предотвратяването на транзитирането на нелегални имигранти през България и намаляване на 
имиграционния натиск. 

1. Превантивен контрол над нелегалната имиграция от трети страни 

1.1 . Международно-правни предпоставки: 

1.1.1. България се присъедини към Женевската конвенция за бежанците и Нюйоркския 
протокол от 1967 r. (12 май 1993 r.); 
1.1.2. С решение на Министерския съвет е създадено Национално бюро за териториалното 
убежище и бежанците (ПМС 182/15.09.1993); 
1.1.3. Денонсирани са спогодбите за безвизов режим със страните от Азия и Африка, които се 
явяват потенциален източник на незаконна имиграция (Решение N 321 от 18.08.1992 r.)1 в това 
число Индия, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Бенин, Мавритания; 
1.1.4. В договорите за реадмисия, които България сключва с европейските страни, се 

предвижда възможността за обратно приемане на лица от трети страни, които са преминали 
през България. 

1.2. Промени в националното имиграционно законодателство 

1.2.1. През април 1994 г. бяха приети изменения и допълнения в основния имиграционен 

закон - Закона за пребиваване на чужденците в Република България - в следните 
направления: 

1.2.1.1. Защита на вътрешния трудов пазар чрез: 
- създаване на Национална служба за заетостта; 
- приемане на Наредба за наемане на работа на чуждестранни 
граждани; 

- въвеждане за чуждестранните граждани на "разрешения за 
работа"(работна виза); . 

- въвеждане на високи глоби за работодатели, ползващи труда 
на чужденци без "разрешения за работа" . 

1.2.1.2. Въвеждане на нов ред за отнемане правото на пребиваване, извеждане от страната и 
експулсиране на чужденци, гарантиращ основните им човешки права при прилагането на 

принудителни мерки . 

1.2.2.Промени във визовия режим чрез актове на Министерския съвет: 

1.2.2.1. С ПМС 246/91, 31/93, 33/93 и 80/93 във визовия режим на страната са включени нови 
изисквания с цел ограничение на нелегалната миграция в Европа: 

- Одобрен от правителството списък на 83 "рискови страни", за граж
даните на които се издават визи само по изключение и доказана 

необходимост като се съблюдават следните изисквания : 
* наличие на покана за частно или бизнеспътуване; 
* доказателства за наличието на необходимите средства 

за престой и връщане; 

* билет за отиване и връщане или за продължаване на 
пътуването ; 

* не се издават бързи визи от посолствата и ГКПП; 
- с ПМС от август 1995 г. е отнето правото на чужденци да изпращат 

покани на чужденци; 

1.2.2.2. С ПМС 32/93 е въведен контрол и ограничения по отношение на страните от ОНД 
чрез: 

* въвеждане на единен образец покана за гостуване; 
* представяне на доказателства за налични средства; 
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1.2.2.3. С ПМС N 277/92 са въведени глоби и санкции срещу въздуха- плавателните и другите 
транспортни компании за превозване на чужденци в страната с нередовни документи; . 
1.2.2.4. С ПМС бе преустановено ползването на безвизов режим за притежателите на документ 
за предплатени туристически услуги (ваучер) от страните от ОНД. 

1.2.3. Предстоящи промени в законодателството предвиждат: 
1.2.3.1 . Криминализиране на деянието "незаконно прехвърляне на хора през границата", както 
за лицата, които вкарват нелегални имигранти, така и за лицата, които спомагат за извеждането 

от страната и прехвърлянето в съседни или трети страни; 

1.2.3.2. Въвеждане на категорията „непроменяемост на визовия статут", чрез която да се 

премахнат възможностите с узаконяване на пребиваването на лица, влезли в страната на други 
основания; 

1.2.3.3. Изнасяне издаването на работните визи извън страната след съгласуване и внимателно 
проучване от Министерството на труда и социалните грижи; 

1.2.3.4. Промяна на критериите и условията по регистриране на търговски фирми на чужденци 
в България с оглед ограничаване на фиктивните фирми, чрез които се осъществява 
необоснована и незаконна имиграция . 

1.3. Практически мерки по ефективно приложение на нормативните актове и упражняване 
на строг визов контрол по отношение на гражданите на страните от списъка по ПМС 33 

1.3.1. Въвеждане на пълен разрешителен режим при издаването на визи; 
1.3.2. Драстични ограничения при разглеждането на молбите за визи - съкращаване с над 80 
о/о броя на разрешените визи; 
1.3.3. Прекратяване на туристически пътувания по ваучери; 
1.3.4. Строг контрол върху исканията за визи за лечение и следване - практическо 

преустановяване на записвания на чуждестранни студенти от страните от списъка на ПМС 33 и 
рязко съкращаване на броя на лекуващите се; 
1.3.5. Указания на задграничните представителства за предоставяне на превантивна 
информация на кандидат-мигрантите относно визовия режим и възможностите за транзитно 
преминаване през страната ни с цел предотвратяване на нежелана имиграция; 

1.3.6. Спиране на транзитните преминавания без обоснована необходимост; 
1.3.7. Недопускане влизането в страната на трансферни пътници на летище София; 
1.3.8. Учестени проверки на самоличността на чужденците и ускорено извеждане от страната 
на пресрочилите разрешения им престой; 

1.3.9. Финансов и данъчен контрол върху дейността на фирмите с чуждестранно участие и 
отнемане правото на пребиваване при липса на реална стопанска дейност; 

1.3.1 О. Засилване на контрола на ГКПП при влизане и напускане на страната с цел 

предотвратяване използването на фалшиви документи и визи; 
1.3.11 . Засилване охраната на държавната граница и пресичане на каналите за прехвърляне на 
хора през зелената граница; 

1.3.12. Оперативни мерки на . националната полиция срещу трафикантите на нелегални 
имигранти; 

1.3.13. Оперативни мерки на националната полиция срещу фалшификато-рите на документи за 
пътуване . 

Всичките горепосочени мерки се провеждат активно от началото на 1995 г . и доведоха до 

рязко затягане на визовия режим. Значително е намалял броят на гражданите от „рисковите" 
страни, които са посетили България след този период, често в ущърб на икономическите 
контакти и туризма. Коефициентът на отхвърляне (откази · на визи или недопускане на 
границата) надхвърля 80 о/о . 

Друг важен факт е, че Граничните войски на Република България, които единствено 
охраняват външната граница на ЕС между Гърция и България, са предотвратили нелегалното 
влизане в Гърция през 1995 г. на над 1500 души. Горните факти свидетелстват за това, че е 
невярна представата за прекалено либералния визов режим на България. По отношение на 
,,рисковите" държави той е значително по-строг от редица европейски, вкл. Шенгенски страни, 
и е доста либерален единствено спрямо западноевропейските и някои други страни като 
Канада, Япония и Австралия, гражданите на които могат да получават визи на границата или 

въобще влизат безвизово, ако ползват туристически услуги . Едва 15 до 40 о/о от гражданите на 
страните-членки на ЕС посещават България с визи. Подобен либерален режим поставя в 
облагодетелствано положение гражданите от горепосочените страни . 
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11. Намаляване·на имиграционния натиск от България към ЕС 

11.1. Международно-правни предпоставки 

11.1.1. Подписани са реадмисионни спогодби с Полша, Швейцария, Германия , Словакия, 
Гърция; 

11.1.2. В процес на подготовка за сключване са реадмисионни спогодби с Испания, Франция и 
Румъния; 

111.1.3. Българското правителсrво по принцип е приело за основа за водене на преговорите за 
сключване на спогодби за реадмисия типовия проект, препоръчан от ЕК; 
111.1.4. Изразена е готовност за сключване на Договор за реадмисия между страните от 

Шенrен ·и България и има уверението на групата "Шенrен", че ще предостави проект; 

111.1.5. Готовност за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за гражданството. 

11.2. Предстоящи промени в националното законодателство 

11.2.1. Утвърждаване на нови образци задгранични паспорти (след приемането на новия 
държавен герб) с достатъчно защитни средства, съгласно международните изисквания, които 
да направят невъзможно фалшифицирането им; 
11.2.2. Издаване на служебни паспорти само от Министерството на външните работи на лица от 
централната държавна администрация. Анулиране на издадените досега служебни паспорти от 
Министерството на вътрешните работи; 
11.2.3. Прилагане на наказателни санкции включително отнемане на задграничния паспорт за 
нарушения на законите, в това число паспортно-визовия режим на други държави 

11.3. Практически мерки 

11.3.1. Успешно и гладко прилагане на спогодбата за реадмисия с Германия; 
11.З.2. Оказване на съдейсrвие на Германия, Белгия, Швейцария, Норвегия, Швеция и 

Финландия за транзитно преминаване през България на депортирани граждани на трети страни 
без същесrвуването на официални споразумения по този въпрос, приемането заедно с всички 
имиграционни тежести на върнатите от Гърция нарушители с полско, румънско, руско и 

украинско гражданство; 

11.3.З. Открити са центрове за реинтеrрация на репатрираните български емигранти със 
съдействието на ФРГ, за което е подписан между двете правителства съответен протокол; 

11.3.4. Общесrвото е информирано за становището на страните от Западна Европа да не 
предоставят на български граждани статут на 11политически емигранти"; 
11.3.5. Процедурата за освобождаване от българско гражданство се прилага само ако има 
доказателства, че лицето ще получи чуждо гражданство и е достатъчно сложна и 

продължителна; 

11.3.6. Въведени са електронни системи за контрол върху издаването на пасавани за 

репатриране на български граждани и са повишени таксите с цел избягване на злоупотреба с 
документи за пътуване, нарушаване на имиграционните режими на чужди държави и 

заобикаляне на наложените вече ограничения; 

11.3.7. Отказване на паспортни и консулски услуги от българските задгранични представителства 
при незаконен имиграционен статут. 

Значителен практически резултат ще се получи и с въвеждането на нови задгранични 

паспорти с много по-надеждна защита срещу фалшифициране, каквито предстоят да се 
изработят след приемането на нов държавен герб до края на 1995 r. 

Курсът към целенасочено подобряване на имиграционната практика в съответствие със 
световните стандарти и препоръките на ЕС даде чувствителни резултати през 1995 r. 
Българското правителство е твърдо решено да работи последователно за усъвършенстване на 
имиграционната практика и удовлетворяване изискванията на ЕС в това отношение . То 

натовари компетентните ведомства да изработят концепция на имиграционна политика, която 
да гарантира необратимостта на курса към оздравяване на имиграционните процеси и 
постигане в кратки срокове на необходимите стандарти за присъединяване на България към 
зоната на свободното движение на хора в ЕС. В концепцията ще залегнат следните основни 
положения: 

1. ДЕФИНИРАНЕ НА ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 
- Цели 
- Принципи 
- Изходни критерии: 

- защита на националния суверенитет 
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- сьблюдаване на международните оандарти 
- придърж~не към изискванията на Европейския сьюз 
- отчитане на двуоранните договореноои 
- отчитане на спецификата на Балканския регион 

2. ОРГАНИ, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕОВЯВАТ ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 
- Същеовуващи оруктури 
Нови оруктури 

- Правомощия 
- Координация и взаимодейовие 

3. ФОРМИ И НАЧИНИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 
4. ОБХВАТ НА ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 

1. Кръгове лица 
- транзитно преминаващи чужденци 
- временно пребиваващи 
- поооянно пребиваващи 
- бежанци 
- други категории лица 

11. Режим на чужденците 
- национален 
- режим на взаимноо 
- режим на най-облагодетеловувана нация 

111. Кръгове правоотношения 
- граждански (сдружаване, собовеноо и т.н.) 
- трудови 
- осигурителни 
- достъп до сьд и сьдебна защита 
- гражданово и др . 

IV. Териториално дейовие 
V. Ред и условия за влизане и напускане на ораната 

- процедури 
- контрол 
- допуоими ограничения и т. н . 

VI. Юридическа отговорноо за нарушения на имиграционнното 
законодателово 

VII. Международно сътрудничеово при осъщеовяване на 
имиграционната политика 

5. ЗАКОНОДАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 

- Закони 
- Правилници 
- Наредби 

6. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ - финансови, материално-технически, човешки и т. н . 
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
8. ПРОГНОЗИ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ 

Горните положения ще отразят направленията и формите на управление на 
имиграционните процеси и сроковете за апроксимиране и хармонизиране на българската 
имиграционна практика и законодателово сьс ораните от ЕС . Те ще идентифицират 
сегашните проблеми и ще определят начините за решаването им. 

На първия етап се предвижда да се запазят основните рамки на досегашното 

имиграционно законодателство, като се запълнят пропуските, оторанят противоречията и се 

допълнят нови раздели в съответовие със световната практика. Измененията и допълненията в 

посока апроксимация на правовите норми с европейското законодателово, 

усъвършеноването на админиоративните оруктури и подобреното оперативно ръководово 
на имиграционните процеси се очаква да дадат следните резултати: 

Имиграционният натиск следва да отслабне до незначително равнище. Демографското 
съоояние на ораната обективно не позволява какъвто и . да е негов ръо в бъдеще. В полза на 
тази тенденция ще бъде също така спадът на безработицата и подобряването на социално
икономическото положение на България, на което сме свидетели след 1995 г. с прогнози за 

умерен оопански раоеж до края на века. От същеовено значение за контрола върху 

имиграционния натиск ще бъдат админиоративните мерки за възпиране на рециклираната 
имиграция, санкциониране на сиоемните нарушители на паспортно-визовите режими на 

България и други орани, въвеждането на . нови паспорти и пасавани с надеждна защита и 
оптично четене, издаването на служебни паспорти изключително от МВнР и ограничаване 
кръга на притежателите им. 
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Независимо от географското месrоположение и нарасrващите · пътникопотоци в резултат 
на подобряваните транспортни инфрасrруктури в региона, . транзитирането през България на 
незаконни имигранти от трети сrрани ще бъде сведено до минимум. Главните основания за 
подобно твърдение са водената от 1995 г . Строга визова политика, въвеждането на съвременни 
технически средства за визов и граничен контрол, предсrоя щите усъвършенсrвания на режима 

за пребиваване на чужденци, насочени към строго регламентиране на пресrоя на основание 
трудова и сrопанска дейносr, и непроменяемостта на визовия статут. При сегашната 

ресrриктивна визова политика, която се провежда даже с прекалена строгосr, страната 

практически е затворена за неоснователни посещения и при сравнително ниския брой на 
незаконно пребиваващи се очаква да се изчисти напълно от нежелани лица в течение на 1-2 
години дори при незадоволителен темп на извеждане от страната на пребиваващите на 
незаконни или фиктивни основания чужденци. 

Република България провежда имиграционна политика, която . съответства на 
изискванията на ЕС - но не само и главно защото това е едно от условията за интегрирането й в 
европейските структури, а защото отговаря и на нейните национални интереси, защото има 

същите виждания по този важен въпрос. 

Досегашната практика, окуражителните резултати от водената имиграционна политика 

на България доказват, че страната е в състояние още сега, преди пълното встъпване в ЕС, да 

поеме своите регионални отговорности по защита на външните граници на съюза от незаконна 

имиграция като надежден форпосr на общоевропейското безвизово просrранство и да 
изпърни изискванията на Шенгенското споразумение. 
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