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Относно: Европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици —

Прекъсване на каналите за кокаин и хероин

На заседанието си от 14 април 2010 г. Корепер постигна съгласие по проекта за Европейски 

пакт за борба с международния трафик на наркотици — Прекъсване на каналите за кокаин и 

хероин, изложен в документ 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 

36 + COR 1.

Следователно Съветът се приканва да одобри посочения по-горе пакт, изложен в 

приложението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ ЗА БОРБА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ 

— ПРЕКЪСВАНЕ НА КАНАЛИТЕ ЗА КОКАИН И ХЕРОИН

Потреблението на наркотици и увеличаването на трафика продължават да будят тревога във 

всички държави-членки на Европейския съюз и в неговите институции. Това е един от 

основните поводи за безпокойство във връзка с обществения ред и общественото здраве.

Могат да се направят две констатации относно международния трафик на наркотици:

- Мрежите на организираната престъпност, които участват в трафика на наркотици, са от 

транснационално естество. Те са способни да се адаптират към насрещните мерки, 

предприемани от отделните държави. Най-ефективното противодействие може да се 

осъществи на европейско равнище.

- Държавите-членки на ЕС са засегнати от трафика на наркотици по различен начин; те 

могат да решат да се присъединят към борбата с този трафик, като предприемат 

конкретни мерки в зависимост от географското си местоположение, ресурсите, с които 

разполагат, и сериозността на заплахите, които по-специално ги застрашават.

Въз основа на тези констатации Съветът реши да сключи Европейски пакт за борба с 

международния трафик на наркотици, като на този етап вниманието е насочено към кокаина 

и хероина. Този проект е първа стъпка, която следва да послужи в бъдеще като модел в 

борбата с други категории наркотици, най-вече канабиса и синтетичните наркотици. Той 

представлява неразделна част от свързания с правоприлагането аспект на стратегията на ЕС 

за борба с наркотиците (създадена през 2005 г.) и плана за действие на ЕС за 2009—2012 г., в 

които е застъпена идеята за възприемане на глобален балансиран подход въз основа на 

едновременното намаляване на търсенето и предлагането. Чрез него се прилагат на практика 

приетите от Съвета Стокхолмска програма и Европейска стратегия за вътрешна сигурност.

Изпълнението му трябва да протече в съответствие със съответното европейско и 

национално законодателство, особено в областта на защитата на данните.

*   *   *



8821/10 mlk/ng 3
ПРИЛОЖЕНИЕ DG H 3A BG

В основата на Европейския пакт за борба с международния трафик на наркотици са 

залегнали следните принципи:

1. Ще поемем ангажимент да засилим политическата координация между 

държавите-членки, институциите на Европейския съюз и компетентните европейски 

агенции, по-специално Европол и Евроюст. Целта ни е да осигурим съгласуваност 

както на вътрешните, така и на външните действия на Европейския съюз в борбата с 

трафика на наркотици.

2. Ще използваме възможно най-пълноценно ресурсите, с които разполагаме. Ще 

обединим по-голям брой специализирани служби на държавите-членки в оперативни 

мрежи въз основа на съществуващите многостранни структури за обмен на 

информация, в т.ч. Европол и Евроюст, съгласно съответните им компетентности. При 

необходимост ще се допитваме до съществуващите експертни групи на високо 

равнище.

3. Ще извършим „разпределение на задачите си“ в рамките на Европейския съюз. По този 

начин групи от държави-членки и Комисията могат да обединят усилията си и 

приоритетно да насочат средствата, с които разполагат, към вида противодействие, за 

което са най-добре подготвени, като същевременно се ползват от действията на 

партньорите си по отношение на другите видове трафик. Например следва да се 

използва пълноценно опитът на държавите-членки в борбата с трафика на кокаин през 

западния канал, както и опитът на държавите-членки в борбата с трафика на хероин 

през източния канал. 

4. Ще отчитаме положението на държавите производителки и на транзитните държави и 

техните потребности и работим в партньорство с тях. Ще привлечем основните 

държави партньори на ЕС извън рамките на ЕС, както и Службата на ООН по 

наркотиците и престъпността (UNODC) и Интерпол. Въз основа на това ще вземем 

предвид тези елементи при разработването на европейските политики спрямо редица 

трети държави. Това сътрудничество следва да бъде последователно и съгласувано с 

политиките и структурите на ЕС в областта на външните работи и разширяването.
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5. Решаваме на първо време да насочим приоритетно действията си срещу кокаина и 

хероина. Скоро ще бъдат предприети инициативи по отношение на други видове 

наркотици (синтетични наркотици, канабис). През 2011 г. съвместно с Комисията ще 

бъде стартирана сходна инициатива относно синтетичните наркотици, с цел да се 

установи общ подход на най-силно засегнатите държави, по-специално спрямо обмена 

на информация и специализираното обучение, за да се води борба с отклоняването на 

химически прекурсори и да се засили регионалното сътрудничество между 

държавите-членки, както и партньорството със съответните трети държави. Освен това 

ще се обсъди сходна инициатива за борбата с канабиса.

6. Това целево действие ще бъде допълнено с общ ангажимент в две направления. В 

рамките на Съюза ще разгледаме и при необходимост ще подобрим инструментите, 

които са ключови за противодействието на трафикантите по линия на незаконните им 

приходи. Също така ще подкрепим разработването на подобни инструменти в трети 

държави.

7. Решени сме да се борим с трафика на наркотици, за да нанесем тежък удар на 

престъпните организации, които представляват основна заплаха за гражданските ни 

общества, както и за обществата на държавите на произход и транзитните държави, 

поради характерната за тях променливост, склонността им към насилие, ресурсите, с 

които разполагат, и транснационалното им естество.

8. Ще насърчаваме държавите-членки да си сътрудничат тясно, за да засилят контрола по 

външните граници с цел да се предотврати незаконният внос на наркотици в ЕС.

*    *    *
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Следователно този европейски пакт се изгражда около три основни ангажимента:

I — Прекъсване на каналите за кокаин

· Регионалните платформи за обмен на информация, разположени в Западна Африка в 

Акра (Гана) и Дакар (Сенегал), ще се превърнат в специален инструмент в борбата с 

трафика на кокаин, в рамките на общо действие на европейските държави и на 

европейските институции по атлантическото крайбрежие и в Средиземноморието. Във 

връзка с това:

- техните ресурси и капацитетът им за съвместна работа ще бъдат укрепени (цел: 

септември 2010 г.);

- техните функции ще включват обмен на разузнавателна информация между 

партньорите, осигуряване на експертни съвети с цел подобряване на 

ефективността на разследванията на местно равнище и подкрепа на политиките за 

подпомагане и сътрудничество в транзитните държави в Западна Африка (цел: от 

септември 2010 г.);

- платформите за обмен на информация ще бъдат свързани помежду си, с Морския 

център за анализи и операции — наркотици (MAOC-N) и с Центъра за 

координация на борбата с наркотиците в Средиземноморието (CECLAD-М) 

посредством задействана от Европол защитена мрежа за ИКТ под контрола на 

държавите-членки (цел: януари 2011 г.);

- в регионалните платформи държавите-членки ще използват приложението на 

Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) под формата на 

терминал на SIENA (цел: от януари 2011 г.);

- за осигуряване на по-добър информационен поток Европол ще осъществява 

връзка с регионалните платформи съобразно приложимата правна рамка (цел: 

2010—2011 г.).

Тези инициативи ще се прилагат, като се вземат предвид предстоящите оценки на 

регионалните платформи за обмен на информация.
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· Европол ще осигурява аналитична подкрепа на участващите в регионалните платформи 

държави-членки под различни форми:

- въз основа на първата оценка на заплахата от организираната престъпност —

Западна Африка (OCTA-WA), която при необходимост ще бъде актуализирана, ще 

бъде осигурен стратегически анализ, включен в рамките на OCTA, който ще бъде 

допълнен с адаптирани предупреждения за заплаха (OC-SCAN) (цел: септември 

2010 г.);

- успоредно с това ще се предостави оперативен анализ чрез използване на конкретни 

„целеви групи“ в рамките на съществуващите аналитични файлове като 

аналитичните работни файлове относно трафика на кокаин (AWF COLA) (цел: 

януари 2011 г.) януари 2011 г.);

· Ще се проучи внимателно възможността обменът на информация между Европол и 

мисиите по линия на ОПСО в Западна Африка (по-конкретно EUSSR Guinea Bissau) да 

се използва в бъдеще в подкрепа на изграждането на капацитет от страна на местните 

органи.

· Борбата с наркотиците ще продължи да бъде важен елемент от външните отношения 

между Европейския съюз и ключови държави:

- в пълна последователност и съгласуваност с други външни политики на ЕС ще се 

укрепват партньорствата с държави производителки (Южна и Централна Америка) и 

транзитни държави (Западна Африка), както и с основните партньори на ЕС 

(особено Съединените американски щати) и ще се развива оперативният им аспект 

(цел: 2010—2012 г.);

- ще се установяват редовни контакти с подходящите международни структури за 

обмен на информация, като Съвместната междуведомствена специална група 

(JIATF) в Кий Уест съгласно приложимите правни рамки (цел: от септември 2010 г.).
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· На принципа на регионални партньорства и съвместни усилия ще се засилва и 

координира техническата помощ за държавите производителки (Латинска Америка и 

Карибския басейн) и за транзитните държави (Западна Африка).

Предвид това стратегическите и съгласувани действия за подобряване на 

сътрудничеството в борбата с организираната престъпност с произход от Западна 

Африка, включени в приетия от Съвета документ за действие на 22—23 април 2010 г., 

ще се приемат за референтна рамка:

- извършваните от държавите-членки на ЕС и Комисията дейности за 

сътрудничество при обучението за борба с незаконния трафик на наркотици ще се 

съгласуват, за да се избегне дублиране и да се премахнат евентуални пропуски 

(цел: да започне да се изпълнява от 2011 г.)

- за тази цел ще бъде създаден гъвкав консултативен ad hoc механизъм, който да 

координира дейностите за предоставяне на техническа помощ за Западна Африка, 

съвместно с Комисията и в съответствие със заключенията, приети от Съвета на 

30 ноември 2009 г. (цел: 2011 г.). Това следва да се извърши при пълно зачитане 

на правилата и процедурите на финансовите инструменти на ЕС;

- дейностите за предоставяне на техническа помощ ще бъдат съобразени с 

потребностите и приоритетите, посочени от държавите в региона в рамките на 

Регионалния план за действие, приет от Икономическата общност на 

западноафриканските държави (ECOWAS), подкрепен от Комисията и прилаган 

също от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) (цел: от 

септември 2010 г.).

· ще се полагат по-големи усилия за предотвратяване отклоняването на прекурсорите за 

незаконно производство на наркотици, в сътрудничество с Комисията;
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· Ще се подобрят уменията и капацитетът на ресурсите по отношение на информацията и 

операциите за засичане по море и във въздух:

- ще се изготви и редовно ще се актуализира списък на ресурсите и финансирането, 

предоставено от държавите-членки и ЕС (цел: второто полугодие на 2010 г.);

- ще се търсят се споразумения със съответните трети държави в регионите и с някои 

„държави на знамето“, за да се улеснят процедурите за качване на борда в 

съответствие с Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на 

упойващи и психотропни вещества от 1988 г. (цел: 2011—2012 г.);

- ще се провеждат съвместни операции по суша, море, реки и въздух (цел: от 

септември 2010 г., колкото операции са необходими).

II — Прекъсване на каналите за хероин

· Засегнатите от трафика на хероин държави-членки ще приемат общ подход, който да 

отчита изключително разнообразния характер на каналите и на участващите партньори.

Този общ подход ще използва главно мрежата на служителите за връзка на държавите-

членки и делегациите на ЕС на Балканите и в други транзитни региони, като се 

основава на усилията, полагани от държавите-членки и ЕС:

- ще се оценява дали капацитетът и адекватността на съществуващата мрежа 

отговарят на оперативните потребности (цел: 2011 г.);

- при необходимост мрежата ще се укрепва чрез командироване на допълнителни 

служители за връзка на държавите-членки в съответните трети държави (цел: 

първото полугодие на 2012 г.);

- силно ще се насърчава обменът на информация между служителите за връзка на 

държавите-членки на ЕС и резултатите от него по целесъобразност ще се споделят 

на ниво отговорни правоприлагащи агенции (цел: да стартира от септември 

2010 г. и до януари 2011 г. да започне да функционира пълноценно);



8821/10 mlk/ng 9
ПРИЛОЖЕНИЕ DG H 3A BG

- при необходимост подходът ще включва съществуващите регионални агенции за 

сътрудничество в областта на правоприлагането, като Центъра за правоприлагане 

в Югоизточна Европа SECI/SELEC в Букурещ и Централноазиатския регионален 

информационен и координационен център (CARICC) в Алмати (Казахстан) (цел: 

начало от септември 2010 г.).

· Оперативното сътрудничество с третите държави, засегнати от трафика на хероин по 

балканския и черноморския канал, както и сътрудничеството с източноевропейските 

съседни държави ще се засилват във възможно най-голяма степен:

- при необходимост държави от балканския канал ще участват в проектите на 

Европол и в захранването на неговите аналитични работни файлове (АРФ) въз 

основа на приложимата правна рамка (цел: начало от септември 2010 г.);

- в подходящи случаи и в сътрудничество със съответните трети държави ще се 

извършват контролирани доставки и ще се използват агенти под прикритие (цел: 

начало от 2011 г.);

- по целесъобразност ще се използват специални техники за наблюдение на 

каналите за хероин в сътрудничество със съответните трети държави (цел: 2011—

2012 г.);

- когато е възможно и необходимо ще се провеждат съвместни разследвания със 

съответните трети държави, при необходимост в рамките на двустранното 

сътрудничество с тези държави (цел: 2011—2012 г.);

- Европейският съюз ще инициира действия с цел увеличаване на обмена на 

информация и ноу-хау между държавите-членки и засегнатите балкански държави 

(цел: от второто полугодие на 2010 г.);
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· В пълна съгласуваност и взаимодействие с политиките в областта на външните работи 

и разширяването ще се осъществяват партньорства с някои трети държави, чието 

сътрудничество се счита за изключително важно, по-специално с държавите, чиято 

роля засяга търговията с наркотици при първоизточника (цел: 2011—2012 г.).

· Ще се подобри координацията на провежданите от държавите-членки и Комисията 

дейности по техническо сътрудничество с трети държави, засегнати от трафика на 

хероин на Балканите, за да се избегне дублирането на работата и да се поделят някои 

инвестиции, договорени от държавите-членки; това следва да се извърши при пълно 

зачитане на правилата и процедурите на финансовите инструменти на ЕС.

- ще се създаде гъвкав и консултативен ad hoc механизъм за координиране на 

техническата помощ за съответните трети държави, в сътрудничество с 

Комисията (цел: септември 2010 г.); това следва да се извърши при пълно 

зачитане на правилата и процедурите на финансовите инструменти на ЕС;

- с оглед на горепосоченото ще се създаде график на провежданите от Комисията и 

държавите-членки дейности за сътрудничество, който ще бъде разпространен 

сред засегнатите държави-членки и анализиран с цел подобряване на цялостното 

предлагано от Европейския съюз сътрудничество (цел: 2011 г., редовна 

актуализация);

- резултатите от текущите проекти на европейско равнище ще се оценяват и при 

необходимост европейските проекти следва да се подпомагат и продължават (цел: 

първото полугодие на 2011 г., редовно актуализирана).
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· Ще се засилва ролята на Европол в региона при необходимост въз основа на 

приложимата правна рамка:

- сътрудничеството между Европол и SELEC/SECI в Букурещ може да се засилва 

чрез осигуряване от страна на Европол на капацитет за анализ и чрез 

командироване на представители на Европол в централното управление на 

SECI/SELEC (цел: септември 2010 г.);

- Европол ще предоставя аналитична подкрепа на засегнатите държави-членки, 

включително на мрежата от служители за връзка, SECI /SELEC и CARICC въз 

основа на OCTA и под формата на адаптирани предупреждения за заплаха (OC-

SCAN) (цел: септември 2010 г.);

- като използва конкретните „целеви групи“ в съществуващите аналитични работни 

файлове, като напр. HEROIN AWF, Европол ще предоставя оперативни анализи 

на засегнатите държави-членки, включително на мрежата от служители за връзка, 

SECI /SELEC и CARICC (цел: начало от януари 2010 г.);

- ще се подобрява обменът на информация между Европол и мисиите в рамките на 

общата политика за сигурност и отбрана (EUPM и EULEX Косово) (цел: начало от 

2011 г.).

- в регионалните платформи държавите-членки ще използват приложението на 

Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) под формата на 

терминал на SIENA (цел: януари 2011 г.).
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· Борбата с отклоняването на химическите прекурсори ще стане общ приоритет на 

държавите-членки, които по-специално участват в борбата срещу хероина:

- държавите-членки ще бъдат приканени да подкрепят Комисията в усилията ѝ да 

засили контрола и да разгледа слабостите в европейското законодателство 

относно прекурсорите, установени в доклада за оценка на съответното 

законодателство на ЕО относно прекурсорите (цел: края на 2011 г.);

- ще се полагат по-големи усилия за предотвратяване отклоняването на 

прекурсорите за незаконно производство на наркотици, в сътрудничество с 

Комисията;

- ще продължат специалните мерки за наблюдение в рамките на проектите 

COHESION и PRISM (цел: 2010—2011 г.);

- ще се оказва подкрепа и ще продължи действието на текущи европейски проекти, 

като напр. програмата ISEC на ЕС (цел: 2012 г.).

· Изтъкваме отново значението на ефективната борба с трафика на наркотици в 

сътрудничество с държавите-членки на ЕС и също в рамките на политиката на ЕС по 

разширяването.

III — Предприемане на мерки срещу облагите от престъпления

· Ще се укрепват инструментите за идентифициране на облагите от престъпления в 

Европейския съюз, като се вземат предвид текущите оценки:

- Държавите-членки ще продължат да вземат мерки за бързото задействане на 

своите агенции за възстановяване на активи от престъпна дейност съгласно 

Решение 2007/845/ПВР от 6 декември 2007 г., като имат предвид неотдавна 

изготвените от Специалната група за финансови действия (FATF) насоки за най-

добри практики в областта на възстановяването на активи, и да ги подсигурят със 

значителни средства (цел: най-късно края на 2010 г.);
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- Държавите-членки ще предприемат необходимите стъпки за намиране на 

ефективни начини за идентифицирането на облагите от престъпления (цел: от 

септември 2010 г.);

- в рамките на Европол следва да се укрепи сътрудничеството между 

разследващите звена за борба с изпирането на пари и други полицейски служби на 

държавите-членки, които се занимават с изпирането на пари, и ще се разгледа 

добавената стойност от неформална специфична мрежа (цел: края на 2010 г.);

- информационната система на Европол (IS) и аналитичните работни файлове 

(напр. SUSTRANS) следва да се използват за обработване на данни и 

разузнавателна информация, които се отнасят по-специално до незаконни 

финансови схеми за изпиране на пари, свързани с трафика на наркотици, и за 

идентифициране на активи от престъпна дейност. (цел: първото полугодие на 

2011 г.);

· При целесъобразност и когато държавите-членки поискат това Евроюст ще съдейства 

за изпълнението на решенията, които се отнасят до изземване или конфискуване на 

облаги от престъпления в рамките на ЕС.

· ЕС следва да обмисли предоставянето на техническа помощ на трети държави, които 

искат да разработят инструменти за идентифициране и изземване/конфискация, както и 

да приемат необходимото законодателство с цел тези инструменти да станат 

ефективни. Ще се вземат предвид съществуващите международни инициативи (напр. 

инициативата за възстановяване на откраднати активи (STAR) на Службата на ООН по 

наркотиците и престъпността (UNODC) и Световната банка).

· Държавите-членки се насърчават, където е приложимо, да използват постъпленията от 

изземването/конфискацията и други подобни мерки, в съответствие с националното 

законодателство, на активи от престъпна дейност, произтичащи от трафик на 

наркотици, за да подобрят борбата с наркотиците във възможно най-голяма степен и 

при пълно зачитане на бюджетната компетентност на държавите-членки:

- ще се определят общи цели за държавите-членки в рамките на ЕС (цел: 2011 г.);



8821/10 mlk/ng 14
ПРИЛОЖЕНИЕ DG H 3A BG

В съответствие с препоръките на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в 

областта на вътрешната сигурност (COSI) Съветът по правосъдие и вътрешни работи 

периодично ще прави преглед на текущото положение по изпълнението на настоящия пакт.

Също така, по време на следващите председателства споменатият пакт ще бъде допълван с 

действия по отношение на други видове наркотици. 

________________________


