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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО 

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
–БЪЛГАРИЯ– 

Брюксел, 15 октомври 2003 г. 

 
CONF-BG-21/03 

 

 

 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

(замества doc.20151/02 CONF-BG 10/02) 

Относно: глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните 
работи” 

 

Настоящата позиция на Европейския съюз се основава на общата позиция на 
Съюза за Конференцията по присъединяването на Р България (CONF-BG 2/00) и 
на преговорните принципи, одобрени от Конференцията по присъединяване 
(CONF-BG-14/00), и по-специално: 

- "становището на някоя от страните по определена преговорна глава, не се 
отразява върху позицията, която може да бъде взета по други глави; 

- договорености - дори частичните - постигнати по време на преговорите по 
глави, които следва да се разглеждат впоследствие, не се считат за окончателни 
до утвърждаването на една обща договореност ". 

ЕС подчертава, че е изключително важно България да спазва Споразумението за 
асоцииране и Партньорството за присъединяване, които съставляват основни 
елементи на разширената предприсъединителна стратегия. ЕС насърчава 
България да продължи да хармонизира своята политика с acquis на ЕС и 
неговото ефективно прилагане. 

ЕС отбелязва, че в своите позиции (CONF-BG 9/01, CONF-BG 19/01 и CONF-BG 
46/02 и CONF-BG 19/03) България приема acquis по Глава 24, влязло в сила на 
30 ноември 2002 г., включително и Шенгенското acquis, като неделима част от 
правната рамка на ЕС. ЕС отбелязва, че България заявява, че ще бъде в 
състояние да прилага това acquis от 1 януари 2007 г. ЕС също има предвид и 
допълнителната информация, предоставена от България (CONF-BG 55/02 + 
ADD 1-35, CONF-BG 3/03 + ADD 1-4, CONF-BG 16/03, CONF-BG 17/03 и 
CONF-BG 20/03). 

ЕС напомня, че в съответствие с неговите цели, определени в чл. 2 от Договора 
за Европейския съюз, той "ще поддържа и развива Съюза като зона на свобода, 
сигурност и правосъдие, в която свободното движение на хора се осигурява 
същевременно с подходящи мерки по отношение на контрола на външните 
граници, убежището, имиграцията, предотвратяването и борбата с 
престъпността". ЕС също насочва вниманието на България към факта, че с 
влизането в сила на Договора от Амстердам са въведени политиките на 
Общността относно вътрешните и външните граници, визите, убежището, 
имиграцията и правното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. 
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ЕС напомня също, че през октомври 1999 г. Европейският съвет в Тампере 
заяви, че: "предизвикателството на Договора от Амстердам се състои в 
осигуряването на свобода, включваща правото на свобода на движение в 
рамките на Съюза, което може да се упражнява в условията на сигурност и 
справедливост, достъпни за всички. Това е проект в отговор на често 
изразяваните опасения на гражданите, който има пряко въздействие върху 
техния живот". 

ЕС напомня, че съгласно общата си позиция за Конференцията па 
присъединяването на България от 8 февруари 2000 г. (CONF-BG 2/00, парагр. 
23): "По отношение на правосъдието и вътрешните работи присъединяването 
към ЕС ще изисква страната: 

a) да приеме изцяло при присъединяването разпоредбите в областта на 
правосъдието и вътрешните работи и практиките на работа за тяхното 
прилагане на Договора за Европейския съюз (по-специално Глава VI) и 
Договора за създаването на Европейската общност (по-специално Глава 
5) с конкретните изменения и допълнения, направени с Договора от 
Амстердам; 

б) по отношение на конвенциите или инструментите в областта на 
правосъдието и вътрешните работи, които са неделима част от 
постигането на целите на Договора за Европейския съюз и Договора за 
създаване на Европейската общност с конкретните изменения и 
допълнения, направени с Договора от Амстердам, както и на актовете на 
Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз след 
влизането в сила на Договора от Амстердам, включително и създаването 
на Европол: 

i) да поеме задължението за присъединяване към актовете на 
Съвета или актовете, които са подписани или отворени за 
подписване от страните-членки до датата на присъединяването на 
България към Съюза; 

ii) по отношение на актовете, които са все още в процес на 
договаряне да приеме точките, по които към датата на 
присъединяването на България към ЕС е постигната договореност 
от петнадесетте или от Съвета и да участва в последващи 
преговори в рамките на Съюза само по точките, които все още 
предстои да бъдат решени; 

в) да приеме при присъединяването съвместните действия, съвместните 
позиции приети от Съвета, резолюции, решения и изявления, приети от 
петнадесетте или от Съвета в областта на правосъдието и вътрешните 
работи и по отношение на тези, които все още са в процес на 
разглеждане, да приеме точките по които е постигната договореност от 
петнадесетте или от Съвета към датата на присъединяването на България 
към Съюза и да участва в последващи разисквания само по точките, 
които все още предстои да бъдат решени; 

г) да въведе административни и други мерки, като тези вече приети от 
петнадесетте или от Съвета, за осигуряването на тясно практическо 
сътрудничество между институциите и организациите на страните-
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членки, които работят в областта на правосъдието и вътрешните работи, 
необходими за ефективното прилагане на acquis на ЕС; 

д) да приведе българските институции, управленски системи и 
административни мерки в съответствие със стандартите на Съюза с оглед 
на ефективното прилагане на acquis на ЕС и по-специално приемане и 
прилагане на мерки във връзка с контрола по външните граници, 
убежището и имиграцията и на мерки за предотвратяване и борба с 
организираната престъпност, тероризма и незаконния трафик на 
наркотици. 

С влизането в сила на Договора от Амстердам на 01.05.1999 г., Шенгенското 
acquis, в това число и защитната клауза и механизмите за прилагане, 
предвидени в Шенгенското споразумение, става неделима част от рамката на 
Европейския съюз. Преди да се премахнат мерките за контрол по вътрешните 
граници, България трябва да осигури условията и процедурите, които се отнасят 
до Шенгенското сътрудничество." 

ЕС подчертава, че прилагането на практическите мерки, които са посочени на 
няколко места в настоящата обща позиция, е от съществено значение през 
периода на подготовка за присъединяване. Затова ЕС ще продължи да следи 
отблизо напредъка на България при приемането и практическото прилагане на 
acquis на ЕС в тези области, както и работата на съответните институции, 
управленски системи и административни механизми. Освен това, като се има 
предвид важността и сложността на acquis по тази глава, ЕС ще засили 
съществуващия процес на мониторинг, като следва единен и последователен 
подход, обръщайки специално внимание на административния и съдебен 
капацитет на България за въвеждане и ефективно прилагане на acquis. 
Засиленият мониторинг ще включва и засилване на координацията на всички 
съществуващи източници на информация, както и партньорски проверки. В този 
контекст България се приканва да предоставя редовно информация на 
Конференцията и най-малко на шест месеца да предоставя информация за 
осъществения напредък по прилагането на acquis. 

ЕС напомня, че отделя значителни средства за подпомагане на подготовката на 
страните-кандидатки в областта на правосъдието и вътрешните работи поради 
приоритетното значение на тази област. Въпреки това, ЕС подчертава, че по 
принцип получаването на финансовата помощ от Общността, не може да се 
счита за условие за прилагането на acquis за целите на присъединяването.  

ЕС отново потвърждава своите намерения след разширението да продължи 
отношенията на тясно сътрудничество със своите съседи, включително и в 
областта на правосъдието и вътрешните работи. 

 
Шенгенски план за действие  

ЕС напомня, че чл. 8 от Протокола, интегриращ Шенгенското acquis в 
европейското, гласи, че: “за целите на преговорите за приемане на нови страни-
членки в ЕС, Шенгенското acquis и допълнителните мерки, взети от 
институциите в рамките на неговия обхват, се считат за acquis, което трябва да 
се приеме изцяло от държавите, кандидатстващи за членство." Освен това, ЕС 
подчертава, че в решението за потвърждаване на капацитета за прилагане на 
Шенгенското acquis на всяка страна, присъединяваща се към ЕС, което ще 
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доведе до премахване на контрола по вътрешните граници, ще бъдат взети 
предвид всички елементи, изброени в Решението на Изпълнителния комитет от 
14 декември 1993 г. относно декларациите на министрите и държавните 
секретари (SCH/Com-ex (93) 10). ЕС подчертава чувствителността на тази тема 
и изтъква, че премахването на контрола по вътрешните граници ще стане с 
отделно решение, което следва да бъде взето единодушно след 
присъединяването на България към ЕС и в съответствие с релевантните 
разпоредби на ЕС. 

ЕС отново подчертава, че е необходимо България да изпълни възможно най-
бързо всички предварителни условия за пълно влизане в сила на Шенгенското 
acquis и приканва България да се подготви отрано за пълното му прилагане. ЕС 
отчита, че Шенгенските разпоредби, които са неразделно свързани с 
премахването на контрола по вътрешните граници, не могат да бъдат прилагани 
при присъединяването, а само след премахването на контрола по вътрешните 
граници. 

ЕС по-нататък подчертава, че Шенгенският план за действие следва да обхване 
всички области на политиката, които са част от Шенгенското acquis. За всяка от 
тези области Шенгенският план за действие следва да определи целите, 
необходимите действия, срокове и настоящото положение по отношение на 
прилагането на acquis. Планът трябва да прави ясно разграничение между 
изискванията, които трябва да се прилагат при присъединяването към ЕС, и 
тези, свързани с Решението на Съвета за премахване на контрола по вътрешните 
граници. По-нататъшните усилия на България в тази насока трябва да са в 
съответствие със “Списъка с разпоредбите на от Шенгенското acquis”, изпратен 
на България на 28 септември 2001 г. В тази връзка ЕС обръща внимание на 
България и за Шенгенските каталози на ЕС, съдържащи препоръки и 
положителни практики. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02 и 
CONF-BG 16/03) в допълнение към нейния Шенгенски план за действие (CONF-
BG 73/01). ЕС има предвид предоставения от България актуализиран 
Шенгенски план за действие (CONF-BG 3/03 ADD 4), който отразява 
постигнатия напредък и промените в българската политика в областта на 
управлението на границите и който съдържа подробен преглед на намеренията 
на България за изпълнение на актуализирания Шенгенски план за действие. 

ЕС взема предвид пояснението на България, че крайният срок за прилагане на 
чл. 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение е свързан само 
с изготвянето на необходимото национално законодателство в тази област.  

ЕС взема предвид предоставената от България информация (CONF-BG 55/02), 
че вече не се предвижда приемането на отделен Закон за охрана на границите и 
че всички принципи, включително задачите и правомощията на граничната 
охрана, които вече са залегнали в проекта, ще бъдат включени в ЗИД на Закона 
за МВР, Правилника за неговото прилагане и други подзаконови актове. ЕС 
отбелязва, че Законът за изменение и допълнение в Закона за МВР беше 
одобрен от Министерския съвет на България на 30 юли 2003 г., а приемането му 
се предвижда да стане до 30 декември 2003 г. ЕС също отбелязва, че 
необходимите подзаконови нормативни актове ще бъдат приети до 31 декември 
2004 г. ЕС също взема предвид, че България възнамерява да въведе тристепенна 
система за управление на граничната охрана до юни 2004 г., да разработи и 
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приеме до 31 декември 2004 г. Стратегия за интегриран граничен контрол и да 
създаде съвместни мобилни звена за проверки в дълбочина в граничната зона до 
30 юни 2005 г. В този контекст ЕС също взема предвид подробната 
информация, представена от България относно действащото законодателство за 
преминаване на границата, което ще бъде напълно хармонизирано с acquis в 
края на юни 2003 г. ЕС приканва България редовно да информира 
Конференцията за постигнатия напредък и подчертава, че ще следи отблизо 
приемането на планираното законодателство и горепосочената Стратегия. 

ЕС взема предвид информацията, представена от България, относно 
разширяването на Автоматизираната информационна система и базите данни, 
създадени в тази връзка, както и осигуряването на пряк достъп на всички 
гранични контролно-пропускателни пунктове и регионалните дирекции на 
вътрешните работи. 

ЕС взема предвид подробната информация, представена от България (CONF-BG 
55/02 и CONF-BG 3/03 ADD 4) за разпределението на техническото оборудване 
по всички граници и планираните мерки за увеличаване на оборудването в 
съответствие с програмата за инвестиции в публичния сектор. ЕС също взема 
предвид, че тази програма ще бъде периодично актуализирана на основата на 
наличните финансови средства и с оглед на специфичните условия по 
границите. В този контекст ЕС насърчава  адекватно техническо оборудване по 
границите. 

ЕС взема предвид, че през септември 2002 г. България е преустановила 
използването на военнослужещи на наборна военна служба за изпълнението на 
задачи, свързани с наблюдението на границите и ги е заменила с професионални 
гранични служители. В този контекст ЕС взема предвид подробната 
информация (CONF-BG 55/02 и CONF-BG 16/03), представена от България, 
относно разпределението на служителите по различни граници, осигуреното 
обучение на новопостъпили служители на граничната полиция и 
специализираните програми за обучение за целия състав. ЕС също взема 
предвид факта, че България е попълнила всички свободни места до края на юни 
2003 г. и че обучението на новоназначените служители е започнало. В този 
контекст ЕС подчертава необходимостта България за укрепи своя кадрови 
потенциал по бъдещите външни граници и по-специално по границите със 
Сърбия и Черна гора и БЮР Македония. Що се отнася до обучението ЕС 
акцентира върху важното значение съставът, отговарящ за граничното 
наблюдение, да бъде обучен в областта на управлението, техники за гранична 
проверка, техники за разследване и предотвратяване на нарушения на 
граничния режим. 

ЕС взема предвид подробната информация, представена от България (CONF-BG 
55/02), за граничното наблюдение, осъществявано по сухоземните и морските 
граници на България, в това число и за наличното оборудване. ЕС отбелязва, че 
относно оборудването се дава предимство на сухоземната граница с Турция. В 
този контекст ЕС насърчава България да модернизира и оборудването по 
зелените граници с БЮР Македония и Сърбия и Черна гора. ЕС също взема 
предвид плановете на България да модернизира системата за радио-наблюдение 
по черноморската граница и да създаде технически наблюдателни постове по 
река Дунав, оборудвани с модерни средства за наблюдение през периода 2003 - 
2005 г. Като се има предвид важността на адекватното наблюдение на 
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сухоземните и морски граници, ЕС подчертава, че ще следи отблизо 
постигнатия напредък.  

ЕС взема предвид подробната информация, представена от България (CONF-BG 
55/02 ADD 1, 2, 3, 5 и 6 и CONF-BG 3/03 ADD 4) относно планираните мерки за 
подобряване на граничното сътрудничество с Гърция и Румъния. В този 
контекст ЕС взема предвид също и предвиденото разширяване на двустранното 
и многостранното сътрудничество със страните от черноморския регион, 
включващо и създаването на Център за координация, контрол и обмен на 
информация за трафика в Черно море. ЕС насърчава България да увеличи 
усилията си за започване на преговори за трансгранично сътрудничество със 
Сърбия и Черна гора, БЮР Македония и Турция. 

ЕС взема предвид информацията, представена от България (CONF-BG 3/03 
ADD 4 и CONF-BG 16/03) относно подготвителните мерките за адаптиране на 
Аерогара "София" към Шенгенските изисквания за разделяне на 
пътникопотоците до 31 януари 2005 г. ЕС взема също предвид изявлението на 
България, че предвид съществуващата инфраструктура на двете морски 
пристанища (Варна и Бургас) и двете речни пристанища (Русе и Лом) не е 
необходимо адаптиране и че вече са създадени отделни коридори за чужденци, 
които са граждани на ЕС/ЕИП и чужденци, които не са граждани на ЕС/ЕИП.  

ЕС взема предвид информацията, представена от България (CONF-BG 55/02), 
относно политиката на страната по отношение на издаването на визи на 
транзитно преминаващи моряци. ЕС уведомява България за влизането в сила на 
1 май 2003 г. на Регламент № 415/2003 от 27.02.2003 г. относно издаването на 
визи на границата, включително и издаването на визи на транзитно 
преминаващи моряци. 

ЕС взема предвид информацията, представена от България (CONF-BG 55/02 и 
CONF-BG 3/03 ADD 4), относно развитието на трансграничното сътрудничество 
с Гърция и Румъния по отношение на трансграничното преследване и 
трансграничното наблюдение. 

ЕС подчертава, че ще следи отблизо изпълнението на актуализирания 
Шенгенски план за действие и приканва България да информира редовно 
Конференцията за осъществявания напредък. 
 
Реформа на съдебната власт 

ЕС подчертава значението на съблюдаването на правата на човека и 
фундаменталните свободи, гарантирани от Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи, които са общи принципи на правото 
на Общността. 

ЕС подчертава, че създаването на независима, надеждна и ефективна съдебна 
власт е от решаващо значение. За това са необходими преди всичко достатъчно 
финансови ресурси и ефикасна система за разпределение на средствата, 
достатъчен човешки ресурс и квалифициран персонал, обективни и прозрачни 
процедури за назначаване, процедури за оценка и повишаване в длъжност, 
отчитащи националните стандарти, създадени от ВСС, както и ефективни 
санкции при несправяне с работата или наказателно преследване при извършени 
престъпления, достатъчно и модерно оборудване, разпределение на делата 
между следователите и прокурорите на базата на прозрачни и обективни 
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процедури, ускоряване на съдебните производства, намаляване на броя на 
висящите дела, за да се избегнат неоснователни забавяния, предоставяне на 
адекватна публична информация за движението на делата и мерки за 
осигуряване на надлежно изпълнение на съдебните решения. ЕС насочва 
вниманието на България към факта, че изпълнението на съдебните решения е от 
изключително значение с оглед развитието на принципа за взаимното 
признаване на решенията по наказателно-правни и гражданско-правни въпроси 
на ниво Европейски съюз и напомня, че инструментите на ЕС вече се основават 
на този принцип. Освен това, ЕС подчертава значението на ефективния достъп 
до правосъдие, включително и до системата за правна помощ, както и до 
ефективна защита на свидетелите и конфиденциалност на предварително 
производство, особено в случаите, свързани с организирана престъпност. 

ЕС взема предвид, че България полага всеобхватни усилия да реформира по 
същество съдебната си система. В този контекст ЕС взема предвид приемането 
на актуализираната Национална стратегия за реформа на съдебната система от 3 
април 2003 г., последвана от актуализиран План за действие за нейното 
изпълнение, приет на 10 април 2003 г. (CONF-BG 3/03). ЕС също взема предвид, 
че измененията и допълненията в Закона за съдебната власт, които бяха приети 
на 31 юли 2002 г., са били необходими за създаването на правната рамка за 
Стратегията. ЕС освен това взема предвид и факта, че 44 разпоредби от тези 
изменения и допълнения бяха обявени за противоконституционни от 
Конституционния съд, а на 3 юли 2003 г. Народното събрание прие нов Закон за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; приети са повечето от 
поднормативните актове, необходими за прилагането на ЗИДЗСВ, а останалите 
са в процес на изготвяне. ЕС отбелязва също така, че на 23 април 2003 г. е 
създадена временна комисия в Народното събрание за обсъждане и изготвяне на 
предложения за промени в Конституцията и че промените в Конституцията, 
свързани с мандата, имунитета и условията за отстраняване на магистратите 
(съдии, прокурори и следователи), са приети от НС на 24 септември 2003 г. ЕС 
отбелязва по-нататък, че на 30 юли 2003 г. беше удължен мандатът на 
гореспоменатата временна комисия за изготвяне на предложения във връзка с 
досъдебното производство и състава, правомощията и мандата на ВСС. ЕС 
счита, че актуализираната Стратегия и актуализираният План за нейното 
прилагане, предвид решението на Конституционния съд и другите развития в 
тази област, са положителна стъпка по пътя на реформата. ЕС обаче отбелязва, 
че тяхното изпълнение се намира в начален етап и се забелязва забавяне. Затова 
ЕС приканва България да гарантира необходимата ангажираност за прилагане 
на актуализирания План за действие за изпълнение на актуализираната 
Стратегия за реформа на съдебната система (CONF-BG 3/03) без по-нататъшно 
забавяне и в съответствие със съставения график, включително даването на 
конкретни гаранции за осигуряване на достатъчно финансови средства (и за 
персонал, и за техника); да отчита на всеки шест месеца, считано от март 2004 
г., постигнатия напредък в изпълнението на Плана за действие, особено що се 
отнася до реформата в досъдебното производство и статута на магистратите, и 
напредъка в обсъждането на ролята на ВСС и неговите отношения с МП. 

Освен това, ЕС приканва България да информира Конференцията за 
осъществявания напредък относно изпълнението  на програмата за обучение в 
Националния институт по правосъдие и да осигури достатъчно финансиране за 
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тази цел. ЕС подчертава особено значението, което се придава на обучението на 
магистратите съгласно стандартите на ЕС. 

ЕС подчертава значението на по-нататъшното развитие на системата за правна 
помощ с оглед гарантирането на еднакъв достъп до правосъдие за всички 
граждани и приканва България да изпълни предвидените планове. В този 
контекст ЕС приканва България да се ангажира с необходимите мерки за 
цялостно изпълнение на тези планове.  

ЕС също взема предвид и предоставената от България информация (CONF-BG 
55/02 и CONF-BG 16/03) за ролята, мястото и функциите на следствените 
органи и наказателния имунитет на магистратите (съдии, прокурори и 
следователи). ЕС също взема предвид и намеренията на България да разгледа 
въпроса с функционирането на досъдебната фаза, което е предвидено за периода 
2003 - 2005 г., като бъдат включени изменения и допълнения в Наказателно-
процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт до края на 2004 г., а ако се 
налага – и да извърши промени в Конституцията. ЕС посочва, че намеренията 
на България имат дългосрочен характер, което може да затрудни извършването 
на основна реформа на досъдебната фаза. Затова ЕС приканва България да се 
ангажира ясно и категорично за продължаване на развитието на досъдебната 
фаза в съответствие с най-добрите практики на страните-членки на ЕС и чл. 5 и 
6 от Европейската конвенция за правата на човека, както и с решенията на 
Европейския съд за правата на човека, като въпрос от най-висока степен на 
значимост. Тези реформи трябва да гарантират ефикасното и прозрачно 
функциониране на бъдещата система за досъдебно производство, така че да се 
избегне дублиране, включително чрез стесняване на компетенциите на 
следователите и тяхното ясно разграничаване от онези на криминалните 
следователи (дознатели), и да се гарантира равнопоставеност на всички 
граждани. Този ангажимент трябва да включва мерки за навременно приемане 
на промени в НПК, ЗСВ, както и в Конституцията, ако е необходимо. В този 
контекст ЕС приканва България да разгледа сериозно въпроса за възможно най-
скорошно извършване на подходящи изменения в Конституцията, но най-късно 
до края на 2005 г., за да стъпят предвидените промени в НПК и ЗСВ на здрава 
правна основа и се избегне рискът от тяхното анулиране. ЕС ще наблюдава 
отблизо напредъка в тази област и приканва България да представя 
шестмесечни отчети за постигнатото, считано от март 2004 г. 

ЕС обръща внимание на България на факта, че в нито една от съдебните 
системи на страните-членки на ЕС не се предвижда наказателен имунитет за 
магистратите (съдии, прокурори и следователи). ЕС отбелязва, че в тази връзка 
на 24 септември 2003 г. са приети изменения в Конституцията от Народното 
събрание и затова насърчава България да направи съответното преразглеждане 
на НПК. 

ЕС също взема предвид предоставената от България информация (CONF-BG 
55/02, CONF-BG 3/03 и CONF-BG 16/03) относно разпределението на задачите и 
отговорностите между Министерството на правосъдието и Висшия съдебен 
съвет. Въпреки това, ЕС отбелязва, че все още не е ясно дали са необходими 
промени в Конституцията относно състава, правомощията и мандата на Висшия 
съдебен съвет, както и относно отношенията между Съвета и Министерството 
на правосъдието. В този контекст ЕС също отбелязва, че независимо от 
предвиденото в българското законодателство разпределение на задачите между 
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двата органа, структурата на координация все още се нуждае от значително 
внимание, по-специално по отношение на задължението на Съвета за 
администриране на бюджета на съдебната власт и сътрудничеството между 
административните звена в рамките на Министерството на правосъдието и 
административната подкрепа на Съвета. ЕС подчертава важното значение на 
гарантирането на ефективна независимост на ВСС от МП и затова приканва 
България да поеме отговорност за цялостното осъществяване на 
разпределението на задачите и отговорностите между ВСС и МП, както е 
предвидено в Закона за съдебната власт. Освен това ЕС подчертава 
необходимостта от предприемане на необходимите мерки в съответствие с 
резултатите от обсъжданията относно състава, правомощията и мандата на 
Висшия съдебен съвет, като същевременно се отчита необходимостта от 
взаимен контрол (“контрол и равновесие”) в отношенията между ВСС и 
органите на другите конституционни власти. ЕС подчертава също така 
важността от укрепване на капацитета на ВСС в дисциплинарната област. 

ЕС взема предвид представената от България информация (CONF-BG 55/02 и 
CONF-BG 3/03) относно подготвителните мерките за намаляване на 
продължителността на съдебните производства и адекватно изпълнение на 
съдебните решения. Въпреки това ЕС отбелязва, че измененията в Гражданско-
процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс са влезли в сила едва 
наскоро (ноември 2002 г. и 24 юни 2003 г. съответно). В този контекст ЕС 
подчертава необходимостта по-нататъшно опростяване на процедурите в 
България. Затова ЕС приканва България да се ангажира с предоставянето на 
подробна статистическа информация в края на 2003 г. за периода 2000-2003 г., 
включваща и конкретната продължителност на съдебните производства, за да 
може да се направи оценка на ефекта от измененията в Гражданско-
процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. ЕС подчертава по-
нататък, че опростяването на процедурите и намаляването на 
продължителността на съдебните производства до точно определен минимум би 
следвало да бъдат основни цели при изготвянето и приемането на новите ГПК и 
НПК до юни 2005 г., а на АПК – до края на 2005 г. 

ЕС взема предвид представената от България информация (CONF-BG 55/02 и 
CONF-BG 16/03) относно мерките, планирани за повишаване на 
професионалния статут на магистратите (съдии, прокурори и следователи) и 
засилването на съдебния надзор върху решенията на изпълнителната власт. ЕС 
отбелязва, че измененията в Закона за съдебната власт предвиждат повишаване 
на статута на магистратите чрез предоставяне на административен персонал на 
съдиите и финансово осигуряване за магистратите, както и охрана на съдебните 
сгради. ЕС отбелязва също, че мерките за засилване на съдебния надзор върху 
решенията на изпълнителната власт включват създаването на специализирани 
административни съдилища и приемането на Административно-процесуален 
кодекс през 2005 г. ЕС отбелязва също така, че се предвижда мерките за 
подобряване на борбата с корупцията да бъдат приключени до края на 2005 г. 

ЕС подчертава, че ще следи отблизо изпълнението на актуализираната 
Национална стратегия за реформа на съдебната система и нейния актуализиран 
План за действие, по-специално изпълнението на съдебната реформа, наличния 
бюджет, приемането и прилагането на необходимото законодателство, общото 
укрепване на съдебния капацитет, хармонизирането на обучението на 
магистратите (съдии, прокурори и следователи) и намаляването на 
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продължителността на съдебните производства, както и укрепването на 
съдебния надзор върху решенията на изпълнителната власт. 
 
Защита на данните 

ЕС подчертава, че ефективната защита на личните данни е от съществено 
значение за хармонизацията с acquis по настоящата глава, по-специално с оглед 
участието в Шенгенската информационна система, полицейското 
сътрудничество, включително участието в Европол, както и митническото 
сътрудничество. ЕС подчертава, че ефективната защита на личните данни в 
рамките на настоящата глава изисква присъединяване към Конвенцията на 
Съвета на Европа за защита на лицата при автоматичната обработка на 
лични данни (Страсбург, 1981 г.), която гарантира независимостта на надзорния 
орган за защита на личните данни и спазването на правата на лицата. 

ЕС отбелязва, че Народното събрание на България е приело изменения в 
съществуващите закони и подзаконови нормативни актове за пълното прилагане 
на Закона за защита на личните данни, влязъл в сила на 1 януари 2002 г. В този 
контекст ЕС отбелязва, че на 6 февруари 2003 г. бяха приети изменения и 
допълнения в Закона за Министерството на вътрешните работи, включително 
разпоредби за използване на полицейската информация, и че Законът за защита 
на класифицираната информация влезе в сила на 3 май 2002 г. ЕС също така 
отбелязва, че съгласно посочените закони до 31 декември 2003 г. ще бъде 
изградена система за регистрация на автоматизирани бази данни и ще бъде 
създадено звено за защита. 

ЕС отбелязва, че през юни 2002 г. българското Народно събрание е 
ратифицирало Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при 
автоматизирана обработка на лични данни (Страсбург, 1981 г.), като 
ратификационният инструмент е официално депозиран в Съвета на Европа на 
18 септември 2002 г. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02 и 
CONF-BG 16/03), за подготовката за създаване на Комисия  за защита на 
личните данни, което първоначално беше предвидено за септември 2002 г. ЕС 
отбелязва обаче, че съгласно предоставената информация тази Комисия все още 
не функционира и че са необходими сериозни и значителни усилия за укрепване 
на капацитета на тази Комисия. В този контекст ЕС отбелязва, че назначаването 
на служители и увеличаването на административния персонал, включително и 
обучението, ще започнат през септември 2003 г., като едва неотдавна бяха 
определени подходящи помещения, а необходимото оборудване все още не е 
налице. Поради това ЕС приканва България да поеме ангажимент за ускоряване 
на необходимите мерки (подходяща сграда, назначаване и обучение и персонал, 
подходящо техническо оборудване), така че Комисията да започне напълно да 
функционира в рамките на вече удължения до края на 2003 г. срок и да 
продължи да осигурява необходимите финансови средства. 

ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшното развитие в 
законодателната и институционалната област, особено създаването на 
Комисията  за защита на личните данни. 
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Визова политика 

ЕС припомня, че във връзка с визовия регламент (Регламент (ЕО) 539/2001), 
изменен с Регламент (ЕО) 2414/2001), България трябва да приеме необходимите 
разпоредби и да изгради необходимите административни структури преди 
присъединяването си към ЕС, така че да гарантира ефективното им прилагане 
към момента на присъединяването. 

ЕС отбелязва, че новата Наредба за реда и условията за издаване на визи 
(CONF-BG 55/02 ADD 13) е влязла в сила на 17 май 2002 г., а визовите списъци 
на ЕС се съдържат в приложенията към нея. ЕС отбелязва, че България 
потвърждава ангажимента си да въведе визи за гражданите на Сърбия и Черна 
гора и БЮР Македония към момента на присъединяване и се ангажира да 
изпълни Решението от декември 2000 г. относно въвеждането на визи за 
граждани на Тунис от 31 декември 2003 г. (CONF-BG 55/02 и CONF-BG 3/03 
ADD 4). Освен това ЕС взема предвид подготвителните мерки, предприети от 
България, за отмяна на визите за 20 страни, предимно от Латинска Америка, 
както и ангажимента й за пълно сближаване с acquis в областта на визовите 
изисквания към момента на присъединяване. 

ЕС приветства факта, че постигането на съответствие с Регламент (ЕО) 
1683/1995, изм. с Регламент (ЕО) 334/2002, относно единния визов стикер е в 
напреднал стадий. В този контекст ЕС взема предвид информацията, 
предоставена от България, за инсталирането и пускането в експлоатация на 
техническото оборудване за издаването на този нов визов стикер във всички 
дипломатически и консулски представителства до  края на 2003 г. 

ЕС отбелязва, че България е приела на 25 април 2002 г. списък на страните, 
чиито граждани трябва да притежават виза за летищен трансфер (АТV), който 
напълно съответства на Анекс 3 към Общите консулски инструкции и е в сила 
от 17 май 2002 г. (CONF-BG 55/02 ADD 13). ЕС също така отбелязва, че този 
списък съдържа още две държави (Либерия и Судан), и потвърждава, че това 
съответства на acquis. 

ЕС отбелязва, че вторичното законодателство за прилагане на измененията в 
Закона за чужденците от 27 април 2001 г. във връзка с Шенгенското acquis за 
получаване на виза на границата в изключителни случаи (напр. при 
хуманитарни обстоятелства), влезе в сила на 17 май 2002 г. (CONF-BG 55/02 
ADD 13, Анекс 4). 

Освен това, ЕС отбелязва напредъка, осъществен от България, по отношение на 
системата “он-лайн”, чрез която органите, които издават визи, могат да се 
свържат с централния орган, макар и с известно закъснение. В този контекст ЕС 
отбелязва, че понастоящем 66 дипломатически и консулски представителства са 
свързани, а останалите 27 представителства ще бъдат свързани до края на 2003 
г. 

ЕС отбелязва, че 30% от българските дипломатически и консулски 
представителства, които издават визи, вече разполагат с основното оборудване, 
необходимо за откриване на подправени и фалшиви документи. ЕС отбелязва, 
че по-нататъшно ускоряване на оборудването, в съответствие с Препоръка на 
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Съвета от 29 април 1999 г. относно осигуряване на откриването  на 
подправени и фалшиви документи ще бъде постигнато към момента на 
присъединяване (CONF-BG 55/02). ЕС насърчава ускоряването на усилията в 
това отношение и приканва България редовно да информира Конференцията за 
постигнатия напредък. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, за предприетите 
мерки за обучение на персонала на българските дипломатически и консулски 
представителства, за което до края на юни 2003 г. ще бъде завършен адаптиран 
модул за обучение.  

ЕС подчертава, че ще наблюдава отблизо по-нататъшния напредък в тази област 
и по-специално ангажимента на България за въвеждане на визи за гражданите 
на Тунис, както и свързването на всичките й дипломатически и консулски 
представителства с централния орган, закупуване и инсталиране на оборудване 
за откриване на подправени и фалшиви документи във всички консулски бюра, 
и обучението на целия дипломатически и консулски персонал. 

Външни граници 

ЕС напомня, че съгласно член 6 от Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген, на външните граници следва да се упражнява 
еднакво ниво на контрол, в съответствие с единни принципи. В съответствие с  
чл. 2, ал. 2 от Протокол № 2, с който Шенгенското acquis се интегрира в 
европейското, както и Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 
г. относно декларациите на министрите и държавните секретари (SCH/Com-ex 
(93) 10) и Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г., с което 
се създава Постоянен комитет за оценка и изпълнение на Шенгенското 
споразумение (SCH/Com-ex (98) 26 def.), ЕС също така подчертава, че България 
трябва максимално бързо да изпълни всички предварителни условия, 
съдържащи се в тези Решения, с оглед влизането в сила на Шенгенското acquis. 
Това включва наличието на работеща Национална Шенгенска информационна 
система. Тези предварителни условия трябва да са изпълнени преди вземането 
на решение от Съвета за премахване на контрола по вътрешните граници, 
доколкото това се отнася за България. ЕС насърчава България в постигането на 
високо ниво на контрол на външните граници при присъединяването - както на 
морските, така и на сухопътните граници. Това означава, че всички лица, които 
преминават през външните граници, трябва да бъдат систематично проверявани, 
което ще покаже способността на България да постигне съответствие с 
Шенгенските принципи, както и че се осигурява ефективен контрол на 
границите между оторизираните гранични контролно-пропускателни пунктове. 

ЕС подчертава необходимостта от ефективен контрол на границите на България, 
включително на нейните международни летища и пристанища, от 
специализирани и обучени професионалисти, разполагащи със съответното 
оборудване и с правомощия да се справят с граничните нарушения. Това е 
особено важно при борбата с нелегалната имиграция, трафика на наркотици и 
трафика на МПС, както и за предотвратяване на трафика на хора и 
икономическата експлоатация на мигрантите. ЕС приканва България да 
предприеме необходимите стъпки за гарантиране на ефективен контрол на 
външните граници. В тази връзка е важно да се осигури необходимото 
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обучение, инфраструктура, оборудване и координация между органите, особено 
между регионалните полицейски органи и граничната полиция. Освен това ЕС 
приканва България за по-тясно сътрудничество със страните-членки на ЕС в 
областта на граничния контрол. 

Що се отнася до границите на България със съседните страни, които към 
момента на присъединяване на България ще бъдат държави-членки или 
кандидатки за членство в ЕС1, то ЕС припомня, че страната може да предвиди 
конкретни двустранни споразумения, които да отчитат общата ситуация във 
всеки граничен сектор. ЕС счита, че това ще позволи плавен преход при 
премахването на контрола по вътрешните граници и ще се избегнат излишните 
инвестиции. По тези временни външни граници систематичните проверки на 
лица, преминаващи границата, могат да се извършват от органите за граничен 
контрол от двете страна на границата, като се работи в сътрудничество. Може 
също така да се помисли за обща инфраструктура и подвижно оборудване и/или 
оборудване за общо ползване, както и за съвместни патрули. 

ЕС подчертава, че ако Съветът реши да се премахне контрола на вътрешните 
граници на България в един по-ранен стадий, отколкото за съседните страни, 
България ще поеме цялата отговорност за контрола на своите Шенгенски 
външни граници. Това предполага, че България ще защитава своите Шенгенски 
външни граници без изключение, в съответствие с Шенгенското acquis. ЕС 
освен това подчертава, че преди да може да бъде взето такова решение, 
България трябва да е направила необходимите стъпки за осигуряване на 
контрола на своите граници, включително границите с онези държави-членки 
или кандидат-членки, на които контролът на вътрешните граници все още не е 
премахнат. 

Освен това ЕС подчертава, че сътрудничеството между всички национални 
органи, работещи в областта на сигурността на границите (включително 
полицията, митниците и прокуратурата), е от съществено значение за 
ефективността на системата за гранична сигурност. ЕС подчертава, че ясният, 
надежден и ефективен метод на организация е от съществено значение за 
адекватното изпълнение на националната стратегия за охрана на границите. ЕС 
стриктно ще наблюдава капацитета на България за практическо прилагане в 
тази област. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02), 
за опростения режим за пресичане на границата между България и Сърбия и 
Черна гора, както и между България и Румъния и за съществуващите 
споразумения, които са на практика суспендирани, и които към момента на 
присъединяването ще бъдат официално денонсирани по дипломатически път. 
ЕС обръща внимание на България върху факта, че до вземането на друго 
решение, освобождаването от визи на основание местен граничен трафик, е 
нарушение на acquis. В този контекст ЕС също така отбелязва, че България не 
възнамерява да сключи споразумения за опростени процедури за преминаване 
на границите с БЮР Македония и с Турция. 

                                           
1 Гърция запазва цялата отговорност за контрола на външната Шенгенска граница до момента на 
премахване на контрола по вътрешните граници. 
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ЕС отбелязва намеренията на България за по-нататъшно засилване на 
сътрудничеството между националните органи за охрана на държавните 
граници, по-специално чрез разработването на Стратегия за интегриран 
граничен контрол до края на юни 2004 г. В този контекст ЕС също така взема 
предвид изявлението на България (CONF-BG 55/05 и CONF-BG 16/03), че 
вътрешното сътрудничество се осъществява на базата на Меморандуми за 
разбирателство, както и че до изготвянето на посочената стратегия 
координацията ще се извършва чрез Междуведомствения съвет за граничните 
контролно-пропускателни пунктове. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02), 
относно нейната готовност да изпълнява Съвместно действие от 8 декември 
1998 г. за създаване на Европейска система за архивиране (FADO). 

Миграция 

ЕС отбелязва, че с влизане в сила на 27 април 2001 г. на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за чужденците, България е хармонизирала 
законодателството си с acquis в областта на събирането на разделени семейства, 
влизането и пребиваването с цел трудова заетост, упражняване на дейност на 
свободна практика и обучение, статута на гражданите на трети страни, 
пребиваващи дългосрочно и единния формат на разрешенията за пребиваване 
(CONF-BG 55/02 и ADD 18-21). В този контекст ЕС отбелязва, че до края на 
юни 2003 г. ще бъдат приети допълнителни изменения. ЕС също така отбелязва, 
че България вече не възнамерява да изготви Закон за имиграцията, а вместо това 
ще приеме ЗИДЗМВР, с който се предвижда създаването на нова дирекция 
“Миграция”. В този контекст обаче ЕС отбелязва, че предвиденият краен срок 
за приемане (края на март 2003 г.) не е спазен. ЕС приканва България редовно 
да информира Конференцията за постигнатия напредък във връзка с приемането 
и влизането в сила на ЗИДЗМВР, включително крайните срокове за пълното му 
прилагане.  

ЕС взема предвид по-строгите мерки, предприети от България през октомври 
2002 г., за засилване на контрола върху незаконната миграция от България към 
други страни, особено преразглеждането на Закона за българските документи за 
самоличност и разпоредбите на Закона за убежището и бежанците. ЕС приканва 
България на информира Конференцията относно наказателните мерки при 
незаконно напускане на страната.  

ЕС взема предвид предоставената от България информация за съответните 
разпоредби на Закона за чужденците и Закона за насърчаване на заетостта в 
областта на борбата срещу нелегалната миграция и нелегалната заетост (CONF-
BG 55/02 и ADD 20). В този контекст, ЕС също така отбелязва важното 
значение на създаването на Национална миграционна служба, както и 
намерението на България да създаде през 2004 г. един специализиран център за 
настаняване на незаконно пребиваващи чужденци на границата с Турция. ЕС 
насърчава България да изпълни своите планове съгласно поставените (и вече 
удължени) крайни срокове. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България относно 
съответствието със съпътстващите мерки, посочени в Раздел II, глава 6 (членове 
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26 и 27) от Конвенцията за прилагането на Споразумението от Шенген от 14 
юни 1985 г. (CONF-BG 55/02 и ADD 21). ЕС отбелязва, че с измененията в 
Закона за чужденците българското законодателство е приведено в пълно 
съответствие с тази част от acquis, включително с Директива на Съвета 
2001/51/ЕО от 28 юни 2001 г., която допълва разпоредбите на чл. 26 от 
Конвенцията. 

ЕС взема предвид направения от България преглед на сключените споразумения 
за реадмисия и отбелязва, че през 2001 - 2003 г. са сключени 11 нови 
споразумения, както и мерките на България за сключване на такива 
споразумения с Турция, Естония, Русия и Тунис. В тази връзка, Европейският 
съюз подчертава, че при сключване на споразуменията за реадмисия трябва 
последователно да се спазват стандартите на ЕС и по-специално препоръката от 
30 ноември 1994 г. за типово двустранно споразумение за реадмисия.   

ЕС взема предвид подробната информация, предоставена от България относно 
законодателните разпоредби (Закона на Министерството на вътрешните работи, 
Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за чужденците и Закона за 
административното производство) и организацията на съдебния контрол при 
задържането преди експулсиране (CONF-BG 55/02 и ADD 21). 

ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшния напредък в тази 
област и по-специално -  създаването на Национална миграционна служба. 

Убежище 

ЕС отбелязва, че вместо изменения и допълнения на Закона за бежанците от 
1999 г., България прие нов Закон за убежището и бежанците, който влезе в сила 
на 2 декември 2002 г. (CONF-BG 55/02 и ADD 17). ЕС отбелязва обаче, че 
текстовете, съдържащи клаузите за изключване и прекратяване (членове 13 и 
16) са предпоставка за неразбиране, тъй като не правят разлика между отказ, 
прекратяване на процедурата и отнемане на закрилата и по-специално, когато се 
прилагат за ускорената процедура, съгласно изискванията на Женевската 
конвенция от 1951 г. Поради това, ЕС приканва България да се ангажира с 
изменението на посочените членове, с цел провеждане на ясно разграничение 
между отказ, прекратяване на процедурата и отнемане. 

ЕС взема предвид предоставеното от България обяснение относно разпоредбите 
за сроковете за подаване на молба за убежище (чл. 16, ал 7 и 8). ЕС отбелязва 
обаче, че подобни разпоредби, без каквото и да е обяснение относно нейното 
прилагане, може да постави в опасност правото на закрила на лицата, търсещи 
убежище. Поради това, ЕС приканва България да ревизира съответните 
разпоредби по такъв начин, че да бъде ясно, че неспазването на сроковете не 
може да бъде единствено основание за отхвърляне на молбата за убежище. В 
допълнение, ЕС подчертава важността на гъвкав подход при прилагане на 
принципите “сигурна трета страна” и “сигурна страна на произход” в 
съответствие с европейските насоки и практики. 

ЕС отбелязва, че законодателството на България вече е хармонизирано с 
основните разпоредби на Регламент (ЕО) 343/2003 установяващ критериите и 
механизма за определяне на страната-членка, отговорна за разглеждането на 
молбата за убежище (бившата Дъблинска Конвенция) и Регламента EURODAC 
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и че България предприема организационни мерки за своето активно участие в 
EURODAC, към момента на присъединяването си към ЕС. В този контекст ЕС 
подчертава необходимостта от гарантиране навременното и последователно 
прилагане на EURODAC. 

ЕС също така взема предвид предоставената от България подробна информация 
(CONF-BG 55/02) относно изпълнението на правните разпоредби, 
регламентиращи интеграцията на признатите бежанци и мерките за финансово 
осигуряване на приложението на тези разпоредби, както и за събиране на 
разделени семейства. В този контекст ЕС отбелязва планираното от България 
разширяване на финансовата подкрепа за настаняване на признатите бежанци, 
за което на министъра на финансите е представен план на 25 февруари 2003 г. 

Освен това, ЕС отбелязва предоставената от България подробна информация 
(CONF-BG 55/02) за приемателните центрове, разпоредбите за правната помощ, 
условията за приемане на бежанци, както и намерението й да открие два нови 
транзитни центъра за бежанци до края на 2005 г.  В този контекст ЕС също така 
взема предвид предоставената от България информация за капацитета на 
Агенцията за бежанците, включително за оборудването и обучението, както и 
предвижданото по-нататъшно укрепване на капацитета до края на 2003 г. ЕС 
приканва България редовно да информира Конференцията за постигнатия 
напредък в тази област и по-специално за укрепването на капацитета за 
приемане и последващото увеличаване на капацитета на Агенцията за 
бежанците, както и сътрудничеството с правоприлагащите органи. 

ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшния напредък в тази 
област. 

Полицейско сътрудничество 

ЕС подчертава важността на принцип за ясна, надеждна и напълно 
координирана организация на полицията. ЕС напомня, че тази полицейска 
организация трябва да е оперативна, за да бъде в състояние съответно и изцяло 
да изпълнява acquis, най-късно към датата на присъединяване към ЕС. Това е от 
съществено значение, особено в борбата срещу организираната престъпност 
(inter alia, трафика на хора и особено на жени, трафика на наркотици и 
нелегалното прехвърляне на моторни превозни средства) и новите видове 
престъпност (финансова престъпност, изпиране на пари и 
“високотехнологични” престъпления). Това предполага практическо и 
ефективно сътрудничество и информационен обмен между институциите, 
работещи в тази област, наличието на възможности за търсене с помощта на 
компютри, първоначално и последващо обучение, адаптирано към нуждите на 
борбата със специфичните видове престъпност, както и национални 
статистически инструменти за отчитане ръста и резултатите от борбата с 
престъпността. ЕС приканва България да приеме стратегия и план за действие за 
реформа на полицията, с което да се гарантира, че българската полиция ще бъде 
в състояние към момента на присъединяването ефективно да прилага acquis.  

ЕС подчертава изключителната важност на ефективното сътрудничество и 
координация между органите на наказателното производство, включително 
министерствата на вътрешните работи, на финансите, на правосъдието и 
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съответните агенции, полицията, Националната служба за борба с 
организираната престъпност, Бюрото за финансово разузнаване, митниците, 
данъчната администрация и съдебните органи.  С тази цел пречките по 
координацията трябва да бъдат систематично отстранявани, включително 
банковата тайна и данъчното законодателство, когато препятстват ефективните 
действия за борба с организираната престъпност.  

ЕС взема предвид предоставената от България информация (CONF-BG 55/02  
ADD 23) за създаването на Национална точка за контакт и приемането на 
необходимите изменения в Закона на Министерството на вътрешните работи на 
6 февруари 2003 г. и в Правилника за неговото прилагане - на 10 април 2003 г. 
Освен това, по отношение на предоставената от България информация за 
функционирането, комплектоването и обучението на Националната точка за 
контакт, ЕС отбелязва, че по-нататъшното укрепване ще продължи до края на 
декември 2003 г., а до 31 декември 2005 г. ще бъде проектирана единна цифрова 
дигитална комуникационна система за полицейско сътрудничество.  

Освен това, ЕС отбелязва, че на 13 септември 2002 г. са приети изменения в 
Наказателния кодекс, с които се постига съответствие на българското 
законодателство със Съвместно действие от 21 декември 1998 г. относно 
криминализирането на участието в престъпна организация и Съвместното 
действие от 24 февруари 1997 г. относно действията за борба с трафика на 
хора и сексуалната експлоатация на деца. ЕС отбелязва обаче, че приетите 
изменения в Наказателния кодекс все още съдържат известна дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, тъй като чл. 157 все още предвижда 
различни финансови санкции за хомосексуалната проституция и различен 
подход, що се отнася до “възрастта на съгласие”. Поради това, ЕС приканва 
България да се ангажира, че ще направи необходимите изменения в 
Наказателния кодекс и по-специално в чл. 157 с цел постигане на пълно 
съответствие с acquis. 

ЕС отбелязва предоставената от България подробна информация (CONF-BG 
55/02) за обучението на полицията по международно право в областта на 
правата на човека  и предвижданото по-нататъшно развитие в този аспект през 
2003 г. ЕС насърчава България да продължи да подобрява обучението в тази 
насока. ЕС подчертава, че ще наблюдава резултатите от обучението в областта 
на правата на човека. 

ЕС отбелязва, че България е приела на 7 ноември 2002 г. Национална стратегия 
за противодействие на престъпленията за периода 2002-2005 г. (CONF-BG 3/03 
ADD 3) и План за действие за нейното изпълнение, на 13 февруари 2003 г. 
(CONF-BG 3/03 ADD 3). ЕС освен това отбелязва, че повечето дейности в План 
за действие са предвидени за периода от юни 2003 г. до декември 2004 г. и 
поради това приканва България да предоставя редовно информация за своите 
планове за изпълнение на Националната стратегия и да предостави подробен 
график за на дейностите в дългосрочен план. 

ЕС взема предвид предоставената от България подробна информация (CONF-
BG 55/02 и CONF-BG 16/03) за функциите и сътрудничеството между 
различните полицейски служби на национално и регионално ниво. ЕС 
отбелязва, че имайки предвид броя на различните полицейски служби, 
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специално внимание трябва да се обърне на тяхното функциониране на 
практика, на внедряването на сериозен механизъм за общо ползване на 
информацията, както и прозрачни процедури за сътрудничество, с оглед 
избягване на припокриване и дублиране на работата на национално и 
регионално ниво. ЕС отбелязва освен това, че компетенциите и 
взаимоотношенията на разследващите органи в до-съдебната фаза са много 
сложни, което води до дублиране и забавяне на цялата процедура в рамките на 
наказателното производство. В този контекст ЕС отбелязва, че е изработен План 
за действие за справяне с тази ситуация, който предвижда изменения на 
Наказателно-процесуалния кодекс и Конституцията. ЕС посочва, че при 
сегашната система за разследване на сериозни престъпления липсва 
ефективност и че тя не е в съответствие с практиките на ЕС, поради което 
приканва България да поеме ангажимент за опростяване на наказателното 
производство, като направи фазата на разследването по-кратка, по-ефективна и 
съответстваща на практиките на ЕС, в рамките на крайните срокове, с които се е 
ангажирала и преди присъединяването й към ЕС. ЕС приканва България 
редовно да предоставя доклади за напредъка в областта на досъдебното 
производство. 

ЕС взема предвид предоставената от България информация относно броя на 
сключените международни споразумения за полицейско сътрудничество 
(CONF-BG 55/02 ADD 24). ЕС освен това отбелязва броя на международните 
споразумения, сключени през 2002 г. (с БЮР Македония, Ирландия, Франция, 
Австрия, Белгия, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора) и че споразуменията с 
Румъния и Гърция по чл. 39 - 47 от Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген се очаква да бъдат одобрено от Министерски съвет 
на 30 юни 2004 и че ще бъде направен преглед на съществуващите 
споразумения за съответствие с разпоредбите за защита на личните данни. В 
допълнение, ЕС подчертава важността на създаването на необходимата 
законодателна рамка, която да гарантира правомощията по чл. 40 (презгранично 
наблюдение) и чл. 41 (презгранично преследване) от посочената конвенция 
Шенген.    

ЕС отбелязва, че в контекста на туининг-проекта за системи за управление на 
криминалната информация, приключил на 26 октомври 2002г., е разработена 
концепцията за Националната точка за контакт за полицейско сътрудничество и 
са създадени необходимите условия за бъдещото интегриране на Шенгенската 
информационна система. 

ЕС взема предвид предоставената от България информация (CONF-BG 55/02)  
за специализираните програми за обучение в областта на процедурите и 
полицейските техники и специфичната етика, свързана с борбата срещу 
организираната престъпност, както и сериозния проблем на корупцията. ЕС 
отбелязва обаче, че учебната програма е много ограничена, що се отнася до 
обучението в областта на борбата срещу корупцията и че корупцията е широко 
разпространена на всички нива в полицията и особено в пътната полиция. 
Поради това, ЕС приканва България да се ангажира със значително разширяване 
на обучението в областта на борбата с корупцията, да продължи да инвестира в 
превантивни мерки и да осигури ефективност при санкционирането на 
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служителите на полицията на всички нива, извършили престъпления, свързани с 
корупция и изнудване, особено служителите на пътната полиция. 

ЕС взема предвид подробната информация, предоставена от България, за 
изпълнението на Предприсъединителния пакт за организираната престъпност и 
законодателството за борба с трафика на жени и деца (CONF-BG 55/02 ADD 
26). 

ЕС отбелязва, че на 17 юни 2003 г. е подписано Споразумение за 
сътрудничество с Европол, както и че сътрудничеството с Европол ще се 
осъществява чрез създадената неотдавна Национална точка за контакт. ЕС 
отбелязва също, че България подготвя изпращането на офицери за връзка в 
Германия, Белгия, Гърция, Испания и Франция, което ще стане до 31 декември 
2003 г. и че освен това предвижда изпращане на офицери за връзка в Полша и 
Турция. 

ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшния напредък в тази 
област и по-специално изпълнението на Националната стратегия за 
противодействие на престъпленията, фазата на до-съдебното производство и 
борбата с корупцията в полицията и по-специално - пътната полиция. 
 
Борба срещу тероризма 

Съгласно чл. 29 от Договора за Европейският съюз, борбата срещу тероризма 
представлява неразделна част от целите на Съюза за създаване на зона на 
свобода, сигурност и справедливост. ЕС припомня заключенията на 
извънредния Европейски съвет от 21 септември 2001 г. 

ЕС приветства факта, че България се е присъединила изцяло към посочените 
заключения и по-специално що се отнася до необходимостта от систематична 
оценка на отношенията с трети страни в светлината на подкрепата, която тези 
страни биха могли да окажат на тероризма. По този начин България 
демонстрира една силна ангажираност по отношение на международното 
измерение на създаването на зона на свобода, сигурност и справедливост. 

Освен това, ЕС отбелязва подробната информация, предоставена от България 
относно ролята на Съвета за сигурност в борбата срещу тероризма. ЕС 
отбелязва намеренията на България да се подготви за ратификация и 
приложение на Конвенцията на ЕС от 29 май 2000 г. за сътрудничество по 
наказателно-правни въпроси и на Протокола към нея. В тази връзка ЕС 
отбелязва, че приемането на съответните изменения в Наказателно-
процесуалния кодекс, както и изготвянето на нов закон за екстрадиция и правна 
помощ по наказателно-правни въпроси, се предвиждат до края на 2004 г. 

Казано по-общо, ЕС категорично насърчава България да приведе колкото може 
по-бързо законодателството си в съответствие с acquis и с други международни 
стандарти в борбата срещу злоупотребата с финансовата система. В този 
контекст ЕС отбелязва, че с приемането на измененията в Закона за мерките 
срещу изпирането на пари от 21 март 2003 г. и влизането им н сила от 8 април 
2003 г. България е хармонизирала своето законодателство с Директива 
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2001/97/ЕО относно предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

ЕС насърчава България да гарантира, че при изготвяне на законодателството, 
потенциалното му влияние върху борбата с престъпността и тероризма ще бъде 
напълно взето под внимание и приканва България да започне ранни 
приготовления за прилагане след присъединяването си към ЕС на двете Рамкови 
решения за борба с тероризма и за европейската заповед за арест. 

ЕС припомня, че е възможно да има ново acquis преди приключване на 
преговорите, като например бъдещото Рамково решение за изпълнение в 
Европейския съюз на заповеди за замразяване на средства и доказателства. 
 
Борба срещу измамите и корупцията 

ЕС подчертава, че планираните мерки за борба с измамите трябва да са 
насочени към гарантиране защита на финансовите интереси на Европейските 
общности след присъединяване към ЕС, която отговаря най-малкото на  
съществуващото ниво на защита в сегашните държави-членки на ЕС. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България за хармонизирането 
на законодателството с Конвенцията за защита финансовите интереси на 
Европейската общност и нейните Протоколи и по-специално измененията в 
Наказателния кодекс, приети на 13 септември 2002 г. (CONF-BG 55/02 и ADD 
22 и 16/03). ЕС също така отбелязва, че българското законодателство е 
хармонизирано с изискванията на чл. 2 и 3 от Първия протокол за корупцията 
към същата Конвенция, както и с изискванията на чл. 1, ал. 3 от Конвенцията. 
ЕС обаче отбелязва, че българското законодателство все още не е напълно 
хармонизирано с изискванията в случаите на измами и наказателна отговорност 
на ръководителите на предприятия (чл. 1, ал. 1 и 3). По тази причина, ЕС 
приканва България да се ангажира с пълното хармонизиране на 
законодателството, що се отнася до определението за измама, което трябва да 
обхваща всички елементи по чл. 1, ал. 1, както и наказателната отговорност на 
ръководителите на предприятия (чл. 3), много преди присъединяването си към 
Европейския съюз. 

ЕС обръща внимание на България върху необходимостта от хармонизиране с 
acquis в областта на защитата на еврото и по-специално с Рамковото решение на 
Съвета от 29 май 2000 г. относно засилена защитата чрез наказания и други 
санкции срещу фалшифицирането във връзка с въвеждането на еврото, заедно с 
измененията и Решение на Съвета от 6 декември 2001 г. относно защитата на 
еврото.  В този контекст ЕС приканва България редовно да информира 
Конференцията за постигнатия напредък в тази област. 

ЕС освен това отбелязва, че към настоящия момент законодателството на 
България не предвижда отговорност на юридическите лица, както това се 
изисква от Втория протокол към Конвенцията за защита финансовите интереси 
на Европейските общности от 1995 г. (CONF-BG 55/02 и 16/03). В този контекст 
ЕС отбелязва, че се предвижда изготвянето на проект на Кодекс за 
административното производство и че включването на изискваните санкции във 
връзка с отговорността на юридическите лица е в процес на обсъждане, като се 
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очаква той да бъде приет до края на 2005 г. ЕС обръща внимание на България на 
факта, че пълната хармонизация е задължително да се извърши до момента на 
присъединяване и поради тази причина ЕС приканва България да поеме 
ангажимент за включване отговорността на юридическите лица и съответните 
санкции в проекта на Кодекс за административното производство. 

ЕС отбелязва информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02 и 
16/03), че нейното законодателство позволява сътрудничество и обмен на 
информация между съдебните и полицейски органи и OLAF, в съответствие с 
чл. 7 от Втория протокол към Конвенцията за защита финансовите интереси 
на Европейската общност. 

ЕС отбелязва, че България е приела последващи изменения в Закона за мерките 
срещу изпирането на пари, влезли в сила на 8 април 2003 г., които предвиждат 
създаването на финансов надзорен орган и са в пълно съответствие с  
Директива 2001/97/ЕО относно предотвратяването на използването на 
финансовата система за целите на изпирането на пари. В този контекст ЕС 
отбелязва, че във връзка с последните изменения, на 31 юли 2003 г. 
Министерски съвет одобри съответните актуализирани под-законови 
нормативни актове (CONF-BG 55/02 ADD 30 и 16/03). 

Освен това, ЕС отбелязва подробната информация, предоставена от България 
(CONF-BG 55/02 и 16/03) за персонала, обучението и оборудването на 
Агенцията за финансово разузнаване (бивше Бюро за финансово разузнаване), 
както и относно плановете на България да обнови техническото оборудване на 
Агенцията, и да продължи да разширява обучението. В този контекст ЕС 
насърчава България да подобри капацитета си за прилагане в областта на  
борбата срещу прането на пари, като се ангажира да осигури на Агенцията за 
финансово разузнаване подходящ персонал, оборудване и обучение. И най-
накрая, ЕС отбелязва предоставената информация относно броя постъпили 
сигнали и случаите, по които е работено в периода 1998-2002 г. и координация 
между Агенцията и различните правоприлагащи органи и съдебната власт. ЕС 
приканва България да ускори приключването на останалите оперативни 
преписки от този период и да подобри взаимоотношенията между Агенцията и 
не-банковите финансови институции. ЕС напомня на България, че една успешна 
политика срещу изпирането на пари трябва да покрие целия процес от 
превенцията до ефективното наказателно преследване и приканва България 
редовно да информира Конференцията за постигнатия напредък в тази област. 

ЕС отбелязва, че България е подписала на 4 ноември 1999 г. Гражданската 
конвенция за корупцията и че инструментът за ратификацията й е официално 
връчен на 8 юни 2000 г. По-нататък ЕС отбелязва, че България е ратифицирала 
Наказателната конвенция относно корупцията на 12 април 2001 г., която е в 
сила за България от 1 юли 2002 г. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, относно 
капацитета й за прилагане в областта на борбата срещу корупцията (CONF-BG 
55/02 ADD 31 и ADD 32 и 16/03). ЕС отбелязва, че България изпълнява 
Националната стратегия за борба с корупцията (CONF-BG 73/01) посредством 
План за действие, приет на 13 февруари 2002 г. В този контекст ЕС отбелязва, 
че съответните правоприлагащи органи разработват свои планове за действие на 
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база на Националната стратегия и че тези дейности са координирани от 
Надзорната комисия, създадена на 11 февруари 2002 г. ЕС освен това отбелязва, 
че се предвижда засилване на дейностите на съответните правоприлагащи 
органи (подчинени на Министерството на вътрешните работи и в рамките на 
съдебната система), в контекста на туининг-проекти, което ще започне през 
втората половина на 2003 г. ЕС настоява България да ускори приемането на 
етични кодекси за съдии и прокурори и да продължи своите усилия за 
подобряване на превенцията и борбата срещу корупцията в гранична полиция, 
полицията, Изпълнителна агенция “Пътища”, митническата администрация и 
съдебната власт. ЕС настоява и приканва България да приеме План за действие 
за борба с корупцията на високите нива. ЕС приканва България редовно да 
информира Конференцията за по-нататъшния напредък и конкретните действия, 
които са резултат на започналите институционални промени. ЕС подчертава, че 
стриктно ще следи усилията на България в борбата срещу корупцията, 
включително функционирането на националната координационна структура и 
отпускането на достатъчно финансови средства, както и отстраняването от 
служба и наказателното преследване на лицата, замесени в корупция. 
 
Наркотици 

ЕС напомня, че прилагането на acquis в областта на наркотиците изисква 
подготовка за участие в Европейската информационна мрежа за наркотиците и 
наркоманиите (Reitox) на Европейския център за наблюдение на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA). Това участие е неразделна част от задълженията по 
Регламент (ЕИО) 302/93 и Съвместното действие от 16 юни 1997 г.  ЕС 
подчертава, че всички държави-членки са изградили национални точки за 
контакт, като за целта всички са подготвили национални стратегии по 
наркотиците. Като отбелязва мерките, които България вече е предприела в 
областта на  наркотиците, ЕС подчертава значението, което има за България 
ефективното изпълнение на една балансирана и практична национална 
стратегия за наркотиците, в съответствие със Стратегията на ЕС за наркотиците 
2000-2004г., както и интензифицирането на сътрудничеството с държавите-
членки в тази област, при пълно използване на възможностите за 
сътрудничество с Европол, предвидено в Предприсъединителния пакт за борба 
с организираната престъпност. ЕС насърчава България да продължи и засили 
борбата срещу трафика на наркотици - както на границите, така и вътре в 
страната. 

ЕС отбелязва, че България е приела на 20 февруари 2003 г. Национална 
стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г. (CONF-BG 03/03 ADD 1) и План 
за действие за изпълнение на Стратегията, приет  на 24 април 2003 г. (CONF-BG 
03/03 ADD 2). ЕС счита, че приемането на двата документа представлява първа 
стъпка в изграждането на цялостна политика в областта на наркотиците. ЕС 
отбелязва обаче и факта, че изпълнението е в ранен стадий и приканва България 
да се ангажира без забавяне да изпълнява Плана за действие за изпълнение на 
Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г. и по-специално да 
създаде Звеното за координация и анализ (CAU),  Звеното за оперативна 
информация по наркотиците (NDIU), Националната точка за контакт, да изгради 
силна структура за координация и да отпусне достатъчно финансови средства, 
както и да отчита редовно постигнатите резултати. 
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ЕС отбелязва, че България е подписала Споразумението от 1995 г. за 
нелегалния трафик по море, в изпълнение на член 17 на Конвенцията на ООН 
срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества на 21 май 
2003г. ЕС също така отбелязва, че за края на 2004 г. се предвиждат изменения и 
допълнения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които 
ще позволят неговата ратификация (CONF-BG 55/02 и 16/03). 
 
ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02 
и 16/03) относно създаването на 17 януари 2001 г. на Националния съвет по 
наркотичните вещества, както и за неговото функциониране. В тази връзка ЕС 
отбелязва, че продължава да се развива структурата за координация на Съвета 
и сътрудничеството с Общинските съвети по наркотичните вещества, в 
контекста на изпълнението на Националната стратегия за борба с 
наркотиците. ЕС насърчава България да продължи своите усилия, така че да се 
даде възможност на Националния съвет по наркотичните вещества да изпълни 
своята координираща роля, съгласно разпоредбите на Закона за наркотичните 
средства и прекурсорите. 

ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшния напредък в тази 
област и по-специално конкретните мерки и задачи по изпълнението на 
Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г., както и 
координацията на дейностите на големия брой предвидени институции 
ангажирани в тази област, включително отпускането на необходимите 
финансови средства.  

Митническо сътрудничество 
 
ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, относно 
подготовката й за присъединяване към Конвенцията за взаимопомощ и 
сътрудничество между митническите администрации (1997) и че България ще 
се присъедини към тази Конвенция при присъединяването си към ЕС (CONF-
BG 55/02). ЕС също така отбелязва, че България ще направи резерви по чл. 20, 
ал. 8, чл. 21, ал. 5 и чл. 23, ал. 5 от тази Конвенция. В този контекст ЕС 
отбелязва, че неотдавна е приета правната рамка за извършване на 
контролирани доставки, презгранично наблюдение и преследване и съвместни 
екипи (CONF-BG 55/02и ADD 33). 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, относно 
подготовката й за присъединяване към Конвенцията за използването на 
информационните технологии за митнически цели (1995 г.), при 
присъединяването на страната към ЕС. ЕС отбелязва, че е приета необходимата 
правна рамка и че България е във финалните стадии на приемане на вторично 
законодателство (CONF-BG 55/02 и 16/03). 

ЕС отбелязва, че през 2000 г. и 2001 г. България е сключила четири 
Меморандума за разбирателство в борбата с наркотиците със самолетни 
компании и с три компании за експресни куриерски услуги. ЕС освен това 
отбелязва, че България възнамерява да сключи до края на 2003 г. и други 
Меморандуми с представители на химическата промишленост, корабни агенции 
и оператори на контейнери. 
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ЕС отбелязва предоставения от България подробен преглед на съществуващите 
споразумения за сътрудничество с други правоприлагащи органи (CONF-BG 
55/02). В този контекст, ЕС отбелязва, че регламентацията на вътрешното 
сътрудничество е значително подобрена. 

ЕС отбелязва информацията, предоставена от България, относно 
реорганизацията на Агенция “Митници”, от която става ясно, че не е 
предвидено създаване на митническа полиция (CONF-BG 16/03). 

ЕС отбелязва напредъка, осъществен от България, във връзка със сключването 
на двустранни международни споразумения за сътрудничество и 
предоставената информация за създаването на специализирани групи в рамките 
на митническата администрация, които ще обработват чуждестранните молби за 
взаимопомощ и сътрудничество (CONF-BG 55/02). 

ЕС взема предвид подробната информация, предоставена от България (CONF-
BG 55/02 ADD 34), относно цялостната стратегия за обучение и 
специализираните програми за обучение, като при това ЕС отбелязва, че 
обучението ще продължи да бъде развивано през периода 2003-2004 г. 

ЕС отбелязва освен това напредъка, осъществен от България при изпълнението 
на мерките, предвидени за митническата администрация в Националната 
стратегия за противодействие на корупцията и по-специално - приемането на 
Етичен кодекс през юли 2002 г. и засиления контрол и приемането на 
дисциплинарни мерки. ЕС насърчава България да продължи усилията си за 
ефективно справяне с проблема с измамите и корупцията в тази област и 
приканва България редовно да информира Конференцията за предприетите 
мерки. 

ЕС отбелязва, че България е приела Стратегия за митническите лаборатории, с 
която се увеличават експертните и техническите възможности на митническата 
администрация. Стратегията ще се актуализира редовно, а необходимото 
оборудване за нейното изпълнение ще се модернизира. ЕС отбелязва освен това, 
че от март 2002 г. в митническата администрация се извършва анализ на риска и 
че до края на юни 2003 г. ще започне да функционира подобрен модул за анализ 
на риска. 

ЕС подчертава, че ще наблюдава отблизо по-нататъшния напредък в тази 
област. 

Съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела 
 
ЕС отбелязва изявлението на България (CONF-BG 55/02 и 16/03), че се 
планира до края на 2003 г. страната да се присъедини към Европейската 
конвенция за трансфер на наказателни производства (1972 г.) и 
Европейската  конвенция за международна валидност на присъдите (1970 г.). 
ЕС отбелязва, че са приети изменения и допълнения в Наказателния кодекс и 
Наказателно-процесуалния кодекс и отбелязва, че това позволява на България 
да се присъедини към Европейската конвенция за изпълнение на  присъди на 
чуждестранен съд (1991 г.) и към Конвенцията за опростени процедури за 
екстрадиция (1995 г.) при присъединяването си към ЕС. И най-накрая ЕС 
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отбелязва, че при присъединяването си към ЕС България ще се присъедини 
към Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за 
трансфер на осъдени лица (1997 г.) и Втория допълнителен протокол към 
Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела (2001 г.). 

ЕС приема за сведение, че България е ратифицирала на 21 февруари 2003 г. 
Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения относно 
упражняване на родителски права и възстановяване на родителски права (1980 
г.) и Конвенцията за гражданско-правните аспекти при международното 
отвличане на деца (1980 г.). ЕС отбелязва, че за прилагането на двете конвенции 
до средата на 2003 г. трябваше да бъдат приети изменения и допълнения в 
Гражданско-процесуалния кодекс и Семейния кодекс. ЕС отбелязва също така 
позицията на България (CONF-BG 73/01 и 55/02), че страната не възнамерява да 
се присъединява към Конвенцията за гражданския процес (1954 г.). 

ЕС отбелязва информацията, предоставена от България, относно предприетите 
стъпки за осигуряване на съответствие с разпоредбите на Шенгенското 
законодателство относно съдебното сътрудничество. ЕС отбелязва също така, че 
се работи върху изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс за 
приравняването му към разпоредбите на Конвенцията за опростената процедура 
за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз (1995 г.), които 
бяха предвидени за средата на 2003 г. ЕС отбелязва също така, че България 
възнамерява да подготви до края на 2004 г. отделен Закон за екстрадицията. ЕС 
приканва България редовно да информира Конференцията за постигнатия 
напредък. 

ЕС освен това отбелязва подробната информация, предоставена от България, 
относно обучението на магистратите по въпросите на съдебното сътрудничество 
по наказателни и граждански дела и перспективите за модернизация на 
оборудването в съдилищата, прокуратурите и следствените служби (CONF-BG 
55/02 и 16/03). 
 
ЕС взема предвид информацията, предоставена от България (CONF-BG 55/02 
и ADD 22) относно постигнатото съответствие със Съвместно действие от 24 
февруари относно действията за борба с трафика на хора и сексуалната 
експлоатация на деца. В този контекст ЕС отбелязва, че на 13 септември 2002 
г. са приети изменения в Наказателния кодекс, в сила от 1 октомври 2002 г. и 
че на 7 май 2003 г. е приет Закон за борба с незаконния трафик на хора, в сила 
от 20 май 2003 г. 

ЕС отбелязва, че Наказателно-процесуалният кодекс на България (CONF-BG 
55/02 ADD 25) съдържа някои разпоредби относно предварителното задържане 
и съдебния контрол. ЕС освен това отбелязва, че на 25 юни 2002 г. са приети 
изменения в Закона за изпълнение на наказанията, свързани с условията в 
местата за лишаване от свобода. 

ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, относно 
създаването през юни 2001 г., числеността на персонала, обучението и 
оборудването на Дирекция “Международно правно сътрудничество и права на 
човека”. ЕС отбелязва, че укрепването на тази дирекция ще продължи в рамките 
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на туининг проект за 2003 г. и двустранното сътрудничество с държавите-
членки. 

ЕС освен това отбелязва продължаващите мерки и напредъка на България за 
осигуряване на бъдещи директни международни контакти между 
компетентните съдебни органи и нейната подготовка за интегриране в 
Европейската съдебна мрежа. В този контекст ЕС отбелязва, че необходимата 
правна основа ще се осигури с ратифицирането на Втория допълнителен 
протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела (2001 г.). 

ЕС напомня за значението на принципа на взаимно признаване на решенията по 
гражданско-правни и наказателно-правни въпроси. 
 
Освен това ЕС напомня, че ратифицираните международни конвенции трябва да 
се прилагат ефективно. 
 
ЕС ще продължава да наблюдава стриктно по-нататъшния напредък в тази 
област. 

 

* * * 

При условие за приемане от страна на България на горепосочените забележки и 
твърдия ангажимент на България (CONF-BG 20/03), по-специално: 

а) да гарантира изпълнението на актуализирания План за действие за 
изпълнение на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система 
(CONF-BG 3/03) без повече закъснение и в съответствие с предвидените 
срокове, по-специално: 

• гарантира цялостното изпълнение на предвидените планове за подобряване 
на системата за правна помощ, с която се гарантира равен достъп до 
правосъдие за всички граждани; 

• в пълна степен провежда разпределението на задачите и отговорностите 
между Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието съгласно 
Закона за съдебната власт и гарантира тяхната ефективна независимост, 
както и предприема съответните мерки в зависимост от изхода на 
дискусиите по състава, правомощията и мандата на ВСС и неговото 
взаимодействие с МП, като същевременно се вземе предвид необходимостта 
от взаимен контрол (взаимен контрол и равновесие) в отношенията между 
ВСС и органите на другите конституционни власти; 

• гарантира достатъчно финансиране на съдебната власт (персонал и техника); 

• гарантира обективни и прозрачни процедури за назначаване, оценка и 
повишаване в длъжност в съдебната система; 

• гарантира разпределението на делата на магистрати и прокурори на базата 
на обективни и прозрачни процедури; 
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• да предостави в края на 2003 г. подробна статистика за продължителността 
на съдебните производства за периода 2000-2003 г., за да може да се прецени 
ефекта от внесените изменения и допълнения в ГПК и НПК; 

• докладва на всеки шест месеца, считано от март 2004 г., за напредъка при 
прилагането на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система; 

• предоставя редовно подробна информация за наказателните производства, 
повдигнати обвинения и постановени присъди за организираната 
престъпност, корупцията, наркотиците, трафика на хора и данъчни и 
финансови престъпления. 

 

б) да продължи реформата на досъдебната фаза в съответствие с най-добрите 
практики в държавите-членки на ЕС и чл. 5 и 6 от Европейската конвенция за 
правата на човека, както и решенията на Европейския съд по правата на човека, 
като най-важен приоритет, в частност: 

• приемане на измененията в Наказателно-процесуалния  кодекс и Закона 
за съдебната власт, необходими за да се гарантира ефективност и 
прозрачност на системата на досъдебното производство, както и 
избягване на припокриването - предвидено до края на 2004 г. Това 
включва ограничаването на правомощията на следователите и ясното им 
разграничаване от тези на дознателитe и гарантира еднаквото третиране 
на всички граждани;  

• сериозно да се помисли за извършване на съответните конституционни 
промени колкото е възможно по-скоро и  не по-късно от края на 2005 г., с 
които да се създаде стабилна правна основа за предвижданите изменения 
в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт и да се 
избегне риска от отменяне; 

• да се опрости наказателното производство чрез съкращаване фазата на 
разследване на тежките престъпления, повишаване на нейната  
ефективност и привеждането й в съответствие с практиката на ЕС в 
рамките на определения срок и преди датата на присъединяване; 

• редовно да се предоставят доклади за напредъка по изброените по-горе 
въпроси на всеки шест месеца, считано от м. март 2004 г. 

 
в)   да се ускорят необходимите мерки (подходяща сграда, подбор и обучение на 
персонала, съответно оборудване) и при всички случаи Комисията за защита на 
личните данни да започне да осъществява своите функции в пълен обем преди 
края на 2003 г., както и да продължи да осигуряването на необходимите 
финансови средства. 

 

г) да се изменят чл. 13 и чл. 16 от наскоро приетия Закон за убежището и 
бежанците, като се направи ясно разграничение между отказ, прекратяване на 
процедурата и отнемане на закрилата с цел да се постигне пълно съответствие с 
Женевската конвенция от 1951 г. 
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д) да се хармонизира Наказателния кодекс и в частност чл. 157 за сексуалната 
ориентация, с цел да се постигне пълно съответствие с acquis. 
 
e) да прилага Националната стратегия за борба с корупцията в съответствие със 
заложените срокове, да ускори приемането на Етични кодекси за съдии и 
прокурори, значително да увеличи обучението на полицейски служители в 
областта на борбата с корупцията, да продължи да инвестира в превантивни 
мерки и да осигури ефективни санкции за полицейски служители, уличени в 
корупция и изнудване, на всички нива, особено що се отнася до пътната 
полиция, да продължи усилията за подобряване на превенцията и борбата с 
корупцията в гранична полиция, Изпълнителна агенция “Пътища”, 
митническата администрация и съдебната  власт, както и да приеме план за 
действие за борбата срещу корупцията на високите нива. 

 

ж) да хармонизира в пълна степен българското законодателство далеч преди 
присъединяването по отношение дефиницията за измама, която да обхване 
всички елементи на чл. 1(1) и наказателната отговорност на ръководителите на 
предприятия (чл. 3) от Конвенцията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности от 1995 г.; да включи отговорност на юридически 
лица и съответните санкции в проекта за Административно-процесуален кодекс, 
който се очаква да бъде приет до края на 2005 г.; да осигури достатъчно 
служители, оборудване и обучение на Агенция “Финансово разузнаване” с  
оглед подобряване капацитета за прилагане в областта на борбата срещу 
прането на пари. 

 

з) да прилага Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за 
борба с наркотиците 2003-2008 без забавяне, особено по отношение създаването 
на Звеното за координация и анализ, Националното информационно-аналитично 
звено по наркотичните вещества, Националната точка за контакт (Focal Point), 
създаването на силна структура за координация и осигуряването на достатъчни 
финансови средства, както и редовно да изготвя отчет за постигнатите 
резултати; 

Както и при условие за потвърждаване от страна на България на нейните 
ангажименти ефективно да приеме възможно най-скоро всички други очаквани 
мерки в сроковете, посочени по-горе, Европейският съюз отбелязва, че на този 
етап не са необходими повече преговори по тази Глава. 

Наблюдението на напредъка по приемането и прилагането на acquis ще 
продължи по време на преговорите и до присъединяването, особено по 
отношение на това доколко България се придържа към предвидената 
законодателна програма и по отношение на допълнителните мерки, целящи 
развитието на институционалния и административен капацитет на всички 
български правоохранителни органи и органите на съдебната система. ЕС 
подчертава, че особено внимателно ще наблюдава изпълнението от страна на 
България на конкретните ангажименти в областта на реформата на съдебната 
система, защитата на данните, миграцията, убежището, полицейското 
сътрудничество и най-вече досъдебната фаза и борбата срещу корупцията в 



 29

пътна полиция, измамите и корупцията, изпълнението на Националната 
стратегия за борба с корупцията, изпълнението на Националната стратегия за 
борба с наркотиците и създаването на съответните звена. Специално внимание 
ще бъде също отделено и на капацитета на България да сътрудничи ефективно с 
други страни за изпълнението и прилагането на acquis. 

В този контекст, Европейският съюз напомня, че създаването на независима, 
надеждна и ефективна съдебна система е от особено голямо значение. 
Европейският съюз подчертава необходимостта България да подобри цялостния 
си административен капацитет, особено по отношение на политиката в областта 
на човешките ресурси, професионалното обучение, инфраструктурата, 
оборудването и координацията между съответните органи.  

Окончателна оценка на съответствието на българското законодателство и 
политика с acquis и капацитета за неговото прилагане, може да бъде направена 
само на един по-късен етап от преговорите. Особено внимание трябва да бъде 
отделено на връзките между настоящата Глава и други преговорни глави, вкл. 
Свободно движение на хора, Свободно движение на услуги (по отношение на 
защитата на данните), Свободно движение на капитали (по отношение на 
прането на пари), Селско стопанство (по отношение ветеринарния и фито-
санитарен контрол), Митнически съюз и Финансов контрол. В допълнение на 
цялата информация, която Европейският съюз би могъл да изисква за 
преговорите по настоящата Глава и която трябва да бъде предоставена на 
Конференцията, Европейският съюз приканва България редовно да предоставя 
на Съвета по асоцииране подробна писмена информация относно постигнатия 
напредък в приемането и прилагането на acquis. 

С оглед на съображенията във връзка с прилагането на актуализираната 
Стратегия за реформа на съдебната система и актуализирания План за действие, 
Европейският съюз ще продължи през цялото време на преговорите стриктно да 
наблюдава развитието във връзка с условията, при които е постигнато съгласие 
по тази глава. 

Освен това, предвид обхватния характер на процеса на разширяване в областта 
“Правосъдие и вътрешни работи”, Европейският съюз ще предложи защитна 
клауза, каквато е предвидена и в чл. 39 от Договора за присъединяване с 
Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Словения и Словакия. В съответствие със защитната клаузата по чл. 39, посочен 
по-горе, ако в рамките на шест месеца преди присъединяването на България 
докладът на Комисията съдържа сериозни опасения, във връзка с прилагането 
на ангажиментите на България, поети по тази глава, по-специално съдебната 
реформа, Комисията ще предприеме всички необходими мерки. По тази 
причина, Общата позиция за преговори на Европейския съюз с България по 
Глава 31 “Други”, ще включва посочената клауза.     

Предвид горепосочените заключения, Европейският съюз може да се върне 
отново към тази Глава в подходящ момент.  

В допълнение, Европейският съюз припомня, че между 1 декември 2002 г. и 
приключването на преговорите, може да бъде прието ново acquis. 
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