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Програма „Сигурност“

През 2018 г. усилията на Програма „Сигурност” бяха съсредоточени в след-
ните области:

• Оценка на заплахите от организирана престъпност. изготвена 
беше стратегическа оценка на заплахите в българия. допълнително бяха 
анализирани в дълбочина два криминални пазара – финансовите аспе-
кти на трафика на хора в еС и незаконната търговия с тютюневи изделия 
по балканския маршрут.

• Корупция и измами. Разработена беше иновативната методология Ба-
рометър на частната корупция за измерване и наблюдение на корупци-
ята сред бизнеса в еС. изготвен беше анализ на съществуващата зако-
нодателна и институционална рамка за противодействие и беше орга-
низирана европейска конференция, посветена на измамите с европейски 
фондове в земеделието.

• Мониторинг и противодействие на радикализацията и терориз
ма. Продължи анализът на най-новите тенденции в противодействието 
на радикализацията и тероризма и беше изготвен доклад за факторите 
на уязвимост към насилствен екстремизъм в йордания.

• мониторинг и оценка на политики в областта на сигурността и 
вътрешните работи. Разработена беше иновативна Система за упра-
вление на данни за отнето имущество – приложен софтуер за събиране, 
управление и автоматичен анализ на данни за конфискувано имущество. 
Представен беше и актуален анализ на проблемите с управлението на 
отнето имущество в българия. бяха извършени външни оценки на Фонд 
„вътрешна сигурност – Полиция” и на европейския център за монито-
ринг на наркотиците и наркоманиите (еЦмнн).

I. Оценка на заплахите от 
организирана престъпност

През 2018 г. продължи работата по 
тригодишно мащабно изследване на 
заплахите от организирана престъп-
ност в българия. това е втората такава 
оценка, която Центърът за изследва-
не на демокрацията реализира. Пър-
вата обхваща периода 2010 – 2011 г., а 
настоящата анализира данни за де-
сет избрани престъпни пазара през 
периода 2013 – 2019 г. този анализ е 

първи от планираните три последо-
вателни годишни оценки, съответно 
за 2017, 2018 и 2019 г. в новата оцен-
ка са включени и нови криминални 
пазари. незаконното превеждане на 
мигранти и бежанци през грани-
ца (каналджийство), например, на-
расна рязко в периода 2014 – 2016 г. 
и е свързано с криминални мрежи. 
включването на телефонните изма-
ми е наложено от факта, че този тип 
престъпност нанася изключително 
тежки социални щети, въпреки мал-

https://csd.bg/bg/publications/publication/serious-and-organised-crime-threat-assessment-2010-2011/
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ките стойности на този кримина-
лен пазар. за първи път в обхвата на 
оценката се включват и някои кибер 
и интернет базирани престъпления. 
Резултатите от анализа на изслед-
ваните десет престъпни пазара са 
публикувани в доклада „оценка на 
заплахите от организирана престъп-
ност в българия”.

на 2 октомври 2018 г. Програма „Си-
гурност” организира обучение с учас-
тието на представители на Прокура-
турата, министерството на вътреш-
ните работи, Агенция „митници” и 
националната агенция за приходите, 
на което беше представена методо-
логията, използвана при анализа на 
престъпните пазари и беше обсъдена 
обективността на постигнатите ре-
зултати.

ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ
ОТ ОРГАНИЗИРАНА

ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ

2018

Кръгла маса „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България”,
9 октомври 2018 г.

https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment/
https://csd.bg/bg/publications/publication/bulgarian-organised-crime-threat-assessment/
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данните от доклада бяха представени 
на 9 октомври 2018 г. на кръгла маса, 
организирана от Центъра за изслед-
ване на демокрацията. в събитието 
взеха участие представители на ми-
нистерството на вътрешните работи, 
Агенция „митници”, националната 
агенция за приходите, национал-
ната комисия за борба с трафика на 
хора, върховния касационен съд и 
държавна агенция „електронно уп-
равление”.

Финансиране на дейностите 
на организираната престъпност – 
фокус върху трафика на хора

През 2018 г. беше завършено двегодиш-
но изследване в 9 европейски държави, 
посветено на финансовите аспекти на 
трафика на хора. Резултатите от за-
дълбоченото изследване на пробле-
ма в българия са публикувани в CSD 
Policy Brief No. 78: трафикът на хора 
за сексуална експлоатация в българия: 
финансови аспекти и прането на пари.

Пълният доклад от изследването 
разглежда подробно структурата на 
пазара, мрежите за трафик на хора, 
финансирането и финансовите аспе-
кти на пазара. обърнато е внимание 
на използването на интернет върху 
функционирането и финансирането 
на трафика на хора, което, въпреки 
известния положителен ефект, дава 
допълнителни възможности на тра-
фикантите. Разглеждат се и предиз-
викателствата пред финансовото раз-
следване на престъпленията с трафик 
на хора.

ОснОвни извОди

→ Трафикът на хора продължава да е силно пече-
ливш престъпен пазар за организираната прес-
тъпност в България.

→ За разлика от независимите трафиканти, организи-
раните престъпни групи често правят значителни 
начални инвестиции и оперативни разходи (напр. 
за осигуряване на достъп до клиенти, контрол на 
жертвите, сигурност и прикриване на престъпната 
дейност).

→ Информационните и комуникационни техноло-
гии водят до промени, както в методите, така и в 
структурата на разходите, свързани с операциите 
по трафика на хора.

→ Ключовият принцип да се следват парите все още 
не е напълно институционализиран в България и 
разследванията за пране на пари рядко се провеж-
дат паралелно с разследването за трафик на хора.

→ Набирането, обучението и използването на до-
пълнителни полицейски служители, способни 
да провеждат сложни финансови разследвания, 
трябва да стане приоритет.

→ Налице е неотложна необходимост от подобрява-
не на механизмите за координация при наказател-
ното разследване на организираната престъпност 
и свързаните с нея финансови операции в рамките 
на прокуратурата, както и механизмите за коорди-
нация с другите компетентни институции.

→ В дългосрочен план следва да се обсъди възмож-
ността за съсредоточаването на правомощията за 
наказателна и т.нар. „гражданска” конфискация в 
компетенциите на прокуратурата, с цел да се из-
бегне дублирането на ресурси и да се гарантира 
възможността за паралелни разследвания за пра-
не на пари при производства, свързани с органи-
зирана престъпност.

С финансовата подкрепа на Европейската
комисия и на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество.

След 2000 година, трафикът на хора с цел сексу-
ална експлоатация се превърна в един от най-го-
лемите престъпни пазари в България. С отпада-
нето на шенгенските визи за български гражда-
ни през 2001 г., България се превърна в един от 
основните източници на жертви на трафик с цел 
сексуална експлоатация в ЕС. Трафикът и прости-
туцията не само осигуряват огромни приходи за 
българската организирана престъпност, но имат 
особено негативно социално и икономическо 
въздействие върху местните общности. Бързата 
адаптивност на организираната престъпност и 
нивото на сложност на някои от операциите по 
трафика поставят нови предизвикателства пред 
правоприлагащите и съдебните органи. В мно-
го отношения на българските институции не им 
достигат необходимите ресурси и възможности, 
особено при разследванията, свързани с пране 
на пари, където са налице редица предизвика-
телства, като например недостатъчен капацитет 
и функционални и структурни празнини в инсти-
туционалната рамка.

Приемането на България в ЕС през 2007 г. и пре-
махването на ограниченията за достъп на бъл-
гарски граждани до европейския пазар на труда 
през 2013 г., доведе до съществени промени в 
явлението „трафик на хора”. Свободата на пъту-
ване и законната работа в държавите – членки 
на ЕС сложи край на контрола на престъпните 
мрежи върху достъпа до пазара на сексуални 
услуги в ЕС. Наред с това, натискът на европей-
ските и българските съдебни и правоприлагащи 

ТРАФиКЪТ нА ХОРА зА сЕКсУАЛнА
ЕКсПЛОАТАЦиЯ в БЪЛГАРиЯ:

ФинАнсОви АсПЕКТи и ПРАнЕТО нА ПАРи 

Policy Brief No. 78, юни 2018 г.

FINANCING
OF ORGANISED CRIME

HUMAN TRAFFICKING
IN FOCUS

данните от изследването бяха пред-
ставени на поредица кръгли маси, 
семинари и заключителна конферен-
ция. на 28 юни 2018 г. в Центъра за из-
следване на демокрацията се проведе 
кръгла маса на тема „Финансиране на 
дейностите на организираната прес-
тъпност – фокус върху трафика на 
хора с цел сексуална експлоатация”. 
Събитието събра представители на 
националната комисия за борба с 

https://csd.bg/bg/events/event/ocenka-na-zaplakhite-ot-organizirana-prestpnost-v-blgarija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-78-trafficking-for-sexual-exploitation-in-bulgaria-criminal-finances-and-capacity-for-financia/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-78-trafficking-for-sexual-exploitation-in-bulgaria-criminal-finances-and-capacity-for-financia/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-78-trafficking-for-sexual-exploitation-in-bulgaria-criminal-finances-and-capacity-for-financia/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-78-trafficking-for-sexual-exploitation-in-bulgaria-criminal-finances-and-capacity-for-financia/
https://csd.bg/bg/publications/publication/financing-of-organised-crime-human-trafficking-in-focus/
https://csd.bg/bg/events/event/finansirane-na-deinostite-na-organiziranata-prestpnost-fokus-vrkhu-trafika-na-khora-s-cel-seksualn/
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трафика на хора, гд „национална по-
лиция”, гд „борба с организираната 
престъпност”, Столичната дирекция 
на вътрешните работи, Комисията за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКонПи), научни ра-
ботници и експерти, за които темата 
представлява интерес. допълнител-
но бяха организирани два семинара 
за представители на полицейските 
служби и магистрати. на 4 юли в Па-
риж, с подкрепата на националния 
институт за изследвания в областта на 
сигурността и правосъдието на Фран-
ция, бе проведен семинар, посветен на 
финансирането и финансовите раз-
следвания на трафика на хора с цел 
сексуална експлоатация. на 15 ноем-
ври в тренто, италия, със съдействи-
ето на университета в тренто, се про-
веде семинар, посветен на финансира-
нето и финансовите разследвания на 
трафика на хора с цел трудова експло-
атация.

на заключителната конференция на 
13 декември в гент, белгия, бяха пред-
ставени резултатите от проучването. 
в конференцията взеха участие пред-
ставители на европол, евроюст, на-
ционалния институт за изследвания в 
областта на сигурността и правосъди-
ето на Франция, университета в трен-
то, белгийски, български, френски и 
италиански полицейски служители и 
магистрати.

Тенденции и рискове
пред пазара на тютюневи
изделия в България

Пазарът на тютюневи изделия в бъл-
гария представлява интерес и заема 
важно място в политиките за проти-
водействие на организираната прес-
тъпност поради сравнително високите 
приходи от продажбата им в бюджета 
на страната. През 2018 г. експерти на 
Центъра работиха по международно-
то изследване „незаконната търговия 

Кръгла маса „Институционалният отговор на незаконния пазар
на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие”,

София, 6 март 2018 г.
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с тютюневи изделия по балканския 
маршрут – противодействие на ин-
ституционалните слабости и коруп-
цията”. в рамките на изследването 
бяха събрани и анализирани данни за 
българия, гърция, Румъния и италия. 
Резултатите от изследването са пред-
ставени в две последователни публи-
кации. CSD Policy Brief No. 75: тенден-
ции и рискове пред пазара на тютю-
неви изделия в българия разглежда 
състоянието и новите тенденции на 
този криминален пазар в българия, 
като посочва слабостите, които трябва 
да бъдат преодолени, за да могат ни-
ските нива на този престъпен пазар да 
се превърнат в трайна тенденция. Раз-
гледани са законният и незаконният 
пазар на тютюневи изделия и риско-
вите фактори, които трябва да се имат 
предвид при провеждане на полити-
ката на противодействие.

Тенденции и рискове пред пазара
на ТюТюневи изделия в България

основни изводи

→ Необходимостта България да достигне мини-
малните акцизни нива за тютюневи изделия 
в ЕС, води до политика от шоково повишава-
не на цените, което достига 60-80 % в някои 
години. Последицата е рязко нарастване на 
незаконната търговия.

→ Пазарът на незаконни тютюневи изделия е 
един от най-големите източници на доходи 
за организираната престъпност в страната. 
Годишните приходи от него достигат между 
0,5 % и 1 % от БВП на страната.

→ Огромните приходи от престъпния пазар на 
тютюневи изделия генерира извънредно си-
лен корупционен натиск на всички нива.

→ Приходите от тютюневи изделия (акциз и 
ДДС) имат изключително значение за бюдже-
та на страната. Те допринасят за данъчните 
приходи с между 9 и 10 % годишно.

→ Политическото решение да се ограничи не-
законният пазар на тютюневи изделия, води 
до рязък спад на потреблението на незакон-
ни цигари от средно 20 % през 2016 до 6-7 % 
през 2017 г.

Policy Brief No. 75, март 2018 г.

Пазарът на законни и незаконни тютюневи изде-
лия може да се определи като един от „възлите” 
на българския преход, в който се пресичат органи-
зирана престъпност, тайни служби и политически 
партии. В резултат интересът на обществото вина-
ги е бил изключително остър и често пъти поли-
тизиран по отношение на незаконните тютюневи 
изделия. Парадоксално е, че след влизането на 
България в Европейския съюз, през 2009 – 2014 г. 
незаконният тютюнев пазар отново се превърна в 
един от най-големи източници на приходи за ор-
ганизираната престъпност. В този период между 
25 % и 40 % от потреблението на цигари в страната 
е незаконно, а стойността на продажбите се дви-
жи между 300 и 500 млн. лв. годишно или между 
0,5 % и 1,0 % от БВП на страната.

Ситуацията по отношение на незаконните тютюне-
ви изделия се променя рязко след 2014 г. Мерки-
те, които правителството предприе за контрол на 
българските граници, по отношение на произво-
дителите и срещу разпространението на незакон-
ни тютюневи изделия, доведоха до рекорден спад 
на незаконните цигари, които се свиха до 6-7 % от 
общите продажби в страната. Съответно приходи-
те от акциз и ДДС нараснаха с 25-30 %. Основният 
риск, който се очертава обаче е, че това положи-
телно развитие силно зависи от политическата ста-
билност в страната. Периодът на президентските и 

извънредните парламентарни избори в България 
през 2016 и 2017 г. показа колко нестабилен и не-
устойчив е процесът на ефективно намаляване на 
незаконния пазар на тютюневи изделия.

Настоящата публикация е финансирана от PMI IMPACT, инициатива на Philip Morris International (PMI). При осъществя-
ването на изследването си, Центърът за изследване на демокрацията е напълно независим от PMI. Гледните точки и 
мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в този документ, са тези на Цен-
търа и не отразяват непременно позицията на PMI. Нито PMI, нито някой от неговите филиали, нито лице, действащо 
от тяхно име, могат да бъдат държани отговорни за действие, което може да произтече от съдържащата се тук 
информацията.

CSD Policy Brief No. 80: незаконната 
търговия с тютюневи изделия по бал-
канския маршрут – българия, гърция, 

италия и Румъния прави обзор на че-
тирите страни, разположени по проте-
жение на балканския маршрут. в до-
клада са описани институционалните 
фактори, оказващи влияние на пазара 
с тютюневи изделия – акцизна полити-
ка и мерки за противодействие на кон-
трабандата и нелегалната търговия.

на 6 март 2018 г. Центърът за изслед-
ване на демокрацията проведе кръгла 
маса на тема „институционалният от-
говор на незаконния пазар на тютюне-
ви изделия: граници на възможности-
те за противодействие”, на която бяха 
обсъдени данните и препоръките за 
българия. Кръглата маса събра пред-
ставители на националната агенция 
за приходите, гд „борба с организи-
раната престъпност”, гд „гранична 
полиция”, дирекция „Анализи и по-
литики” на мвР, Агенция „митни-
ци”, както и на производителите на 
тютюневи изделия.

II. Корупция и измами

Проблемите, свързани с причините и 
равнището на корупцията във всички-
те ѝ разновидности, са тема, по която 
Центърът за изследване на демокраци-
ята е ангажиран повече от 20 години. 
През 2018 г. беше разработен Бароме-
тър на частната корупция – методоло-
гия за измерване на корупцията в част-
ния сектор. в българия беше завърше-
но и първото системно изследване на 
проблемите на корупцията в частния 
сектор. Резултатите от изследването са 
публикувани в доклада „Корупцията 
в частния сектор в българия”, като са 
анализирани характеристиките и сте-
пента на разпространение на това яв-
ление, неговите специфични парамет-
ри, както и най-ефикасните индикато-
ри за неговото измерване и оценка.

докладът беше представен на кръгла 
маса на 30 март 2018 г. участниците 

https://csd.bg/bg/publications/publication/no-75-the-tobacco-market-in-bulgaria-trends-and-risks/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-75-the-tobacco-market-in-bulgaria-trends-and-risks/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-75-the-tobacco-market-in-bulgaria-trends-and-risks/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-80-the-illicit-trade-of-tobacco-products-along-the-balkan-route-bulgaria-greece-italy-and-r/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-80-the-illicit-trade-of-tobacco-products-along-the-balkan-route-bulgaria-greece-italy-and-r/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-80-the-illicit-trade-of-tobacco-products-along-the-balkan-route-bulgaria-greece-italy-and-r/
https://csd.bg/bg/publications/publication/no-80-the-illicit-trade-of-tobacco-products-along-the-balkan-route-bulgaria-greece-italy-and-r/
https://csd.bg/bg/events/event/institucionalnijat-otgovor-na-nezakonnija-pazar-na-tjutjunevi-izdelija/
https://csd.bg/bg/events/event/institucionalnijat-otgovor-na-nezakonnija-pazar-na-tjutjunevi-izdelija/
https://csd.bg/bg/events/event/institucionalnijat-otgovor-na-nezakonnija-pazar-na-tjutjunevi-izdelija/
https://csd.bg/bg/events/event/institucionalnijat-otgovor-na-nezakonnija-pazar-na-tjutjunevi-izdelija/
https://csd.bg/bg/publications/publication/private-sector-corruption-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/private-sector-corruption-in-bulgaria/
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=18187
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=18187
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(Л–Д): Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в Народното 
събрание, Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра 

за изследване на демокрацията, и Димитър Маргаритов, председател
на Комисията за защита на потребителите, София, 30 март 2018 г.

в кръглата маса подчертаха, че нали-
чието на частна корупция в подобни 
размери съществено изкривява пазар-
ната среда, води до масово прилагане 
на практики, които рушат нормална-
та пазарна конкуренция, и в крайна 
сметка понижава ефективността и 
конкурентоспособността на частния 
сектор.

за разлика от повечето страни – член-
ки на еС, в българия и Румъния сектор 
„земеделие” продължава да има голя-
мо значение в икономическия живот. 
добавената стойност на земеделието 
като част от бвП на двете държави е 
повече от два пъти по-висока от сред-
ната за еС. измамите, нередностите и 
корупционните практики, свързани с 
европейските средства за финансира-
не на селското стопанство в българия 
и в Румъния, представляват сериозен 
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Откриване на международната конференция „Заедно срещу завладяването
на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските 

средства за земеделие”, София, 13-14 септември 2018 г.

Участници в международната конференция „Заедно срещу завладяването
на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските 

средства за земеделие”, София, 13-14 септември 2018 г.
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риск за финансовите интереси на еС. 
в същото време, голямата концентра-
ция на собственост на земя, особено в 
българия, и неспадащото равнище на 
нередности и корупция при възлагане-
то на обществени поръчки повишават 
риска от завладяване на земеделския 
сектор от частни интереси. това би се 
отразило негативно на икономиката 
на страната и би подкопало целите и 
замисъла на общата селскостопанска 
политика на еС.

тези теми бяха дискутирани на меж-
дународна конференция с подкрепата 
на европейската служба за борба с из-
мамите (олАФ), организирана от Цен-
търа за изследване на демокрацията на 
13 и 14 септември 2018 г., в която участ-
ваха представители на правоприлага-
щите органи, експертни организации 
и академичната общност. бяха обсъде-
ни и различни методи за измерване на 
явлението завладяване на държавата 
и прилагането на иновативни техно-
логични решения при разкриването, 
разследването и предотвратяването 
на корупцията и измамите с европей-
ските фондове за земеделие.

III. Противодействие 
на радикализацията 
и тероризма

През 2018 г. Програма „Сигурност” 
продължи да търси новаторски подхо-
ди към противодействието на радика-
лизацията и тероризма в и извън еС. 
експертите на Програмата изготвиха 
подробен доклад относно проявите на 
насилствен екстремизъм в йордания. 
наред с това продължи работата по 
оценка на нуждите, свързани с про-
тиводействието на радикализацията 
в пробационните служби и затворите 
в 5 държави – членки на еС, която ще 
послужи за основа при изготвянето на 
менторска програма за служители на 
тези институции.

WHO ARE THE 
EUROPEAN JIHADIS?
Project Midterm Report

Defence and Security
Programme

www.globsec.org

Центърът за изследване на демокра-
цията участва и в анализ на връзката 
между престъпността и тероризма в 

https://csd.bg/bg/events/event/zaedno-sreshchu-zavladjavaneto-na-drzhavata-inovativni-metodi-za-razsledvane-na-izmamite-s-evropeiskite/
https://csd.bg/bg/events/event/zaedno-sreshchu-zavladjavaneto-na-drzhavata-inovativni-metodi-za-razsledvane-na-izmamite-s-evropeiskite/
https://csd.bg/bg/events/event/zaedno-sreshchu-zavladjavaneto-na-drzhavata-inovativni-metodi-za-razsledvane-na-izmamite-s-evropeiskite/
https://csd.bg/bg/events/event/zaedno-sreshchu-zavladjavaneto-na-drzhavata-inovativni-metodi-za-razsledvane-na-izmamite-s-evropeiskite/
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10 държави – членки на еС, съвместно 
със словашкия институт GLOвSEC. 
данните от изследването бяха публи-
кувани в два отделни доклада. Пър-
вата публикация – „от престъпници 
до терористи и обратно: междинен 
доклад за българия” – анализира съ-
ществуващите данни за българия, а 
във втората – „Кои са европейските 
джихадисти?” – са представени резул-
татите от анализа на данните на евро-
пейски равнище.

През 2018 г. Центърът за изследване 
на демокрацията беше и домакин на 
кръгла маса на тема „връзки между 
престъпността и тероризма в евро-
па”, на която проф. Петер нойман, 
Раджан басра и зора хаузер от меж-
дународния център за изследване на 
радикализацията и политическото 
насилие към университета Кингс Ко-
лидж, лондон, представиха резултати 

(Л-Д): проф. Петер Нойман, Руслан Стефанов и Раджан Басра,
София, 8 ноември 2018 г.

от проекта „връзки между тероризма 
и престъпността”.

IV. Мониторинг и оценка 
на политики в областта 
на сигурността 
и вътрешните работи

отнемането и управлението на неза-
конно придобито имущество е от не 
по-малко политическо значение в бъл-
гария, особено във връзка с усилията 
на еС и националните правителства 
да противодействат на политическа-
та корупция. През 2018 г. експерти на 
Центъра изготвиха анализ на актуал-
ните предизвикателства пред българ-
ските институции по този проблем – 
CSD Policy Brief No. 76: управление 
на обезпечено и отнето имущество. 
наред с това, съвместно с универси-
тета в тренто, приключи работата по 

https://csd.bg/bg/publications/publication/from-criminals-to-terrorists-and-back-bulgaria-quarterly-report/
https://csd.bg/bg/publications/publication/from-criminals-to-terrorists-and-back-bulgaria-quarterly-report/
https://csd.bg/bg/publications/publication/from-criminals-to-terrorists-and-back-bulgaria-quarterly-report/
https://csd.bg/bg/publications/publication/who-are-the-european-jihadists/
https://csd.bg/bg/publications/publication/who-are-the-european-jihadists/
https://csd.bg/bg/events/event/vrzki-mezhdu-prestpnostta-i-terorizma-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/vrzki-mezhdu-prestpnostta-i-terorizma-v-evropa/
https://csd.bg/bg/events/event/vrzki-mezhdu-prestpnostta-i-terorizma-v-evropa/
https://csd.bg/publications/publication/no-76-the-management-of-frozen-and-forfeited-assets-in-bulgaria/
https://csd.bg/publications/publication/no-76-the-management-of-frozen-and-forfeited-assets-in-bulgaria/
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иновативна Система за управление на 
данни за отнето имущество (прототип 
PAYBACK DMS), която беше тествана 
в избрани държави членки. PAYBACK 
DMS е адаптируем софтуер за събира-
не, управление и автоматичен анализ 
на данни за конфискувано имущество, 
приложим в различен национален 
контекст в ЕС и с многоезичен интер-
фейс. Очаква се използването му да 
окаже положителен ефект по отно-

THE MANAGEMENT OF FROZEN AND FORFEITED ASSETS 
IN BULGARIA

Policy Brief No. 76, March 2018

Civil forfeiture of illegally acquired assets is one of the 
most important tools in the fight against crime. 
Forfeiture is used by state authorities to strip criminals 
of their illicit proceeds, thereby preventing them from 
expanding illegal activities and reinvesting their 
proceeds into the legal economy. A secondary benefit 
of forfeiture is that forfeited property, or the proceeds 
of its sale, may be used to provide specialised services 
for the benefit of victims of crime. Moreover, the social 
re-use of forfeited criminal assets, which are 
transferred to local municipal authorities or non-
governmental organizations, may serve as setting a 
public example for crime groups and is key in achieving 
transparency in the fight against crime.1

To that aim, the EU has adopted a number of policies 
and legislation, setting a wide range of strategic 
objectives before the Member States. The EU Internal 
Security Strategy identifies serious and organized 
crime as one of the biggest threats before the 
Community. Having regard to previous legislation on 
the matter, the Strategy sets as its prime objective the 
disruption of international criminal networks. 2 The 
elimination of the financial incentives that drive these 
networks is a crucial measure for combating crime.

1 SAPUCCA, “Organised Crime and the Fight against Crime in the Western Balkans: A Comparison with the Italian Models and 
Practices. General overview and perspectives for the future”, 2013, p. 42-45.
2 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The EU Internal Security Strategy in Action: 
Five steps towards a more secure Europe (COM (2010) 673 final of 22.11.2010)

KEY POINTS 

The effective management and disposal of 
illegally acquired frozen and seized assets 
presents a major challenge within the overall 
crime fighting and prevention framework in 
Bulgaria.
Revenues from the public sale of forfeited 
illegally acquired assets remain low when 
compared to the respective total declared 
value of seized assets.
Social re-use of forfeited property takes place 
rarely.
IT solutions are not effectively applied to the 
process of civil forfeiture and the management 
of frozen and seized assets.
The adoption of the Counteracting Corruption 
and Forfeiture of Illegally Acquired Property 
Act in 2018 preserves the status-quo of asset 
seizure to be institutionally detached from 
agencies with criminal investigative powers, 
such as the MoI or the Prosecution Office, 
which is in contrast with established best 
practices in leading EU states.

With the financial support of the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme

шение на международното сътрудни-
чество и обмена на информация във 
връзка с обезпечено и отнето незакон-
но придобито имущество.

През 2018 г. експерти на Програма 
„Сигурност” се включиха и във външ-
ната оценка на съответствието при 
постъпките на страните членки да 
транспонират Директива 2014/42/ЕС 
(Директива за конфискацията). Оцен-
ката е възложена от Генерална дирек-
ция „Миграция и вътрешни работи” 
и се извършва в партньорство с меж-
дународната консултантска компания 
Milieu.

През 2018 г. Програма „Сигурност” 
участва активно във външната меж-
динна оценка на Фонд „Вътрешна 
сигурност – Полиция” (2014 – 2017), 
както и във външната оценка на Ев-
ропейския център за мониторинг на 
наркотиците и наркоманиите, възло-
жени от Генерална дирекция „Мигра-
ция и вътрешни работи”. Експертите 
на Центъра се включиха в събирането 
и анализа на данните, както и в изгот-
вянето на препоръките. Друга оценка, 
по която беше работено, е „Преглед 
на наличието, сравнимостта и консис-
тентността на статистическите данни 
относно регистрираната престъпност 
и наказателноправната статистика” в 
партньорство с GOPA Consultants.




