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I. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Необходимост от изготвяне на Стратегията
Настоящата Стратегия е продължение на Стратегиите за интегрирано гранично
управление от 2006 г. и 2010 г., като отчита и надгражда постигнатия прогрес. Основава се
на Европейската концепция за интегрирано управление на границите и е разработена в
съответствие с Наръчника на ЕК за интегрирано управление на границите от 2009 г. Отчита
промяната в геополитическата обстановка, тенденциите в областта на нелегалната миграция
и трансграничната престъпност, общата търговска политика на Общността, общата
политика на ЕС за управление на шенгенското пространство и стратегическите насоки за понататъшно развитие в област свобода, сигурност и правосъдие. Сигурността на границите е
част от общото понятие за глобална сигурност в региона и Европа, и е дългосрочна
стратегическа цел на Република България. Във връзка с това се обуславя и необходимостта
от изготвяне на настоящия стратегически документ за надграждане интегрирания модел за
гранично управление в отговор на предизвикателствата по отношение на граничната
сигурност.
2.Принципи
Основните принципи на концепцията за интегрирано управление на границите,
залегнали в Стратегията са:
- законосъобразност;
- координация и партньорство;
- гарантиране на свободното движение на хора и стоки;
- спазване на основните човешки права;
- прозрачност и солидарност.
3. Цели
Целите на настоящата Стратегия са:
- гарантиране сигурността на външните граници на ЕС чрез повишаване
възможностите на Република България за оценка, ограничаване и ефективно
противодействие на заплахите и рисковете върху средата за сигурност, свързани с контрола
на границите и установения граничен режим;
- гарантиране на плавното преминаване на потоците от хора, превозни средства и
товари по границите без да се намалява нивото на сигурност в рамките на ЕС;
- защитата на финансовите интереси на ЕС и на Република България;
- оптимално управление на границите чрез усъвършенстване на планирането и
подобряване на взаимодействието на национално, регионално и местно ниво между
органите, отговорни за обезпечаване на граничната сигурност и контрол на достъпа до
територията на страната.
II. ГЕОГРАФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С
УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ
1. Дължина на границите и ГКПП
Общата дължина на българските граници е 2 368 км. От тях 1 225 км е външна
граница, като 412 км е морска, а 813 км е сухопътна.
Функционират 36 ГКПП в режим на работа 24/7. От тях 20 ГКПП са на външните
граници (5 на българо-сръбската граница; 3 на българо-македонската граница; 3 на българотурската граница; 4 на морска граница и 5 на въздушни граници) и 16 ГКПП са на вътрешни
граници (6 на българо-гръцката граница и 10 на българо-румънската). Приложение № 1
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Въз основа на двустранни спогодби със съседните държави е договорено
изграждането на нови ГКПП, както следва:
1. българо-гръцка граница - шосеен преход Рудозем - Ксанти;
2. българо-румънска граница - шосейни преходи Кайнарджа – Липница и Крушари –
Добромир;
3. българо-македонска граница - шосейни преходи Струмяни – Берово, Симитли –
Пехчево и Невестино – Делчево;
4. българо-сръбска граница – шосеен преход Салаш - Ново корито и Банкя –
Петачинци.
2. Поток на граничния трафик
През последните 4 години преминаванията на лица, граждани на трети страни през
ГКПП по българските граници се увеличава с равномерни темпове с около 10% на година.
През 2013 г. на ГКПП са регистрирани преминавания на 7 335 478 граждани на трети
страни. Приложение № 2
В периода 2010 – 2013 г. през външните граници на страната преминават интензивни
потоци от пътни превозни средства, като е налице тенденция на увеличаване на изходящите
и входящите обмитени стокови обеми. Приложение № 3
3. Основни предизвикателства
Продължаващите военни конфликти, както и нестабилната социално-икономическа и
политическа ситуация в редица страни от Близкия и Среден Изток, Централна и Северна
Африка се очертаха като основен фактор за развитие на феномена “незаконна миграция” и
значителното увеличаване на миграционния натиск към страните от Централна и Западна
Европа. Разположението на Република България на източно-средиземноморския маршрут за
незаконна миграция, както и липсата на индикации в средносрочен и дългосрочен план за
подобряване на социалната среда и условията на живот в държавите пораждащи
миграционен натиск, прави страната ни потенциална цел за мигрантите, макар и предимно
като транзитен пункт от маршрута им за движение към определени държави от ЕС.
Разрастващите се миграционни процеси и свързаните с тях трансгранични престъпления
(вкл. терористични заплахи) поставят страната ни в сложни условия и определят
отговорността й като външна граница на ЕС.
Промяната в геополитическата обстановка и географското разположение на
Република България изправят страната пред рискове от:
- значително увеличаване на миграционния натиск на българо-турската граница,
вследствие на непрекъснато нарастващия брой мигранти от рискови държави в съседна
Турция;
- поява на “критични” потоци – пристигане на големи групи хора на “вход” и
струпването им на малък участък от границата;
- увеличаване на опитите за преминаване през ГКПП с неистински, подправени и
преотстъпени документи за пътуване;
- увеличаване на опитите за злоупотреби със системата за предоставяне на закрила,
поради увеличаване броя на молбите за убежище;
- проява на други заплахи породени от незаконната миграция – трафик на хора,
терористични заплахи, хуманитарна криза, повишаване на битовата престъпност и др.
Процесите на либерализация в световната икономика допускат разрастване не само
на лоялните, но и на нелоялните търговски практики, което определя следните
трансгранични рискове за страната:
- трафик на наркотици и прекурсори, оръжия, боеприпаси и изделия и технологии с
двойна употреба, както и стоки, нарушаващи правата върху интелектуална собственост;
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- контрабандно внасяне през външна граница и схеми на митническа измама през
вътрешна граница на високостойностни и акцизни стоки;
- опити за нелегално внасяне на стоки, подлежащи на ограничения и забрани;
- опити за източване на ДДС чрез прикрити форми на фиктивен износ;
- внос на противозаконно отнети в чужбина луксозни МПС;
- внос на стоки и товари със занижени цени с произход от страни, с които няма
сключени споразумения за административно сътрудничество и за обмен на митническа
информация;
- опити за преодоляване на Общностната и националната нормативна база, свързана с
разрешителния режим на товарния трафик.
Своевременното ограничаване и минимизиране на негативните ефекти от проявата на
горните заплахи, изискват адекватни мерки за:
- постоянно надграждане на модела за интегрираното гранично управление,
съобразно съществуващите нужди;
- своевременна оценка, анализ и прогноза за развитие на ситуационната картина по
отношение на средата за сигурност;
- ефективно управление на смесените потоци;
- осигуряване високо ниво на ситуационна осведоменост;
- поддържане на капацитет за реагиране на предизвикателствата - квалифициран
персонал и модерно техническо оборудване.
III. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ / ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
1. Органи за граничен контрол
Службите осъществяващи граничен контрол на ГКПП са ГДГП, АМ, МЗ (здравен
контрол) и БАБХ (контрол по качеството на храните, ветеринарномедицински и
фитосанитарен контрол).
Главна дирекция “Гранична полиция”
Главна дирекция “Гранична полиция” е национална специализирана охранителна и
оперативно-издирвателна служба за граничен контрол в структурата на МВР с тристепенна
система на управление. Между звената на централно, регионално и местно ниво има пряко
установен ред на подчинение за гарантиране на общ подход към граничния контрол, единна
система за планиране и бърз обмен на информация.
Първо ниво на управление - ГДГП. Ръководи и координира дейностите по
осъществяване на граничния контрол на държавната граница на Р България в зоните и
обектите съгласно Закона за МВР.
Второто ниво на управление - РДГП. Териториални структурни звена, които
осъществяват функциите си в определена зона на отговорност от държавната граница и на
международните летища. Въведен е принципът “една граница - една РДГП”
Трето ниво на управление - ГПУ и БГПК. Териториални структури на РДГП за
непосредствено изпълнение на задачите по наблюдението на границата и проверките на
ГКПП.
В структурата на ГДГП е изграден и функционира СОВН за осъществяване на
въздушно наблюдение на границите.
Основни задачи:
- осъществяване на гранично наблюдение с наземни патрули, кораби,
въздухоплавателни и технически средства, както и автоматизирани и интегрирани системи
за наблюдение;
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- гранични проверки на лица, транспорни средства, стоките и друго движимо
имущество, преминаващи през държавната граница;
- превенция, предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления,
свързани с незаконна миграция и трафик на хора;
- приемане, придружаване и предаване на лица от и на съседните гранични органи и
други държави;
- принудително настаняване в специални помещения или в специални домове
чужденци, нарушили режима на движение през границите и подлежащи на принудително
отвеждане до границата или на експулсиране по ред, определен със закон.
Агенция “Митници”
Агенция „Митници” е централизирано административно ведомство към министъра
на финансите, което е структурирано в Централно митническо управление и в митници:
Аерогара-София, Бургас, Видин, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична,
Русе и Югозападна. Всяка митница е структурирана в териториално митническо управление
и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Като централизирана национална администрация на страна-членка на ЕС, АМ
отговаря за надзора на външната търговия на Съюза на митническата територия на
Република България, с което допринася за лоялната и отворена търговия, за изпълнението на
външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи
политики на Съюза, както и за общата сигурност на веригата на доставките.
Основни задачи на граничния митнически контрол:
- митническия надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на
стоки за, от и през Република България;
- събирането на митни сборове и публични държавни вземания;
- противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения и
престъпления в случаите, при условията и по реда на НПК, на незаконния трафик на
наркотични вещества и прекурсори, на отпадъци и опасни вещества, на оръжия, изделия и
технологии с двойна употреба и на нарушения на правата върху интелектуална собственост;
- контрол на транспортните средства по отношение на пътните такси и
разрешителните за международни автомобилни превози на товари и пътници.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
БАБХ е централизиран компетентен държавен орган към министъра на земеделието и
храните, за осъществяване на официален контрол върху фитосанитарната дейност,
ветеринарномедицинската дейност, фуражите, суровините и храните, торовете и продуктите
за растителна защита, както и качеството на плодовете и зеленчуците на територията на
цялата страна, включително и на границите.
Основни задачи:
- осъществяват граничен контрол на животни, зародишни продукти, суровини и
храни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражи, специфични
растителни продукти, растения, продукти за растителна защита и торове;
- профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства, в случаите
на епизоотична обстановка на съседната територия;
- налагат, изпълняват и контролират карантинни мероприятия, включително и в
граничната зона и зоните на ГКПП;
Граничен здравен контрол
Граничният здравен контрол се извършва с цел предотвратяване разпространението
на особено опасни заразни болести от специализираните органи на Регионалните здравни
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инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването в рамките на постоянни и
временни звена за граничен здравен контрол и при необходимост.
Понастоящем, постоянни звена за граничен здравен контрол функционират на
Летище София, Пристанище Варна и Пристанище Бургас.
Основни задачи:
- контролират пътниците, превозните средства и товарите, пристигащи от засегнати
зони, за които са препоръчани мерки по смисъла на Международните здравни правила на
Световната здравна организация;
- установяват засегнати лица, товари, багажи и транспортни средства, които са били
заразени или пренасят източници на инфекция и представляват риск за общественото
здраве;
- прилагат здравни мерки за предотвратяване на разпространението на болестите или
заразяването.
2. Компетентни органи по обезпечаване на
противодействието на трансграничните престъпления

граничната

сигурност

и

Други служби, пряко ангажирани с граничната сигурност и противодействието на
трансграничната престъпност в контекста на интегрираното управление на границите са
ГДНП, ДМ и службите за сигурност (ДАНС, НРС и служба “Военна информация” към МО).
ГДНП
Главна дирекция “Национална полиция” е национална специализирана оперативноиздирвателна, охранителна и контролна структура на МВР за превенция, предотвратяване,
пресичане, разследване и разкриване на престъпления и опазване на обществения ред.
ДМ
Дирекция "Миграция" е специализирана структура на МВР за регулиране и контрол
на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за
административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, както и членовете на
техните семейства.
Служби за сигурност (ДАНС, НРС и СВИ)
Службите за сигурност са специализирани органи за: обезпечаване националната
сигурност и суверенитета на Република България; ранно откриване и предупреждаване за
рисковете и заплахите; контраразузнаване и сигурност чрез разкриване, предотвратяване,
пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност.
IV. КООРДИНАЦИОНЕН ОРГАН
1. Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Координационният орган на службите, осъществяващи граничен контрол в
Република България е Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол към
Министерски съвет.
Председателят и секретарят на Междуведомствения съвет се определят със заповед
на министър-председателя. Членове на Съвета са заместник-министри на външните работи,
финансите, транспорта, информационните технологии и съобщенията, земеделието и
храните, здравеопазването, икономиката и енергетиката, регионалното развитие, околната
среда и водите, вътрешните работи и директорът на Агенция "Митници".
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Междуведомственият съвет заседава веднъж на шест месеца. Решенията на
Междуведомствения съвет са задължителни за специализираните служби на министерствата
и ведомствата, осъществяващи граничен контрол.
За подпомагане работата на Междуведомствения съвет е създадена работна група от
експерти, определени от ръководителите на министерствата и ведомствата, участващи в
граничния контрол. Работната група заседава най-малко веднъж месечно и разработва
проекти за решения по въпроси, възложени и от Междуведомствения съвет. Председател на
работната група е директорът на Главна дирекция "Гранична полиция".
Основни задачи на Междуведомствения съвет:
- координира изготвянето на Програма за развитието на граничния контрол на
Република България;
- възлага на работната група разработването на проекти на нормативни актове в
областта на граничния контрол;
- разработва финансови разчети за необходимите средства за изграждане на нови
ГКПП или за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващите и
осъществява контрол за разходване на средствата;
- координира на национално равнище взаимодействието между службите,
осъществяващи граничен контрол;
- решава други въпроси, свързани с граничния контрол.
Ролята на Междуведомствения съвет, като основен орган на изпълнителната власт за
централизирано управление на границите ще се повишава с цел по-добро управление на
държавната собственост в зоните на граничните пунктове и инвестиционния процес в
инфраструктурата на граничните преходи.
Основните приоритети са:
- актуализация механизма на работа на Междуведомствения съвет съобразно
изменените нормативни актове в периода 1997 – 2014г.;
- създаване на Единен национален стандарт за ГКПП - унифициран модел на
функциониране на различните видове гранични пунктове, в зависимост от типа граничен
преход;
- уеднаквяване на процедурите, инфраструктурата и управлението ГКПП.
V. ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Дейности в трети страни
Дейностите в трети страни включват сътрудничество с органите в областта на
граничния контрол на държавите на транзит и произход. Сътрудничеството е насочено към
обмен на информация, провеждане на експертни срещи и общо обучение.
Офицери за връзка
Офицерите за връзка допринасят за бърз и директен обмен на информация, директен
контакт с компетентните органи на третите страни на транзит и произход и незабавна
реакция при необходимост. Подпомагат изпълнението на мерки в областта на връщането,
извършват консултации с цел разкриване на фалшиви документи. Тясно си сътрудничат с
офицерите за връзка на държавите-членки на ЕС.
Точки за контакт (Focal points)
Поддържат контакт със съседните компетентни органи в режим 24/7. Бърз и директен
обмен на информация и предприемане на координирани действия при необходимост.
Провеждане на редовни експертни срещи, обмен на опит и най-добри практики. Укрепване
на взаимното доверие между службите за граничен контрол.
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Консулски служители
Консулските служители се обучават от експерти на ГДГП да разпознават фалшиви
документи за пътуване и да определят рисковите показатели на кандидатите за виза.
Разполагат с копия от Програмата за контрол на документи, в която се съдържат значителен
брой изследвани образци на документи, издавани от различни държави, както и характерни
случаи на установени фалшификации, богато илюстрирани с нагледен материал. Използват
специализирана техника за проверка на документи. Извършват консултации в областта на
документите за самоличност и пътуване с експертите от Националния център за борба с
фалшивите и подправени документи при ГДГП.
Сътрудничество с превозвачи
Сътрудничеството с превозвачите се осъществява главно по конкретни случаи, в
които са необходими консултации с органите на ГДГП по различни въпроси – визови
отношения, валидност на документи за самоличност и пътуване, признаване на документи
за самоличност и пътуване, основни положения в борбата с подправени и неистински
документи.
Органите на ГДГП систематично подават информация за Интернет базираната
платформа за информация (TIMATIC Web) на субектите в гражданското въздухоплаване
(авиопревозвачи, летищни оператори, туроператори), по въпроси, свързани с граничните
формалности по отношение на пътниците.
Основните приоритети са:
- разширяване на мрежата на офицерите за връзка на МВР в третите страни на
транзит и произход и/или използване на Мрежата на офицерите за връзка на държавитечленки на ЕС;
- непрекъснато актуализиране на рисковите профили и предоставяне за ползване от
консулските служители при издаването на визи;
- провеждане на специализирано обучение на консулските служители в учебната база
на Националния център за борба с фалшивите и подправени документи;
- развитие на сътрудничеството с превозвачите от трети страни.
2. Гранично сътрудничество със съседни трети страни
Сътрудничеството със съседните държави е ефикасен инструмент за повишаване на
сигурността на границите и предотвратяване на нелегалната миграция. Сътрудничеството се
осъществява чрез прилагане на механизми за съвместни действия и обмен на информация.
Съвместни патрули
Изпълняват се споразумения за съвместни патрули за наблюдение на границата с
Македония и Сърбия.
Предложен е проект на Турция през 2010 г.
Съвместни контактни центрове за полицейско и митническо сътрудничество
България има добре развита мрежа от съвместни контактни центрове със съседни
страни. На българска територия са изградени съвместни центрове с Македония и Сърбия.
През 2013 г. е договорен проекта на споразумение за тристранен център между
България, Гърция и Турция, който ще бъде изграден на ГКПП Капитан Андреево. Предстои
подписване на споразумението. В процес на договаряне е тристранен център между
България, Румъния и Сърбия, който ще бъде изграден в гр. Видин.
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Черноморският граничен координационен и информационен център
Граничните служби/бреговите охрани на страните от Черноморския регион си
сътрудничат чрез дейността на Центъра. Основна форма на сътрудничеството е обменът на
данни за станали и предстоящи събития в реално време с възможност за нейното тематично
систематизиране. Успешно функционира създадената “База данни за заподозрени кораби”, с
цел тяхното “щафетно” проследяване и непрекъснат контрол. Изпълняват се задачи по
противодействие на международния тероризъм и трансграничната престъпност във
всичките им форми на проявление.
ГДГП обменя информация за заплахите свързани с морската граница чрез
Черноморския граничен координационен и информационен център с Националните
гранични центрове на останалите черноморски държави по електронен път по взаимно
приети и установени форми за обмен на информация. Изготвят се периодични бюлетини, в
които се прави анализ на надводната обстановка в Черно море, имаща отношение към
граничната сигурност. Тези бюлетини се изпращат до всички Национални гранични
центрове на страните от Черноморския регион.
Център за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC)
В рамките на SELEC се провеждат съвместни разследвания със Сърбия, Македония и
Турция по: трафик на наркотични вещества; крадени МПС; измами при осъществявани
търговски сделки; трафик на културно исторически ценности, контрабанда на цигари;
трафик на оръжие; трафик на хора за целите на сексуалната експлоатация; скиминг и
използване на подправени банкови карти; фалшификации (на документи и парични знаци).
В хода на проведени регионални операции, организирани и координирани от SELEC,
се обменя информация по противодействие на: контрабандата на стоки с подправени
търговски марки; контрабандата на петрол и петролни продукти; измами свързани с невярно
деклариране на стоки по отношение на стойност и произход; измами с МПС, закупени на
лизинг или чрез банков кредит; трафик на наркотични вещества и в частност хероин и
метамфетамин; контрабандата на цигари и нелегална миграция.
Смесени гранични комисии
По силата на подписани спогодби за предотвратяване на гранични инциденти по
общите граници с Македония, Сърбия и Турция са създадени и работят смесени гранични
комисии. Провеждат се редовни и при необходимост извънредни срещи. В рамките на
своята дейност комисиите обменят информация, набелязват процедури за работа при
извънредни обстоятелства, набелязват координирани и съвместни мерки за охрана на
границата и разрешаване на възникнали гранични инциденти. Определени са местни точки
за контакт за бърз обмен на информация.
Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
България има сключени Протоколи с Македония и Сърбия за прилагане на
реадмисионните споразумения сключени между всяка една от двете държави и ЕС. Във
връзка с подписаното през 2013 г. Споразумение за реадмисия между ЕС и Турция е
изключително важно договарянето и подписването на Протокол за прилагането му между
България и Турция.
Основните приоритетите са:
- подписване на споразуменията за съвместен контактен център и за съвместно
наблюдение на границата с Турция и практическото им прилагане;
- договарянето и подписването на Протокол между България и Турция за прилагане
на Споразумението за реадмисия между Турция и ЕС;
- изграждане на съвместни ГКПП;

11

- засилване на сътрудничеството с трети съседни страни.
3. Граничен и митнически контрол
3.1 Граничен контрол
Граничният контрол включва гранични проверки и гранично наблюдение, основани
на ефективна система за оценка и анализ на риска.
Функционира система за ситуационна осведоменост на всички нива.
Ресурсите за граничен контрол са съобразени с интензитета и профила на
пътникопотока и оценката на заплахите. Налице са подходящи инфраструктура, съоръжения
и съвременно техническо оборудване, както и адекватен брой добре обучени служители за
извършване на гранични проверки и наблюдение.
Разработени са планове за временно усилване на граничния контрол за адекватно
реагиране в случаи на промени в трансграничните движения чрез разпределяне на
ресурсите.
Техническото обезпечаване на граничния контрол е заложено в Стратегията за
техническото обезпечаване на граничния контрол в периода 2014 – 2020 г.
Гранични проверки
Въведени са в употреба нови съвременни технически средства за осъществяване на
гранични проверки на първа и втора линия на ГКПП (уреди за проверка на документи,
технически уреди за откриване и идентификация на експлозиви, радиоактивни вещества,
оръжия и боеприпаси и комплекс от автоматизирани информационни системи за проверка на
преминаващи лица и МПС).
Граничните полицаи, действащи на терен разполагат с мобилни устройства, които им
осигуряват достъп до АИС с възможност за проверка на документите за самоличност.
На всички ГКПП по външните граници е изградено панорамно видеонаблюдение,
осигуряващо непрекъснат визуален контрол в реално време на зоната на ГКПП. Изградено е
вътрешно видеонаблюдение на работните места на ГКПП на Летищата София, Варна и
Бургас, ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево.
От 2012 г. на ГКПП Аерогара София работят първите в страната електронни гишета
за автоматизиран граничен контрол. Новите устройства дават възможност да бъдат
проверявани паспорти с биометрични данни и облекчават граничните проверки на граждани
на ЕС, Европейската икономическа зона и Конфедерация Швейцария.
Предстои изграждане на електронни гейтове на летищата в Бургас и Варна, които
значително ще улеснят преминаването на граждани на ЕС през тези ГКПП.
Граничното наблюдение
Граничното наблюдение се извършва от стационарни постове и мобилни патрули.
Функционират две интегрирани системи за наблюдение на границите: на българо-турската и
морската граница. В граничното наблюдение е включен и въздушен компонент, за
развитието на който е изготвена Концепция.
Функционира Национален координационен център в режим 24/7. Центърът съгласува
дейностите на всички национални органи, изпълняващи задачи за контрол на границите. В
НКЦ се изготвят ежедневни, седмични и месечни доклади за ситуационната картина по
границите, която е визуализирана на електронна карта. Получава се информация в реално
време от интегрираните системи за наблюдение на морската и българо-турската граници.
Изградената система AVL за автоматизирано визуализиране на местоположението на
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граничните патрули позволява получаване на информация в центъра за всички патрули,
тяхното движение и разположение. В центъра е обособено автоматизирано работно място на
Агенция “Митници”. От 2012 г. Националният координационен център чрез EUROSUR
осъществява обмен в реално време на информация със ситуационния център на Фронтекс и
с националните координационни центрове на държавите-членки.
Анализ на риска
Анализът на риска на българската гранична полиция се основава на европейския
модел на интегрирания анализ на риска (CIRAM). Анализът на риска се организира на три
нива – стратегическо, оперативно и тактическо. Анализът се основава на вътрешни и
външни източници на информация, както и редовните аналитични доклади на Frontex.
Функционира “Информационната система за методично събиране и обработка на
информация за подпомагане на анализа на риска в Главна дирекция Гранична полиция“, до
която имат достъп всички структурни звена, включително и Националния координационен
център.
Компенсиращи мерки
Отпадането на граничния контрол на вътрешните граници след присъединяването на
Република България към Шенгенското пространство поставя значително по-високи
изисквания към ефективната охрана на външните граници и същевременно въвеждането на
компенсиращи мерки на вътрешни граници. Компенсиращите мерки включват:
- извършване на полицейски проверки в дълбочина на граничната зона;
- осъществяване на прикрито наблюдение и контрол от цивилни служители с МПС
без полицейска маркировка;
- увеличаване броя на съвместните проверки и провеждани операции с Агенция
„Митници”, РУП и другите служби с контролни правомощия в граничната зона;
- развитие на контактните центрове, повишаване тяхната ефективност и разширяване
на възможностите им за обмен на информация и анализ на ситуационната картина;
- пълно изпълнение на споразуменията за полицейско сътрудничество в частта
трансгранично преследване и наблюдение, чрез прилагане на чл. 40 и чл. 41 от КПСШ.
Обучение
Граничният контрол се извършва от професионално обучени полицейски служители.
Обучението на служителите е разработено въз основа на единната програма Common Core
Curriculum.
Провежда се първоначално обучение, повишаване на квалификацията,
професионална специализация, актуализация на професионалната квалификация и
чуждоезикова подготовка. Провежда се последващо обучение за специална и практическа
подготовка. Друга форма за обучение са семинарите и специализираното обучение по
месторабота.
Граничните полицаи участват и в курсове за обучение, координирани от Агенция
Фронтекс.
Основните приоритети са:
- редовен преглед и адаптиране на ръководните документи за осъществяване на
граничния контрол при отчитане на нуждите и съобразно промените в ситуационната
картина;
- изготвяне на съвместни аналитични продукти между службите, пряко ангажирани с
граничната сигурност и противодействието на трансграничната престъпност;
- надграждане на техническия капацитет за осъществяване на граничен контрол;
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- постоянно усъвършенстване на концепцията за обучение и учебните програми за
актуализиране на оперативни умения спрямо идентифицираните нужди;
- развитие на програми за съвместни обучения в контекста на интегрираното
гранично управление.
3.2 Митнически контрол
Въз основа на функционалния си профил и в изпълнение на целенасочена Общностна
и национална политика, Агенция „Митници“ дава съществен принос за укрепването и
усъвършенстването на интегрираното гранично управление чрез:
- прилагане на селективен физически контрол, базиран на модерни методи за оценка
и анализ на риска;
- разработване и поддържане на автоматизирани информационни системи за набор и
управление на митническа разузнавателна информация с оглед повишената превенция и
разкриваемост на административни нарушения и престъпления;
- наблюдаване на Интернет-пространството с цел установяване на данни за
нарушения и престъпления от законовата компетентност на митническите органи, и
предприемане на мерки за тяхното предотвратяване;
- насърчаване на оперативното междуведомствено взаимодействие на пристанища,
летища и сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове;
- стимулиране на стратегическо и тактическо гранично сътрудничество (ГДГП, НАП,
БАБХ, представителите на легалния бизнес, финансовите институции и спедиторските
компании с дейност на ГКПП, правоохранителните органи и представители на публичния
сектор).
Основните приоритети са:
- ефективен контрол и управление на веригите на доставка, използвани при
трансграничното движение на стоките;
- улесняване на законния стокооборот и пресичане на нелоялните и
нерегламентирани търговски практики, ерозиращи финансовите интереси на ЕС и
Република България, както и безопасността и сигурността на техните институции, фирми и
граждани;
- поддържане, развитие и засилване на стратегическото и тактическо гранично
сътрудничество с:
● провеждане на операции срещу отклоняване на ДДС и за засилен контрол върху
движението на стоки с висок фискален риск с органите на НАП;
● надзор на пазара и защита на потребителите, с оглед спазването на общностното и
националното законодателства в сферата на безопасността, качествените характеристики,
екологическите изисквания и техническите стандарти на стоките съвместно с органите на
БАБХ, както и с други официални органи и браншови асоциации;
● взаимопомощ и обмен на информация, обслужващи мониторинга и контрола върху
всички етапи и звена на търговската верига съвместно с представителите на легалния
бизнес, финансовите институции и спедиторските компании с дейност на ГКПП.
3.3 Взаимодействие между ГДГП и Агенция “Митници”
Планове за взаимодействие
Сътрудничеството между ГДГП и Агенция “Митници” се осъществява въз основа на
Инструкция за взаимодействие между органите на МВР и МФ от 29.08.2006 и Наредбата за
ГКПП, приета с ПМС №104/2002. Прилагат се План за провеждане на съвместни
мероприятия между ГДНП, ГДГП, ОДМВР и Агенция “Митници” за противодействие на
контрабандата, нарушенията и престъпленията, свързани с ДДС и вътрешно-
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общностното придобиване на стоки и планове за взаимодействие между РДГП, ОДМВР и
ТМУ (регионално ниво).
Съвместни проверки
Мобилни групи за контрол и наблюдение – излъчват се от служители на ГДГП и АМ,
които изпълняват задачи за предотвратяване и разкриване на контрабанда, митнически и
валутни престъпления и нарушения в 30 километровата гранична зона.
На вътрешни граници се сформират съвместни екипи от служители на ГДГП, ГДНП
и АМ за контрол и противодействие на престъпления и нарушения.
Съвместни екипи между АМ и ГДГП за разкриване и оперативно разследване на
престъпления свързани с контрабанда на стоки, наркотични вещества, оръжия и др.
Осъществяване на щателни митнически проверки (ЩМП) по искане на ГДГП.
Прилага се принципа “контрол на една линия” от граничните полицаи и
митническите служители на трасетата за леки автомобили и автобуси на най-големите
сухопътни ГКПП.
Съвместно използване на технически средства
Органите на ГДГП и АМ разполагат с различни специализирани технически средства
за контрол, които при необходимост се ползват за нуждите на другата служба.
ГДГП разполага с високотехнологични прибори за проверка на документи за
пътуване, експерти в тази област, богат набор от образци на документи и достъп до on-line
база данни. Опитът и информацията се споделя с митническите органи.
АМ имат значителен опит и технически средства за рентгенова проверка на МПС,
които се ползват и от граничните полицейски органи.
Съвместно се използват и инсталираните на ГКПП на външни граници съоръжения за
контрол на радиоактивни и ядрени материали, преминаващи през границата.
Обмен на информация
От 2011 г. в НКЦ на ГДГП работи служител на АМ, което осигурява по-добро
директно взаимодействие и съгласуваност на действията.
Обменът на информация на ГКПП се извършват ежедневно. В случай на неочаквани
промени в ситуационната картина се организират Аd hoc срещи на регионално или местно
ниво.
ГДГП има достъп до специализирани бази данни, които се ползват за
криминалистически изследвания на документи, в т.ч. и на митнически документи.
Непрекъснато се осъществява обмен на данни, съдържащи се в автоматизираните
информационни системи на двете служби.
Съвместен анализ на риска
От 2010 г. се изготвя и прилага съвместен стратегически анализ на риска на ГДГП и
АМ. Анализът на риска обхваща цялостната ситуационна картина на границите и рисковите
области – незаконна миграция, контрабанда, трафик на хора, контрабанда на наркотични
вещества, подправени парични знаци и удостоверителни документи, оръжия, акцизни стоки
и стоки с възможна двойна употреба.
Съвместни съвещания
Ръководителите на службите от задължителния граничен контрол на ГКПП
провеждат съвместни съвещания веднъж месечно, както и при необходимост. Началникът
на ГКПП координира дейностите по изпълнението на съвместните задачи.
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Основните приоритети са:
- засилване на оперативния обмен на информация, в рамките на специфичната
дейност на митническите и полицейските органи на ГКПП;
- обмен на специфични рискови профили, ползвани от органите за граничен контрол,
както и изработване на общи рискови профили;
- съвместно използване на специализираните технически средства и съоръжения;
- редовно изготвяне на съвместен анализ на риска и планове за взаимодействие;
- организиране и редовно провеждане на съвместни обучения и упражнения.
4. Взаимодействие на национално ниво в областта на предотвратяването и
борбата с незаконната миграция и трансграничната престъпност
4.1 Вътрешноведомствено сътрудничество между структурите на МВР
Вътрешноведомственото сътрудничество за обезпечаване на граничната сигурност и
контрол на достъпа основно се осъществява между ГДГП, ГДНП и Дирекция “Миграция”.
Сътрудничеството е насочено към обмен на информация, предприемане на съвместни
дейности, общо ползване на бази данни.
Ежегодно се изготвят планове за взаимодействие между ГДГП и ГДНП на
стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Въз основа на плановете се обменя
информация, провеждат се съвместни разследвания, охранителни мероприятия,
специализирани полицейски операции и се излъчват съвместни патрули. Дейностите са
насочени предимно към противодействие на трафика на хора, незаконната миграция и
контрабандата. В граничната зона се използват общи радио комуникации.
Взаимодействието на ГДГП с Дирекция ”Миграция” е насочено към връщането на
лица в изпълнение на реадмисионни споразумения. Двете служби изпълняват основни
задачи, свързани с противодействие на незаконната миграция, влизането, пребиваването и
напускане територията на Република България. Създадена е организация за взаимодействие,
обмен на информация и изготвяне на Съвместен анализ на риска, който прави оценка на
миграционните процеси и прогнози за промени в миграционния натиск.
Ефективното противодействие на незаконната миграцията изисква единен субект за
цялостен контрол и оперативно осигуряване на миграционните процеси, централизиране на
информацията, изграждане и ползване на единна база данни.
Основните приоритети са:
- подобряване цялостния контрол на миграционните процеси чрез преминаване на
Дирекция ”Миграция” към структурата на ГДГП;
- актуализиране на вътрешноведомствената нормативна база по отношение на
контрола на миграционните процеси;
- оптимизиране формите на взаимодействие по осигуряване на граничната сигурност.
4.2 Междуведомствено сътрудничество
Изграден е национален механизъм за противодействие на заплахите за граничната
сигурност на страната. Създават се оперативни щабове, в които са включени всички
ведомства, имащи отношение към конкретните заплахи за средата за сигурност. Организира
се своевременен обмен на информация на всички нива за предприемане на адекватни мерки.
Изпълнява се план между ГДНП, ГДГП, ОДМВР и АМ за провеждане на съвместни
мероприятия за противодействие на контрабандата, нарушенията и престъпленията,
свързани с ДДС и вътрешно-общностното придобиване на стоки.
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Сътрудничеството между МВР и ДАНС се осъществява чрез изпълнение на
специфични задачи на ГКПП, обмен на информация и съвместни мероприятия по
противодействие на международния тероризъм, контрабандата, трафика на наркотици,
незаконната миграция и свързаните с нея заплахи за сигурността на страната, както и други
форми на трансгранична престъпност. Изготвят се съвместни планове за конкретни
разследвания. В процес на изготвяне е нова инструкция за взаимодействие между МВР и
ДАНС.
Националната разузнавателна служба и Служба “Военна информация” осигуряват
своевременна информация за ситуацията в съседни страни и страни със съществуващи
конфликти, представляващи потенциална заплаха за граничната сигурност.
Съществува ясно очертан механизъм за взаимодействие между Прокуратурата и
МВР. Създадени са правила за координация и взаимодействие по оперативни дела,
извършване на проверки, провеждане на неотложни и първоначални действия по
разследването. По престъпления представляващи фактическа и правна сложност се
сформират екипи за разследване, включващи Прокуратурата, разследващи полицаи и
оперативни работници (план по разследването за възлагане на конкретни задачи).
Разработени са Правила за координация и взаимодействие между органите на
Прокуратурата, МВР, ДАНС и митническите органи в дейността по разследването.
В областта на убежището ГДГП, ДМ, НИКК и ДАБ осъществяват тясно
сътрудничество и взаимодействие с цел ефективно изпълнение на ангажиментите на
отделните структури, съгласно Наредбата за отговорността и координацията на държавните
органи, осъществяващи действия по прилагане на Регламент (ЕС) 343/2003 на Европейския
парламент и Съвета. Провеждат се редовни работни срещи за обсъждане на проблеми в
съвместната дейност по отношение на нелегалните мигранти и лицата търсещи закрила в
Република България за подобряване на координацията и управлението на системата за
убежище.
Предвид функционалните компетенции на ГДГП по българските граници на Черно
море и река Дунав службата си сътрудничи с Изпълнителна Агенция “Морска
администрация” чрез разработване на съвместни планове и обмен на информация.
Взаимодействието е насочено и към участието в конкретни дейности и инициативи в
областта на интегрираната морска политика, защита на националната сигурност и
икономическите интереси на страната. Провеждат се съвместни мероприятия, операции по
търсене и спасяване, реакции при кризи.
За противодействие на терористични заплахи на международните летища, ГДГП
тясно си взаимодейства с институциите участващи в прилагането на съвместни мерки за
постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване на международните летища както и
със структурите, отговорни за противодействието и неутрализирането на терористичните
заплахи на територията на страната.
ГДГП, във взаимодействие с ГДНП, ОДМВР и местната административна власт,
участва в реализирането на комплекс от мерки за недопускане, предотвратяване и
разкриване на престъпления и правонарушения против личността, опазване на обществения
ред и имуществото на гражданите в малките и отдалечените населени места в граничната
зона.
Основните приоритети са:
- подобряване на реда за взаимодействие при прилагане на националния механизъм
за противодействие на заплахите за граничната сигурност на страната;
- повишаване капацитета на правоохранителните органи в областта на бежанското
право, международната закрила и достъпа до територия;
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- повишаване на възможностите за обратно връщане на незаконни мигранти в
страните им по произход или трета сигурна държава;
- изграждане на съвместен аналитично-информационен център с участието на ГДНП,
ГДГП, ДАНС, Агенция ”Митници” и НАП.

5. Сътрудничество със съседни държави-членки на ЕС и с Европейски агенции
Съвместни патрули
Изпълняват се споразумения за съвместни патрули за наблюдение на границата с
Румъния. Излъчват се съвместни полицейски патрули в курортните райони (споразумения с
Гърция и Румъния).
Съвместни контактни центрове за полицейско и митническо сътрудничество
България има добре развита мрежа от съвместни контактни центрове, включително с
държави-членки на ЕС – Гърция и Румъния. През 2013 г. е договорен проекта на
споразумение за тристранен център между България, Гърция и Турция, който ще бъде
изграден на ГКПП Капитан Андреево. Предстои подписване. В процес на договаряне е
тристранен център между България, Румъния и Сърбия, който ще бъде изграден в гр. Видин.
Съвместен граничен контрол
България прилага принципа на „контрол на едно спиране” на ГКПП по границите с
Гърция и Румъния. По този начин се намалява времето за обработка на пътникопотока, броя
на граничните служители, осъществяващи гранични проверки и се споделя отговорността
между граничните служби.
Сътрудничество с Агенция Фронтекс
Координацията и обмена на информация с Агенция Фронтекс се извършва, чрез
създадените в ГДГП Национална контактна точка на Фронтекс и контактна точка на
Мрежата за анализ на риска на Фронтекс.
България участва с гранични експерти и технически средства в съвместни операции и
пилотни проекти, организирани и координирани от Агенцията, както и в разработката на
съвместни проекти с Фронтекс в областта на интегрираното гранично управление,
въвеждането на нови технологии в областта на граничния контрол и наблюдение по
външните граници. На територията на страната се провеждат съвместни операции, учения,
семинари и обучения, организирани и координирани от Агенция Фронтекс с участие на
експерти и технически средства от държавите-членки.
В ГДГП е ситуиран Международния координационния център за координиране
действията на европейски екипи в оперативната зона на Съвместна операция „Посейдон сухоземни граници“ на територията на България и Гърция.
Реализират се комплекс от мерки съгласно подписан „План за организационно
подготвителни мерки и допълнителни дейности целящи подпомагането на съвместните
дейности между ГДГП и Агенция Фронтекс в очакване на приемането на Р България в
Шенгенското пространство“.
В рамките на Съвместна операция „Атика“, координирана от Фронтекс предстои
създаване на Централизиран офис за координация на обратното връщане. С преминаването
на ДМ към ГДГП ще се осигури оптималното използване на подкрепата, която Фронтекс
предоставя в тази област.
Основните приоритети са:
- подобряване формите на сътрудничество със съседните държави-членки за
противодействие на незаконната миграция и трансграничната престъпност;
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- продължаване участието на служители от ГДГП в координираните от Агенция
Фронтекс съвместни операции и програми за обучение;
- създаване на Централизиран офис за координация на обратното връщане.
VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА
За реализирането на заложените в Стратегията приоритети и насоки се изготвя План
за действие, в който се разписват инициативите, дейностите, сроковете, отговорните органи,
необходими ресурси и източника на финансиране. Изпълнението на Плана за действие
подлежи на ежегодна оценка и отчет. Планът за действие редовно се преразглежда и при
необходимост се актуализира.
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