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Общ преглед на криминОгенните фактОри

Средната работна
заплата нараства

с близо 5% през 2018 г.

през 2018 г. бВп расте
с 3,1% годишно

негативна
демографска

тенденция

постоянен
миграционен натиск

от 2013 г.

над 9% спад на
регистрираните
конвенционални

престъпления
спрямо 2017 г.

продължителен
годишен спад на 

безработицата до 6,2%
през 2018 г.

трайна тенденция на снижаване на нивата на насилие, използвано от 
организираната престъпност в българия
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преСтъпни пазари Включени В ОЦенката

Организирани
ддС измами

разпространение и трафик
на наркотици

трафик на хора
и пазар на секс услуги

незаконен
дърводобив

нелегална търговия
с горива

нелегална търговия
с тютюневи изделия

измами със 
средства на еС

каналджийство киберпрестъпления телефонни измами

Общата оценка на криминалните пазари, свързани с тежката и организирана престъпност, 
показва свиване на някои основни пазари и ръст при други. пазарът на нелегални

тютюневи изделия, както и организираните ддС измами бележат спад.
Същевременно се наблюдава ръст при пазарите за нелегални горива и канабис.

Осезаемо е и увеличението на киберпрестъпленията, а вътрешният пазар
на секс услуги бележи лек спад спрямо 2017 г.

Телефонни
измами

8 млн. лв.

„Сива икономика” и криминална икономика,
неконтролирана от организираната

престъпност

Криминална икономика под контрола
на организираната престъпност

Каналджийство
5 млн. лв.

Външен пазар на секс услуги
900-1000 млн. лв.

Вътрешен пазар
на секс услуги

220-250 млн. лв.

наркотици
400-450 млн. лв.

Нелегална търговия с горива
600-700 млн. лв.

Организирани
ДДС измами

190-230 млн. лв.

Неле-
гална 

търговия 
с тютю-

неви
изделия
100-110 
млн. лв.

измами
със средства

на еС
70-300 млн. лв.

Нелега-
лен

дърво-
добив
70-120

млн. лв.

Лихварство
16 млн. лв.

Кражби
на МПС

22 млн. лв.
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35,5% от бизнеса в българия смята, че е необходимо
неофициално плащане, за да се гарантира достъп

до европейско финансиране

често срещани практики при неправомерното усвояване
 на средства от еС

фалшифициране
на документи

инструменти на 
престъплението

подкуп

злоупотреба
с власт

конфликт
на интереси

– деклариране на чужда земя като собствена
– декларирани несъществуващи селскостопански животни
– неистински фактури и платежни нареждания

развитие на селските 
райони

– злоупотреба с властови ресурс
– възползване от служебно положение
– невярно деклариране на целевото финансиране

къщи за гости

– надписване на разходи
– картелни споразумения

Саниране на жилищни 
блокове

– използване на „бели петна” за неправомерно ползване 
на субсидии

– раздробяване на собствеността с цел избягване 
на ограниченията за допустима площдиректни плащания

(дфз)



разпрОСтранение и трафик на наркОтиЦи (I)
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употребили наркотици поне веднъж през последната 1 година
(% от 15-64 г.)

канабисът продължава да бъде най-употребяваният наркотик.

наблюдава се тенденция на ръст при употребата
на хашиш спрямо 2017 г. и спад на потреблението
на амфетамин, кокаин и метамфетамин.

по-голямата част от канабиса се трафикира
от българия през румъния и Сърбия

за Централна и западна европа

канабис от албания и косово
се трафикира с автомобилен транспорт
през Северна македония за българия

малка част от канабиса
остава за вътрешно 
потребление поради
наличието на местно 

производство

Северна
македония

косово

албания

пътят на канабиса

друга част от
трафикирания канабис
се „изнася” за турция
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тенденция за фрагментиран
и наситен с множество

малки мрежи наркопазар

българия продължава да бъде важна
транзитна точка за трафика на хероин
от близкия изток към западна европа,
както и на прекурсори за производство

на метамфетамин към Централна европа.

кокаин, канабис и метамфетамин
се трафикират през българия

за потребители в близкия изток.

В новото поколение
наркоразпространяващи

преобладават гъвкави структури

трайно установяване на пазара на нови психоактивни 
вещества (т.нар. „дизайнерска дрога”), получени

въз основа на промени в молекулярната структура
на „традиционните” наркотици.

Остава водеща ролята на интернет за свободен достъп до 
информация и поръчка на прекурсори и химични съставки, 

както и за доставяне най-често на „дизайнерски” наркотици.

наблюдава се ръст в отглеждането на канабис
на открито и закрито.

зачестяват случаите на злоупотреба и разпространение
на медикаменти, като фентанил, трамадол и клоназепам.

през 2018 г. се отчита спад на произведения 
опиум поради лоша реколта на макови 

насаждения в афганистан.
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трайна тенденция на намаляване
на мигрантския натиск от пика

през 2015 г.

изграждане на
преградни съоражeния Споразумение между

турция и еС от 2016 г.
за овладяване на

мигрантския поток

българските мрежи осъществяват превеждането
на мигрантите през територията на страната

до Сърбия или румъния. има и случаи, при които 
български мрежи превеждат мигранти през гърция.

София е един от основните 
разпределителни центрове, където 

мигрантите се откарват след пресичане
на българо-турската граница.

предполагаемият брой
преминали през страната

мигранти значително надвишава 
официално регистрираните.

179 603

2013 – 2018 г.

гъвкави и адаптивни Опг
засилването на

правоохранителните мерки
мобилизират Опг да променят

методи и маршрути

2013 2014 2015 2016
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15000
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Задържани на изходЗадържани на вход

корупционен натиск
корупционните практики

са често използван прийом
за незаконно преминаване

на границата

мултикриминалност
каналджийството привлича
криминални предприемачи

от други престъпни
дейности
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лица от близкия изток или Северна африка с българско гражданство 
или постоянно пребиваващи в българия, както и чужденци
с хуманитарен статут.

уреждат основните параметри на превеждането чрез комуникация 
с други членове на координаторската мрежа, както и с местните 
каналджийски мрежи в съответните държави.

В българия координаторите най-често са иракски, сирийски и 
афганистански граждани, които уреждат превеждането предимно на свои 
сънародници. Според експерти съществува и отделен кюрдски канал.

Обикновено са български граждани. Обезпечават преминаването
на мигрантите през територията на страната (по-рядко до дестинация),
като за целта осигуряват изпълнители, които се занимават
с различните дейности по превеждането.

Водачи, превозвачи, лица, осигуряващи настаняване, шофьори
на пилотни коли.

Осигуряване на фалшиви или крадени документи за самоличност.

Степента, до която изпълнителите са постоянна част от мрежата, варира.

Осреднени стойности на приходите от каналджийството в българия 2013 – 2018 г.

Въпреки ниските нива на миграционен натиск по българските граници след 2016 г., 
рискът от незаконно преминаване остава устойчив, тъй като през турция и гърция 
минава главният имигрантски поток от близкия изток и Централна азия 
към Централна и западна европа.

Сериозните приходи, реализирани от тази дейност по време на мигрантската криза, 
налагат тяхното изпиране или потенциално финансиране на друга незаконна дейност.

кООрдинатОри

независима, неформална система за преводи на парични средства, популярна 
в близкия изток и африка.

чужди граждани или лица с български паспорти, но от чуждестранен произход.

Осигуряват разплащането, като мигрантите депозират цялата сума за 
превеждането още в страната си на произход или в турция.

транзакциите се извършват на базата на кодове и/или кодирани съобщения. хаВалдари
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най-разпространени киберпрестъпления в българия
(брой инциденти)

българската икт инфраструктура продължава да се използва
за извършване на глобални кибератаки

2014
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2015 2016 20182017

Зловреден код Отказ от услугиИзмама

12% от всички атаки към 
облачните услуги на Microsoft

в глобален мащаб идват
от български IP адреси

(по данни за първата половина
на 2019 г.)

Около 12% от потребителите на интернет
в българия са били обект на фишинг атака

чрез имейл събщение през 2018 г.

близо 2% от световния обем на спам
през първата половина на 2019 г. е изпратен

от сървъри в българия.
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меСтнО учаСтие

българско съдействие може да се набави 
чрез специализирани форуми, например

за превод на фишинг страница или
на съобщение за криптиращ код.

Скрити кОмуникаЦиОнни
канали

участниците комуникират посредством 
специализирани форуми, криптиращи

и анонимизиращи приложения.

мрежи От (електрОнни) мулета

поради широкото навлизане на интернет 
банкирането мулета се използват все по-често 
за откриване и поддържане на банкови сметки 

и по-рядко за боравене с пари в брой.

междунарОдни мрежи

преобладават международни мрежи,
в много случаи доминирани

от украински, руски, нигерийски
и северноафрикански групи.

мобилни устройства
в българия са атакувани 
със зловреден код с цел 
достъп до банкови данни 

през 2018 г.

14 500 зачестяват измамите
„компрометиран бизнес 

имейл”, в които чрез 
заблуждение и социален 

инженеринг жертвите 
превеждат суми

на киберпрестъпниците

най-чести мишени на 
киберпрестъпленията:

банки и финансови
институции

големи интернет търговци

платформи за търговия
и обмен на криптовалути

държавни институции

запазва се ръстът на кибератаките
към българския бизнес

увеличават се случаите с измами чрез покупко-продажба
на финансови услуги и инструменти, включително криптовалути
и електронни пари, чрез онлайн платформи за тяхната търговия.
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Процент залавяния спрямо нелегалния пазар

нелегална търгОВия С тютюнеВи изделия (I)
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развитие на нелегалния пазар на тютюневи изделия (млн. лв.)

при нелегалните цигари се наблюдава
спад на потреблението и увеличение

на залавянията

дял на количествата 
нелегални цигари през 2018 г.

2,2% спад в общия брой 
пушачи

промени в нагласите
на младежите до 30 г. води 

до свиване на пазара

тенденции в тютюнопушенето

брой пушачи (млн.)

до 3,2
до 3,8
до 5,7
до 9,2
до 13
лисват данни

Област хасково (хасково,
Свиленград и димитровград) регистрира 
нива на незаконния пазар над два пъти 

средното ниво за страната.
В пазарджик и кюстендил се наблюдава 
съществен спад в нивата спрямо 2017 г.

2009 2011 2014 20182017
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нелегална търгОВия С тютюнеВи изделия (II)
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модел: „каскада от резервоари”

Внос на немаркови цигари
от трети страни

производство на цигари
в легални фабрики
в българия и гърция

финансиране на
производство на цигари
в нелегални фабрики
в българия или съседна страна

тенденции в щетите и обема на пазара
на нелегални цигари (млн. лв.)

да се фокусират усилия към устойчивото развитие на технологичния
и техническия капацитет на митническите служби в пограничния контрол.

Осигуряване на 
доставките на тютюневи 
продукти в различните 
населени места в страната

2011 201420132012 2015 2016

0

750

350

20182017

Общи загуби (ДДС + акциз) Обем нелегален пазар в мнл. лв.

0,11% от бВп

ниво ниво

31 2
ниво

дребни
търговци
и „мравешка
контрабанда”

логистика и
доставки към
продавачите
на дребно

регионални криминални 
предприемачи, които
купуват цигари от
„големите цигараджии”

развитието на иновативните електронни устройства за доставяне на никотин
би могло да допринесе за намаляване размера на нелегалния пазар
на тютюневи изделия.

няколко големи играчи доминират на пазара на нелегални цигари.
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Всеки 4-ти българин е бил обект на опит за телефонна измама 
през последните 5 години

приходи от телефонни измами 2012 – 2018 г. (млн. лв.)

през 2018 г. обемът на щетите
остава почти същият както
през 2017 г. (под 2% ръст)

установени са няколко организационни
центъра на телефонни измами:

левски и градище (плевенска област), горна Оряховица
и павликени (Великотърновска област),

Ветово (русенска област)

„Въртачи”  и
контрольори

мулета

около

да се продължи сътрудничеството между мВр и операторите на стационарни
телефони с цел възпрепястване кампаниите на телефонните измамници, по примера
на успешната работа с Виваком.

да се наблюдава постоянно дейността на организираните престъпни групи
за телефонни измами за промяна в начините им на действие поради рязкото 
намаляване в първата половина на 2019 г. на опитите за измами.

да се потърси съдействието на банки с цел превантивна работа с потенциални
жертви на телефонни измами.

„въртачи” участват
в телефонните измами,

като използват 
основно предплатени 

карти на румънски 
оператори и звънят

от територията
на румъния
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милиона лева, по данни на мВр, са щетите
от телефонни измами за периода 2012 – 2018 г.41
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(Данните за последното тримесечие на 2018 г.
са изчислени на база прогноза)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



нелегален дърВОдОбиВ
О

рг
а

н
и

за
Ц

и
я

 и
 С

тр
ук

ту
ра

те
н

д
ен

Ц
и

и

Схема за злоупотреба с разрешителни за сеч

използване на един
и същ превозен билет

за извършване
на няколко курса

фалшифициране
на документи

корупционни 
практики на местно
и регионално ниво

невярно маркиране 
и документиране

на сечта
инструменти на 
престъплението

лица, които превозват 
дървесината

лица, които печелят 
разрешение за сеч

в определена територия

голяма част от незаконната сеч се извършва
от добре организирани групи

годишният обем на нелегалния пазар
на дървесина се оценява

между

над 44% от българските 
домакинства са ползвали 
дърва за огрев през 2018 г.

манипулиране 
устройствата за 

мониторинг на камиона

Смесване на
маркирана

и немаркирана
 дървесина

лица, които извършват 
самата сеч

пунктове за дървесина
и дървопреработвателни 

предприятия

50
млн. лв.

150
млн. лв.



трафик на хОра и пазар на СекС уСлуги
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подобряване на механизмите за координация между криминалните и финансовите 
разследвания в рамките на прокуратурата.

прилагане на принципа на паралелно финансово разследване при работа 
по случаите, свързани с трафик на хора.

йерархични
структури

гъвкави
мрежи

семейни
мрежи

независими трафиканти/
секс работнички

засилено използване
на интернет базирани технологии 

при рекрутиране, рекламиране
и контрол

преобладават 
хоризонтални и гъвкави 

мрежи за рекрутиране
и трафик

устойчива тенденция за 
избягване на насилствени 

методи при трафик
и проституция

45%
от потребителите

на секс услуги ги търсят 
в интернет

ръст в разполагаемия доход

увеличава се потреблението
в средния и високия сегмент

улеснен достъп до секс услуги 
чрез интернет

Вътрешен пазар на секс услуги (в млн. лв.)

лек спад на вътрешния пазар
спрямо 2017 г.
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247 238
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Специализирани сайтове
68%

Facebook
26%

приложения за запознанства
69%



Организирани ддС измами
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Внос на китайско карго без документи

митническо-данъчни
измами

Строителство

търговия с горива

търговия с хранителни стоки
(месо, захар, мляко,

плодове и зеленчуци)
най-рискови

сектори

между 75% и 80% от 
организираните ддС 

измами се извършват 
в София

интернет търговия

издаване на служебна бележка вместо касов бон

манипулирано касово устройство не изпраща
информация към нап

зачестяват ддС измамите, извършвани чрез търговска 
дейност в интернет

регистриране на фирми „бушони” на социално 
слаби или маргинализирани лица

регистриране на товарителница
на фирмите „бушони” при доставките

до крайните потребители

дължимото ддС остава при фирмите „бушони”
подмяна на товарителниците

с фирми, контролирани
от търговското дружество
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Липса на ДДС (млн. лв.)

тенденция на ръст при липсата на ддС
през последните две години (млн. лв.)



нелегална търгОВия С гОриВа
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мобилни „бензиностанции”

40-50 ст./л

нелегалното гориво често се реализира в определени квартали
и населени места на редовни клиенти

малки и/или ведомствени
бензиностанции

малки рафинерии/
химически производства

Строителни,
транспортни фирми и

селскостопански
производители

горивото се извлича от битума

Внос на битум с добавен газьол 
от съседни държави

Схема на производство и реализация на нелегален дизел
чрез внос и преработка на битум

Оценките за годишния обем на нелегалния пазар
на горива варират между 900300

млн. лв. млн. лв.

Обемът на търговията с нелегални горива намалява
с между 2% и 5% през последните 3 години,

но все още представлява криминалният пазар,
който води до най-съществени загуби на акциз

и ддС за държавния бюджет
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инструменти на 
престъплението химическа

експертиза
фалшифициране

на документи

чистене на ддС манипулиране на 
контролни уреди

Въпреки предполагаемите огромни щети от нелегалния пазар на горива, залавянията
на нелегално гориво от правоохранителните органи за 2018 г. са 365 тона, което е едва

за разлика от пазара на нелегални цигари, при горивата няма общоприет метод за оценка на обема на нелегалния пазар.

0,1%
от най-ниската оценка на нелегалния пазар.



публикаЦии на Центъра за изСледВане на демОкраЦията

CSD Policy Brief No. 84: интегриран индекс за oценка на незаконния пазар на цигари, С., 2019.

добри практики за борба с корупцията и разследването на измами със средства от еС, С., 2019, 
ISBN: 978-954-477-356-4

CSD Policy Brief No. 82: измами с европейски средства в областта на земеделието: 
състояние и предизвикателства, С., 2019.

финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора, С., 2019, 
ISBN: 978-954-477-344-1

Оценка на заплахите от организирана престъпност в българия, С., 2018.

корупцията в частния сектор в българия, С., 2018, ISBN: 978-954-477-329-8

антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (макпи), С., 2017, 
ISBN: 978-954-477-312-0

трансгранична организирана престъпност: българия и норвегия в контекста на миграционната 
криза, С., 2017, ISBN: 978-954-477-318-2

мониторинг на рисковете от радикализация, С., 2017, ISBN: 978-954-477-300-7

Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма, С., 2017, ISBN: 978-954-477-296-3

изнудването и рекета в еС: фактори за уязвимост, С., 2016, ISBN: 978-954-477-285-7

завладяване на държавата: противодействие на aдминистративната и политическата корупция, 
С., 2016, ISBN: 978-954-477-277-2

мониторинг на антикорупцията в европа, С., 2015, ISBN: 978-954-477-241-3

CSD Policy Brief No. 56: динамика на конвенционалната престъпност 2014 – 2015 г., С., 2015.

CSD Policy Brief No. 50: финансирането на организираната престъпност: институционални мерки 
за противодействие, С., 2015.

CSD Policy Brief No. 48: антикорупционни мерки в правоохранителните институции, С., 2015.

Financing of organised crime, С., 2015, ISBN: 978-954-477-234-5

изтОчниЦи

измами със средства на европейския съюз: Министерство на вътрешните работи, 
Център за изследване на демокрацията.

разпространение и трафик на наркотици: Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници”, 
Служба на ООН по наркотиците и престъпността, Център за изследване на демокрацията.

каналджийство: Министерство на вътрешните работи, Център за изследване на демокрацията.

киберпрестъпления: Държавна агенция „Електронно управление”, Kaspersky Lab, 
PricewaterhouseCoopers, Microsoft Corporation, Център за изследване на демокрацията.

нелегална търговия с тютюневи изделия: Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници”, 
Център за изследване на демокрацията.

телефонни измами: Министерство на вътрешните работи, Център за изследване на демокрацията.

нелегален дърводобив: Център за изследване на демокрацията.

трафик на хора и пазар на секс услуги: Център за изследване на демокрацията.

Организирани ддС измами: Национална агенция за приходите, Европейска комисия, 
Център за изследване на демокрацията.

нелегална търговия с горива: Център за изследване на демокрацията.




