
ИНФОРМАЦИЯ 

 

относно одобрен предварително дефиниран проект № 3 по програма ..Вътрешни работи“ - 

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 

1. Наименование на бенефициента: Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - 

Министерство на вътрешните работи; 

      Партньори по проекта: Национална служба за разследване на престъпленията (KRIPOS) към 

Дирекция „Национална полиция“ на Норвегия и Областна полиция на Осло. 

2. Място на изпълнение на проекта: Изпълнението на проекта ще се проведе в България, ЕС 

или в Европейското икономическо пространство. 

3. Наименование на проекта: Повишаване капацитета на Главна дирекция "Борба с 

организираната престъпност" за по-ефективно разследване на организираната и 

транснационалната престъпност." 

4. Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 823 200 лева 

5. Продължителност на изпълнение на проекта: 48 месеца. 

6. Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 

- основни дейности по проекта: 

Дейност 1 - Подобряване на професионалната квалификация по предотвратяване, 

идентифициране, разследване и адекватно наказателно преследване на различните форми на 

трансгранична и организирана престъпност; 

 

Дейност 2 - Развиване и подобряване на съществуващите междуинституционални правила и 

стандартните оперативни процедури, свързани с разследване и превенция на организираната 

престъпност; 

 

Дейност 3 - Укрепване на капацитета за разследване на ГДБОП, в съответствие с европейските 

стандарти и добри практики, чрез реновиране на помещения за обучение и модернизиране на 

съоръжения за разпит и разпознаване на задържани/заподозрени лица; 

 

Дейност 4 - Подобряване на условията за запазване и правилно съхранение на доказателствата, с 

цел защитата на правата на обвиняемите в рамките на досъдебните производства; 

 

Дейност 5 - Подобряване на административния капацитет на експертите на ГДБОП и други 

служители, заети в областта на превенцията и разследването на организираната и трансгранична 

престъпност чрез семинари, свързани с разследване на трафика на хора и мигранти, борба с 

корупцията, киберпрестъпността, трафика на имущество с културна или историческа стойност, 

прането на пари, контрабандата и др; 

 

Дейност 6 - Развиване на техническата способност за борба с транснационалните организирани 

престъпни групи; 



 

Дейност 7 - Подобряване на аналитичните способности и цифровизация на делата в ГДБОП, чрез 

доставка на ИТ оборудване (персонални компютри и мултифункционални устройства); 

 

Дейност 8 - Подобряване на аналитичния и оперативния капацитет на ГДБОП, чрез 

цифровизация на досъдебните производства при ГДБОП, и чрез внедряване софтуер за ефективно 

обработване и анализ на данни; 

 

Дейност 9 - Информация и публичност; 

 

Дейност 10 - Управление и изпълнение на проекта; 

 

- индикатори по проекта: 

1. Брой учебни посещения -  минимум 10; 

2. Брой на експертен персонал, обучен в областта на и превенцията и разследването на 

организираната престъпност (разделени по пол) - минимум 1500 (1250 мъже и 250 жени); 

3. Брой на обновени и обзаведени помещения, за обучения и устойчиво развитие на 

компетенциите на служителите на ГДБОП - минимум 2; 

4. Брой на обновени и обзаведени помещения за складиране и правилно съхранение на 

веществени доказателства - минимум 1; 

5. Брой обновени и обзаведени помещения за провеждане на разпит и разпознаване на 

задържани/заподозрени лица или свидетели – минимум 2; 

6. Брой на доставено и монтирано ИТ оборудване за подобряване на аналитичните възможности 

на ГДБОП – минимум 400; 

7. Разработен и инсталиран аналитичен софтуер за извършване на ефективно обработване и 

анализ на данни; 

8. Годишен брой завършени досъдебни производства срещу организираната престъпност – 

базова стойност – 122, целева стойност - 134 

 


