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Предисловие

и тероризма. През 2010 г. беше приета Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС. Европол
участва активно в изготвянето на стратегията и
декларира готовност да допринесе за нейното
успешно прилагане.

© Europol

Пред вас е Преглед на Европол — Общ доклад за
дейностите на Европол, който представя работата на Европол през 2010 г.
Тази публикация има за цел да разясни приноса на
Европол към борбата срещу тежката престъпност
и тероризма в Европа и същевременно представлява изпълнение на задължението на агенцията да
предоставя годишен доклад за своите дейности
в съответствие с член 37, параграф 10, буква в)
от Решението на Съвета за Европол. Преглед на
Европол — Общ доклад за дейностите на Европол
се предоставя на Съвета на Европейския съюз за
одобрение, а Съветът го предава на Европейския
парламент за сведение. Освен това, разпространението на Прегледа на Европол пред широката
общественост и обсъждането в Европейския парламент способства за повишаване прозрачността
на дейностите на Европол.
В края на 2010 г. приключи първата година от дейността на Европол като самостоятелна агенция
на ЕС. Службата продължи да изпълнява своята
мисия да подпомага правоприлагащите органи
в ЕС за предотвратяване и борба срещу всички
форми на тежката международна престъпност

Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС
предвижда централна роля за Европейската полицейска служба. Предвидените правомощия ще
предоставят на Европол възможност да изпълни
по-добре своя мандат да предоставя оперативна
подкрепа в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Централно значение за
стратегията има концепцията за консенсусен
европейски модел за сигурност, базиран на правоохранителна дейност, основана на разузнавателни
данни. Този избор ще способства за определяне
на общи европейски приоритети и за по-добро
разбиране на заплахите за вътрешната сигурност
на ЕС. Основаната на разузнавателни данни правоохранителна дейност е ключово и основополагащо понятие в рамките на всички дейности
на Европол за стратегическо оценяване. Съветът
вече взе решение относно рамката за новия цикъл
на политиката на ЕС, която ще обезпечи практическото осъществяване на заложените в стратегията
цели.
Въз основа на споразумението между ЕС и САЩ
относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), което влезе в
сила на 1 август 2010 г., през 2010 г. на Европол
беше възложена ключовата функция на орган,
отговорен за проверката на исканията от страна
на САЩ до определените доставчици на услуги за
финансови съобщения в Европейския съюз. Целта
на това ново сътрудничество между САЩ и ЕС е
да се идентифицират, проследяват и преследват
финансите на терористичните организации.
Предстоящата година ще бъде не по-малко динамична за Европол. Един от основните приоритети
е изпълнението на програмата за усъвършенствания европейски модел за криминално разузнаване, което ще започне с публикуването на
следващата Оценка на ЕС на заплахата от организираната престъпност (OCTA) през май 2011 г.
и с формулирането на приоритетите във връзка
ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ | 5

с организираната престъпност от Съвета на ЕС.
Наред с това ще започнем процеса на преразглеждане на нашата процедура за стратегическа
оценка, за да интегрираме в нея концепцията за
оценка на заплахата от тежката и организираната
престъпност — дейност, която ще се реализира за
първи път през 2013 г.
В резултат на динамичното си развитие през
последните години Европол придоби увереност
и управителният съвет на агенцията работи в
тясно сътрудничество с Европейската комисия
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за провеждане на последователна и независима
оценка на нейната работа в условията на новия
правен режим.
Разбиването на международните престъпни и
терористични мрежи остава основна дейност и
най-важна задача на Европол. Агенцията ще продължи да оказва подкрепа на държавите-членки
във връзка с провеждането на разследвания, оперативни дейности и проекти за неутрализиране
на тези заплахи.
Rob Wainwright
Директор на Европол

1. За Европол

Мисия, приоритети
и визия

са обявени за приоритетни области от Съвета на
министрите на Европейския съюз.

Като правоприлагаща агенция на ЕС мисията на
Европол е да подпомага държавите-членки за
предотвратяване и борба срещу всички форми на
тежката международна престъпност и тероризма.
Ролята на агенцията е да съдейства за изграждане
на по-безопасна Европа в полза на всички граждани на ЕС, като подпомага правоприлагащите
органи в ЕС чрез обмен и анализ на криминална
разузнавателна информация.

В резултат на проведената през 2010 г. реформа
на мандата и правомощията на Европол понастоящем агенцията разполага с разширени възможности и въвежда нов подход за неутрализиране
на тези опасности.

1.1.

Големите престъпни и терористични мрежи
представляват значителна заплаха за вътрешната
сигурност на ЕС и за безопасността и живота на
гражданите. Най-големите заплахи за сигурността
произтичат от тероризма, международния трафик
на наркотици, трафика на хора, фалшифицирането
на евро и разплащателни карти, измамите, корупцията и прането на пари, както и други дейности,
свързани с намесата на организирани престъпни
групи в икономиката. Добавят се и нови заплахи
под формата на компютърна престъпност, измами
с ДДС и други видове усъвършенствани престъпления, които се основават на злоупотреба с
модерните технологии и свободите, предоставени
от вътрешния пазар на ЕС. Всички тези заплахи

Визията на Европол е да допринася за по-безопасна Европа, като предоставя най-добрата възможна подкрепа на правоприлагащите органи на
държавите-членки. Агенцията ще реализира тази
цел посредством разработване и предоставяне на
уникален набор от оперативни услуги за Европейския съюз, главните от които са:
• център за подпомагане на операциите по
правоприлагане,
• център за информация относно престъпността, и
• център за специализирани познания в областта
на правоприлагането.
През 2010 г. беше приета „Стратегията за
вътрешна сигурност на ЕС“, която е основен документ, определящ дългосрочната политика на ЕС
в областта на правоприлагането. Стратегията за
вътрешна сигурност определя отделните аспекти
на европейската политика за вътрешна сигурност
и съдържа стратегически насоки за действие.
Стратегията е допълнена от съобщение на Европейската комисия (1), прието с цел да подпомага
нейното прилагане. В стратегията са определени
пет цели в областта на сигурността. Три от тези
цели (разбиването на престъпните мрежи, превенция на тероризма и сигурност на кибернетичното
пространство) са обхванати ефективно от мандата
на Европол. Конкретните действия, предложени
от Комисията с цел изпълнение на тези цели, в
действителност съвпадат с утвърдените области
на експертен капацитет на Европол.
Двата документа възлагат на Европол съществени
изпълнителни правомощия и предоставят значителна възможност за по-нататъшно развитие през
следващите години. Една от основните концепции,

Престъпни центрове, идентифицирани от Оценката на ЕС на заплахата от организираната
престъпност

(1) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една
по-сигурна Европа“ (COM(2010) 673 окончателен).
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залегнали в документите, е правоохранителната
дейност, основана на разузнавателни данни. Освен
това в стратегията правилно е определена ролята
на Европол, като се посочва, че основните цели на
агенцията са да събира и обменя информация и да
улеснява сътрудничеството между правоприлагащите органи в борбата им срещу организираната
престъпност и тероризма. Освен това в стратегията се подчертава задачата на Европол да изготвя
редовни оценки на заплахите.
През 2010 г. беше проведено базирано в интернет
проучване на удовлетвореността на потребителите, което беше възложено на външен изпълнител — EPSI Rating. Резултатите от проучването
показват нарастване на равнищата на удовлетвореност от работата на Европол. Получените
оценки във всички области, с изключение на една,
са най-високите от въвеждането на проучването
сред потребителите на продуктите на Европол
през 2002 г. Всички 57 продукти на Европол бяха
оценени положително.

ОЦЕНКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПОЛ

идентифицира и проследява най-опасните престъпни и терористични мрежи в Европа. Правоприлагащите органи, представени в Европол от
129 служители за връзка, работещи съвместно с
денонощния център на Европол за оперативни
услуги с високо ниво на сигурност и неговите
защитени бази данни, успешно разбиха много
престъпни и терористични мрежи, задържаха
хиляди опасни престъпници, иззеха милиони евро
и спасиха стотици жертви на престъпления, включително деца — жертви на трафик.

Основни факти за
Европол (2010 г.)
• Седалище: Хага, Нидерландия
• Персонал: 698 служители в централното
управление, включително 129 служители
за връзка на Европол

• Бюджет: 92,8 млн. евро
• Обслужва: 27 държави-членки

на ЕС,

500 млн. граждани на ЕС

85

• Подпомага: 12 000 трансгранични разслед-

80

вания на правоприлагащите органи
75

70

65

60

55
Имидж
2004

Очаквания

Качество
на продуктите

2005

Качество
Стойност срещу Удовлетвореност
на услугите вложените средства

2006

2007

2008

Лоялност
2010

<60 — ниско; 60—75 — средно; >75 — високо/много високо

Източник: Проучване сред потребителите на продуктите на Европол, 2010 г.

1.2. Ресурси
Европол използва своя уникален информационен
капацитет и експертните познания на своите 698
служители, включително 100 анализатори, за да
8 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

През 2010 г. Европол беше трансформирана в агенция на Европейския съюз, в следствие на което се
финансира от бюджета на ЕС. Правомощията за
определяне на бюджета на Европол са разпределени между управителния съвет на Европол, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз
и Европейския парламент. Първоначално определеният бюджет на Европол за 2010 г. беше 80,1
млн. евро. С оглед да се улесни трансформирането
на службата в агенция пренесените от 2009 г. за
2010 г. бюджетни кредити бяха интегрирани в
бюджета за 2010 г. Освен това към бюджета бяха
добавени безвъзмездни средства, отпуснати от
Комисията, както и някои допълнителни приходи.
Допълнителните средства в бюджета възлизат на
почти 12,7 млн. евро, с което общият размер на
изменения бюджет за 2010 г. достига 92,8 млн.
евро.

2. Как работи Европол

© Fabiana Scarazzato

Международните престъпни и терористични
групи осъществяват дейността си в целия свят,
като използват най-модерни технологии. За да
гарантира предприемане на ефективни и координирани ответни действия, Европол трябва да

бъде не по-малко гъвкава и иновативна, като
прилага най-новите методи и инструменти. Европол поддържа високотехнологични бази данни и
канали за комуникация, които осигуряват бързи
и защитени средства за съхранение, търсене,
визуализиране, анализ и обвързване на ключова
информация. Дейностите по събиране, анализ и
разпространение на тази информация са свързани с обмен на големи обеми лични данни. При
изпълнението на тези функции Европол се придържа към най-високите стандарти за защита и
сигурност на данните.
Всички бази данни и услуги на Европол са достъпни
24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Наред с
това, при искане от държавите-членки, ние изпращаме експерти и предоставяме нашите услуги
посредством разгърнат на място мобилен офис.

Оперативен център с непрекъснато обслужване на Европол
Оперативният център с непрекъснато обслужване на Европол е единна точка за обмен на данни
между Европол, държавите-членки и трети страни. Оперативният център изпълнява пет основни
функции:
• централизирано звено за кръстосани проверки: входящите данни се подлагат в ускорен режим
на кръстосана проверка чрез съпоставка с всички налични данни. Оперативната информация
се обработва в системата на Европол при използване на аналитични работни досиета (AWF),
посветени на различни области на престъпна дейност. Ако се открият съвпадения в повече от
едно AWF, тази информация се обобщава в един аналитичен доклад и на страната, от която са
получени данните, се предоставя бърза обратна информация, в която се подчертават установените връзки, с цел да бъдат идентифицирани нови тенденции и промени по отношение на
престъпността в ЕС;
• новото правно основание на Европол позволява обработка на лични данни с цел да се определи дали тези данни са от значение за изпълнение на задачите на Европол и дали могат да
бъдат включени в информационната система на Европол или в аналитичните работни досиета;
• аналитична подкрепа в „тематични“ случаи: понастоящем Европол има възможност да анализира
своевременно случаи и данни, които обхващат няколко съществуващи аналитични проекта;
• комуникация с трети страни: оперативният център обработва целия обмен на информация с
трети страни, като гарантира, че данните се предават на съответните проекти за допълнителна
обработка, а страните, предоставили първоначално тези данни, получават своевременен и
точен отговор;
• предоставяне на подкрепа за провеждане на правоохранителни дейности във връзка с масови
събития: оперативният център координира подкрепата, която Европол може да предостави
за осъществяване на правоохранителни дейности във връзка с масови събития, т. е. значими
международни спортни, икономически, политически или културни прояви, които представляват
цел или възможност за осъществяване на престъпни или терористични актове.
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2.1. Мрежа на служителите
за връзка на Европол
Служителите за връзка на Европол осигуряват връзка в реално време между седалището
на Европол в Хага и 27-те национални звена на
Европол в столиците на държавите-членки. Това е
една уникална мрежа от 129 служители за връзка,
които изпълняват важна роля по отношение на
ежедневните дейности по правоприлагане, като
улесняват обмена на информация, а също така
предоставят подкрепа и координация за текущи
разследвания. Наред с това в Европол работят служители за връзка от 10 държави и организации
извън ЕС, които работят съвместно с Европол въз
основа на споразумения за сътрудничество. Тази
мрежа използва защитени канали за комуникация, осигурени от Европол. Освен това Европол
е командировала двама служители за връзка във
Вашингтон, Федерален окръг Колумбия, и един в
седалището на Интерпол в Лион.

© Fotolia

усъвършенствана, надеждна, ефективна и защитена телекомуникационна инфраструктура.

© Fotolia

2.2. Защитена
комуникационна
инфраструктура
С оглед да обезпечи своите дейности и да предоставя разширен набор от оперативни и стратегически услуги на държавите-членки, държави
извън ЕС и трети страни, Европол осъществява
постоянна поддръжка и развитие на технически
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Основен елемент от инфраструктурата на Европол
е мрежата на агенцията, която осигурява връзка
между всички държави-членки и нарастващ брой
държави извън ЕС и трети страни, с които Европол
има сключени споразумения за сътрудничество.
През 2010 г. бяха осъществени четири нови мрежови връзки с държави извън ЕС, както и четири
актуализации на защитени екстранет услуги.
Сигурността на мрежовата инфраструктура е от
първостепенно значение за Европол, тъй като
гарантирането на най-висока степен на сигурност
е основата за поддържане на доверието между
всички страни, които обменят информация и
разузнавателни данни с Европол и с посредничеството на агенцията.

Операция „Phantom“
През февруари 2010 г. Европол предостави на германската полиция подкрепа във връзка със
задържането на пет лица, подпомагащи незаконна имиграция, между които трима основни заподозрени. По време на операцията разследващите извършиха обиски в 18 жилища в Берлин,
Бранденбург и Саксония. Наред с доказателствените материали бяха иззети повече от 55 000 EUR
в брой, няколко компютъра, ръчно оръжие и кокаин. При обиските в жилищата бяха открити
деветима незаконни имигранти от Виетнам.

© Bernhard Gorholt

В полезрението на подпомогнатите от Европол разследвания попаднаха повече от 20
заподозрени, за които беше установено, че
превеждат незаконни имигранти с „гаранция“ за успешно пристигане в крайния пункт,
дори предишните опити за незаконно превеждане да са били неуспешни. Изискваната
от тези лица цена е възлизала на около 10 000
EUR за цялото пътуване, което е отнемало от
няколко дни до много седмици. Семействата
на незаконните имигранти често продават
своето недвижимо и движимо имущество,
за да финансират пътуването.

В някои случаи имигрантите продават незаконно стоки, например цигари, за да финансират
остатъка от пътуването си към Западна Европа — основно Франция и Обединеното кралство.
По сведения, получени от някои от преведените имигранти, Обединеното кралство се смята за
предпочитана страна на местоназначение от виетнамците, защото там те могат веднага да заработват средства като градинари, които обработват и опазват незаконни насаждения с канабис.
Обект на това разследване беше престъпна мрежа, функционираща в цяла Европа. Чешката република, Франция, Унгария, Словакия и Обединеното кралство проведоха паралелни разследвания.
В тази мащабна операция взеха участие повече от 250 разследващи от германската федерална
полиция и берлинската полиция.
Към оперативния координационен център бяха прикрепени експерти на Европол, които предоставяха техническа експертна подкрепа и подкрепа във връзка с оперативния анализ, необходима
с оглед на големия брой на извършените обиски в жилища. На етапа на разследването Европол
изготви няколко разузнавателни доклада и подпомогна обмена на разузнавателни данни, в резултат на което бяха разкрити нови престъпни връзки.

2.3. Информационна
система на Европол
Основната цел на информационната система
на Европол (ИСЕ) е да разкрива съвпадения в
данните, предоставени от различни държавичленки и трети страни.
Германия е предоставила най-голям обем данни
в системата, следвана от Франция, Белгия, Евро-

пол (от името на трети страни) и Испания. Трябва
да се отбележи, че основната част от данните в
ИСЕ се въвеждат чрез автоматизирани системи
за въвеждане на данни.
През 2010 г. беше разгърната нова версия на системата. Най-важната промяна е свързана с автоматизираното изпълнение на кодове за обработка.
Това дава на държавите-членки възможност да
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обменят информация с чувствителен характер
при оптимални условия за защита на техните
данни. Наред с това беше постигнат значителен
напредък в дейността за оказване на съдействие
на държавите-членки във връзка с внедряването
на автоматизираните програми за въвеждане на
данни. През 2010 г. Полша и Обединеното крал-

ство въведоха в действие своите автоматизирани
системи за въвеждане на данни. В резултат на това
общият брой на държавите-членки, които разполагат с капацитет за автоматизирано въвеждане
на данни в системите на Европол, достигна 12.
Понастоящем няколко други държави се подготвят за внедряването на този инструмент.

Информационна система на Европол (декември 2010 г.)
Съдържание:

• 174 459 обекта;
• 35 585 обекта „лица“.
В сравнение с декември 2009 г. броят на обектите в информационната система на Европол е нараснал с 28 %.
Основни области на престъпна дейност:
• трафик на наркотици — 26 % от всички обекти;
• трафик на хора — 24 %;
• фалшифициране на пари — 20 %;
• грабежи — 9 %;
• измами — 4 %.
Използване:
• през 2010 г. в информационната система на Европол бяха извършени 137 339 въвеждания на
нови данни;
• през 2010 г. в системата бяха въведени 147 345 запитвания за търсене на информация.

Кодове за обработка
Кодовете за обработка са способ за защита на източници на информация. Кодовете гарантират
сигурността на информацията и нейното безопасно и целесъобразно обработване в съответствие
с желанията на собственика на информацията и при пълно зачитане на националните нормативни
разпоредби на държавите-членки. Чрез кодовете за обработка се посочва какви действия може
да се извършват с дадена информация и кой ще има достъп до нея в бъдеще.

2.4. Защитено мрежово
приложение за
информационен обмен
Защитеното мрежово приложение за информационен обмен (SIENA) е инструмент от ново поколе12 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

ние, предназначен да обезпечава бърза, защитена
и лесна за потребителите комуникация и обмен на
оперативна и стратегическа информация и разузнавателни данни за престъпления между Европол,
държавите-членки и трети страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с Европол.

Обмен на информация посредством SIENA (2010 г.)
• през годината бяха заведени 11 738 нови дела или средно месечно по 978 дела, което представлява увеличение от 12 % в сравнение с 2009 г.

• 29 % от новите дела са свързани с наркотици, следвани от делата, свързани с измами (16 %),
фалшифициране на пари (13 %), незаконна имиграция (9 %) и други измамни средства за разплащане (8 %);

• бяха обменени 250 978 оперативни съобщения, включително между държавите-членки, Европол
и трети страни; това прави средно по 20 940 съобщения месечно.

SIENA е в действие от 1 юли 2009 г. При разработването на структурата и функционирането на SIENA
е отделено значително внимание на защитата и
поверителността на данните, за да се гарантира
съответствие с всички законодателни изисквания. Сигурността също е фактор с решаващо
значение и са предприети всички необходими
мерки за обезпечаване на защитен обмен на класифицирана информация. Освен това се прилага
най-добрата практика за обмен на информация в
областта на правоприлагането като надеждността
и употребата на кодове за обработка и оценка
определят условията за използване на данните.

Приложението SIENA е проектирано от самото
начало с оглед улесняване на комуникацията
между националните звена на Европол, бюрата
за връзка на държавите-членки и Европол. През
2010 г. беше извършено адаптиране на приложението SIENA с цел то да се използва и от
правоприлагащите органи и партньорите на
ЕС като Евроюст, Интерпол, Австралия, Канада,
Норвегия, Швейцария и САЩ. Понастоящем се
въвежда новият протокол за достъп, който ще
включва модули за обучение и защитени мрежови функции.

Бюро за връзка
в държаватачленка

Държава членка
(друг компетентен
орган)

Трети страни
Национално
лно звено
зве
на Европол
ропол в държавата членка

Европол обезпечава защитен обмен на информация за престъпления посредством SIENA.
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Коментари на външни потребители на SIENA
„Това е един много добър продукт
със значителни подобрения“.
(Франция)

„Функциите за разширено търсене
и статистически
справки ще ни бъдат много полезни“…
(Франция)

„Харесвам функциите за търсене
и статистически справки, това са нови
и като цяло полезни изменения“…
(Швеция)

„SIENA 2.0 е по-ефективна
в сравнение с първата версия“.
(Нидерландия)

2.5. Аналитична система
2.5.1. Оперативен анализ
Анализът е крайъгълен камък на всички модерни
дейности по правоприлагане, основани на
разузнавателни данни, и има решаващо значение
за всички дейности на Европол. Нашият аналитичен капацитет се основава на модерна технология,
адаптирана към нуждите на дейностите по правоприлагане. Работещите в Европол анализатори
използват модерни методологии и техники, които
способстват за откриване на липсващи звена в
трансграничните разследвания в ЕС. Анализаторите работят с тематични аналитични работни
досиета, за да предоставят информация за текущи
операции в държавите-членки на ЕС, като тази
информация има решаващо значение за успеха
на много международни разследвания.

© Fotolia

Анализ на социални мрежи
Европол прилага модерна методика за анализ на социални мрежи, която представлява новаторски подход за извършване на разузнавателен анализ и подпомагане на важни разследвания,
посветени на организираната престъпност и тероризма.
Понастоящем анализаторите на разузнавателни данни имат възможност да прилагат математически алгоритми, с помощта на които да описват и измерват комплексни и/или обемни масиви от
данни, и бързо да идентифицират основни действащи лица, групи от заподозрени лица и други
скрити закономерности, които без този анализ не биха били установени. Анализът на социалните
мрежи е ефективен подход, който допълва традиционните техники на анализ на връзките, повишава качеството на представяне на разузнавателната информация и способства за определяне
на приоритетите в работата по разследване.
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Аналитичната система на Европол е оперативната
информационна система, в която се съхраняват
данните, предоставени от заинтересованите партньори на Европол.

• адаптирани спрямо конкретните нужди реше-

Отделните компоненти на аналитичната система
обезпечават следните предимства:
• централизиране и управление на информацията,

Системите на Европол са взаимосвързани, което
означава, че цялата информация, въведена в една
система, е достъпна и може да бъде засечена от
останалите системи.

ния за текстово търсене, и

• аналитичен капацитет, основан на широк набор
от инструменти за анализ.

Компютърна криминалистична мрежа
През 2010 г. Европол приключи етапа на първоначално внедряване на модерна система за извличане и анализ на информация за престъпления от дигитални данни. Капацитетът за ефективно
идентифициране на необходимата информация в големи масиви компютърни данни и същевременно запазване на нейната валидност с оглед използване в съдебни производства се превръща в
решаващо оръжие в борбата срещу престъпността. С помощта на това ново техническо решение
понастоящем Европол може да предложи на европейските правоприлагащи органи висококачествена услуга, позволяваща идентифициране и обработка на информация при драматично
повишение на обемите на обработваната информация. Тази централизирано предоставяна услуга
е допълнена с възможността за предоставяне на съдействие на място на компетентните органи
посредством разгръщане на обслужван от експерти мобилен инструментариум за компютърен
криминалистичен анализ на данни.

2.5.2. Стратегически анализ
Стратегическият анализ е друг важен аспект на аналитичните дейности на Европол.

Оценка на заплахата от организираната престъпност
(OCTA), изготвяна от 2006 г.
OCTA е най-важният стратегически аналитичен документ, изготвян от Европол. Съветът на Европейския съюз определя въз основа на този документ своите приоритети и препоръки за борбата
срещу организираната престъпност в Европа. Съставен в съответствие с принципите на правоохранителната дейност, основана на разузнавателни данни, OCTA се приема за новаторски проект, в рамките на краткия период на реализацията на който са въведени нови концепции (като
например класификацията на престъпните центрове и организираните престъпни групи), които
са възприети и въведени в употреба на политическо и академично равнище, както и в практиката
на правоприлагащите органи. През 2013 г. OCTA ще бъде заменен с усъвършенстван документ:
„Оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност“ (SOCTA).

Проект „Harmony“ и цикълът на политиката
Проект „Harmony“ беше реализиран от октомври 2009 г. до декември 2010 г. и е финансиран от
Европейската комисия. Водещ партньор по проекта е Белгия, а останалите партньори са Европол,
Нидерландия и Обединеното кралство. Основната цел на проекта беше да се извърши преглед
и укрепване на европейския модел за криминално разузнаване. Европол взе активно участие в
целия процес на реализация на проект „Harmony“, като допринесе значително за общото качество
на разработения механизъм.
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Първият двугодишен цикъл на политиката, който ще послужи като пилотен етап, ще стартира с
публикуването на OCTA през май 2011 г. Заедно с OCTA Европол ще предостави заключения и списък с приоритети в борбата срещу престъпността и предложения за предприемане на действия.
След предоставянето на тези документи Съветът ще приеме заключения относно приоритетите
в борбата срещу организираната престъпност. Пълният четиригодишен цикъл на политиката ще
започне през 2013 г. с приемането на заключения на Съвета въз основа на първата „Оценка на
заплахата от тежката и организираната престъпност“ (SOCTA), която ще бъде изготвена от Европол.
Постоянният комитет по вътрешна сигурност (COSI) има важна роля в изпълнението на цикъла на
политиката. Комитетът следва да окаже съдействие на Съвета за определянето на приоритетите,
както и за приемането на многогодишни стратегически планове и годишните планове за оперативни действия, с оглед да бъдат изпълнени определените от Съвета цели. Тъй като Европол
участва активно в работата на комитета, специализираният експертен капацитет на агенцията
може да бъде пълноценно оползотворен в процеса на определяне на политиката.

Доклад на ЕС за състоянието и тенденциите, свързани
с тероризма (TE-SAT), изготвян от 2007 г.
През 2010 г. Европол изготви четвъртия годишен Доклад на ЕС за състоянието и тенденциите,
свързани с тероризма (TE-SAT). Докладът предоставя на Европейския парламент и на Съвета
информация за явлението тероризъм в ЕС от гледна точка на правоприлагането.
TE-SAT е некласифициран документ, изготвен
въз основа на информация, предоставена от
държави от и извън ЕС и организации партньори като Евроюст.

7(6$7
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В доклада за 2010 г. се отчита, че продължава тенденцията на намаляване на броя на
терористичните атаки в ЕС, но е отправено
предупреждението да не се намалява бдителността. Ислямистките терористи във и извън
ЕС продължават да се стремят да причиняват
безразборни масови жертви, илюстрация за
което е опитът на радикализиран нигерийски
гражданин да взриви американски пътнически
самолет, летящ от Амстердам за Детройт на 25
декември 2009 г. Една от тенденциите по отношение на тероризма, очертана в доклада ТЕSAT 2010, е свързана с факта, че ислямистките
терористични действия все повече се осъществяват от лица, които действат сами в резултат
на процес на саморадикализация и често на
самоподготовка. Наред с това в доклада се
посочва, че в ЕС се активизира тероризмът с
крайно лява и анархистка мотивация.

Оценка на заплахата от руската организирана
престъпност (ROCTA), изготвяна от 2008 г.
Тази оценка на заплахите разглежда текущите и очакваните заплахи от руската организирана
престъпност в Европейския съюз. Докладът за 2010 г. съдържа заключението, че руската организирана престъпност има важна роля на няколко от престъпните пазари в ЕС. Прането на пари,
трафикът на хора, оръжия и наркотици, контрабандата на цигари, измамите и икономическите
престъпления са ключовите пазари, в които участва тази организирана престъпност на територията на ЕС и извън него. Финансовият сектор има важна роля в подпомагането на дейността на
руската организирана престъпност, която изглежда предпочита и използва някои финансови
и офшорни центрове, както и банки и финансови институции във и извън ЕС, за обслужване на
своите престъпни дейности и прикриване на произхода на приходите от тях.

Оценка на заплахата от организираната престъпност
в Западна Африка (OCTA-WA), 2009 г.
Този доклад отразява нарастващата заплаха от организираната престъпност от Западна Африка и
по-конкретно нейното въздействие върху вътрешната сигурност на ЕС. В доклада са определени
основните характеристики на заплахата и са разгледани възможностите за ефективна борба с нея.
Във връзка с това в доклада са анализирани основните организирани престъпни дейности, които
свързват положението на престъпността в Западна Африка и Европейския съюз, и по-специално в
областите на трафика на наркотици, трафика на хора, незаконната имиграция и измамите. Наред
с това са описани основните видове организирани престъпни групи в Западна Африка и техните
връзки с организираната престъпност в Европейския съюз.

Благодарение на стратегическите аналитични
продукти като OCTA, ROCTA, OCTA-WA и TE-SAT се
предоставя по-ефективна подкрепа на органите,
отговорни за вземане на решения, които определят конкретните приоритети в сложната област на
организираната престъпност и тероризма. Основавайки се на политическите насоки, служителите
на правоприлагащите органи могат да адаптират
своята оперативна работа на национално, регионално и местно равнище. Освен това те могат да
използват съществуващите механизми за регионално сътрудничество като Европол, Работната група за Балтийско море и Инициативата за
сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI). При
действието на Договора от Лисабон значението на
обстойните оценки на заплахите нараства непрекъснато, в резултат на което Европол се превърна

във важен участник в процеса на определяне на
политиката.
Неотдавна беше създаден Екип на Европол за сканиране, анализ и уведомяване (SCAN), който има
задачата да предоставя на националните компетентни органи в ЕС нов стратегически продукт:
ранни предупреждения за нови заплахи, произтичащи от организираната престъпност. През 2010 г.
екипът SCAN предостави шест предупреждения
за заплахи OC-SCAN. Работата по тези оценки
започна въз основа на получени сигнали и първоначални доклади за заплахи, предоставени от
органите на Хърватия, Чешката република, Дания
и Финландия, а също така беше мотивирана с приоритетите на испанското и белгийското председателства на ЕС.
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Отправените през 2010 г. предупреждения за
заплахи OC-SCAN обхващат следните теми:
• Разширяване на присъствието на мотоциклетния клуб Hells Angels в Югоизточна Европа.
Мотоциклетният клуб Hells Angels (HAMC) разшири значително присъствието в Източна
Европа. През последните няколко години Hells
Angels навлязоха изключително бързо в Югоизточна Европа и по-специално в Турция и Албания.
Утвърждавайки своето териториално присъствие в Югоизточна Европа, Hells Angels установиха
близки взаимоотношения с местни незаконни
банди мотоциклетисти в Албания, България и
Бившата югославска република Македония, а
освен това установиха собствено присъствие в
Турция. Членове на мотоциклетния клуб Hells
Angels, които вече са установени в Югоизточна
Европа, имат капацитет да се включат в трафик
на наркотици по „балканския маршрут“.
© Europol

•

•
• Участие на улични банди в организирани

•

престъпни дейности в ЕС. Все по-изразеният
международен характер на някои улични банди
поражда трансгранична заплаха. По-конкретно
улични банди от по-високо ниво като Latin
Kings (в Южна Европа ) и Black Cobra (в Северна
Европа) имат капацитет за участие в организирани престъпни дейности. Наред с това редица
улични банди от по-ниско ниво в ЕС демонстрират връзки с организирани престъпни групи.
Незаконен трафик и вътрешно разпространение на тежки огнестрелни оръжия в ЕС. Това
предупреждение за заплаха разкри, че нарастват
случаите на притежание на тежки огнестрелни
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оръжия от организирани престъпни групи.
Готовността на тези групи да използват огнестрелно оръжие в населени райони представлява значима заплаха както за обществеността,
така и за служителите на правоприлагащите
органи. Въпреки че повечето организирани
престъпни групи предпочитат да използват
ръчно огнестрелно оръжие, се наблюдава нарастване на употребата на тежки огнестрелни оръжия като автоматични пушки (например АК-47С)
и взривни устройства. Въпреки че количеството
на тежките огнестрелни оръжия, предлагани на
пазара в ЕС, изглежда понастоящем удовлетворява голяма част от търсенето, доставчиците
в Югоизточна Европа имат капацитет да удовлетворят всякакво нарастване на търсенето.
Фактът, че в някои части на ЕС може да се купи
автомат Калашников или гранатомет на цени от
едва 300—700 EUR, илюстрира лесната достъпност на такива оръжия за престъпниците.
Диверсифициране на използването на леки
въздухоплавателни средства за незаконен
трафик. Освен за трафик на наркотици към ЕС
и в неговите граници, леки въздухоплавателни
средства се използват и за незаконна имиграция, превеждане на жертви на трафик на хора
и трафик на огнестрелни оръжия, диаманти и
големи пратки пари в брой с цел пране на пари.
Нарастването на употребата на леки въздухоплавателни средства за трафик се улеснява от
липсата на установени на равнище ЕС механизми за мониторинг и налагане на санкции.
Систематична експлоатация на непълнолетни
лица от мобилни (пътуващи) организирани
престъпни групи в ЕС. Нараства суровостта
на насилието и методите за сплашване, прилагани от тези групи за контрол и експлоатация на
непълнолетни лица, включително крайни форми
на насилие като сексуално насилие и изтезания.
Въпреки че липсват точни данни за мащаба на
тази заплаха, са установени много случаи на
трафик на непълнолетни лица с цел сексуална и
трудова експлоатация. Групите си сътрудничат
с други групи и лица и особено с брокери в ключови региони на произход на жертвите, за да си
осигурят постоянен приток на жертви и да намалят риска от разкриване от правоприлагащите
органи посредством редовно преместване на
непълнолетните лица между различни региони.

Борба на Европол срещу контрабандата на цигари
Европол подпомага правоприлагащите органи в усилията им за предотвратяване и борба с дейността на организирани престъпни групи, извършващи незаконно производство и трафик на
цигари и тютюневи изделия. Незаконната търговия с тютюневи изделия причинява на ЕС загуби
от несъбрани приходи в размер на около 10 млрд. евро годишно.
Фалшифицираните и контрабандните тютюневи изделия се продават на законни пазари и клиентите често не разбират, че купуват незаконни продукти. Парите, които плащат те, постъпват
директно на разположение на организирани престъпни групи, които ги използват, за да финансират други форми на тежка организирана престъпност и тероризъм.
С цел максимална печалба незаконните тютюневи изделия се произвеждат от евтини материали
и при пренебрегване на изискванията за контрол на безопасността и качеството. Тези цигари се
продават на пушачите вместо оригиналните продукти, които се произвеждат при спазване на
определени стандарти. В иззети фалшиви цигари е установено наличие на акари, яйца на насекоми, гъбички и дори човешки изпражнения.
© Fotolia

Операция „Forecourt“
В рамките на проведено разследване е установено, че организирана престъпна група използва водачи на превозни средства, работещи за законно дружество за транспортни услуги, за
контрабанда на незаконни тютюневи изделия в Обединеното
кралство. Водачите спират в Люксембург на път към Обединеното кралство, за да натоварят тютюн за свиване на цигари. Те
използват прикритието на превозните средства на дружеството,
за което работят, и честите пътувания до Обединеното кралство,
за улесняване на незаконния внос.
Европол анализира ключови разузнавателни данни, които изясняваха начина на действие на престъпниците и помогнаха за
установяване на източника на незаконните доставки на тютюневи
изделия и на замесените лица и използваните превозни средства.
Операцията приключи със задържане на две заподозрени лица и
изземване на почти два тона тютюн за свиване на цигари от органите на Обединеното кралство. По този начин бяха предотвратени
щети от невнесени данъци и акцизи в размер на около 277 000 EUR.

EuVID
EuVID е оперативен инструмент за целите на правоприлагането, който улеснява идентифицирането на превозни средства
и документи на превозни средства. В проекта EuVID участват
Австрия, Франция, Германия, Италия, Швеция и Европол.
Понастоящем EuVID съдържа информация за 83 различни
марки и модели превозни средства, информация за истински документи на превозни средства от 55 държави, каталог с
данни за ключове на превозни средства и насоки за разследване на престъпления, свързани с моторни превозни средства.
Базата данни EuVID се предоставя за ползване в рамките на
съвместни операции и се използва за обучение по идентифициране на превозни средства.

© Fotolia
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2.5.3. Обучение за извършване на анализ
Европол провежда нов двуседмичен курс на обучение под надслов „Обучение по интегриран оперативен анализ“. За да удовлетвори нарастващите
искания от страна на държавите-членки, екипът
за обучение по анализ разработи две версии на
курса: едната е предназначена за анализатори и
специалисти, работещи в Европол, а другата — за
обучение на обучители. Втората версия е разработена конкретно за нуждите на потенциалните
обучители в държавите-членки, като им позволява
да обхванат основните елементи на разузнавателния цикъл, като поставят специален акцент върху
анализа.

© Fotolia

Европол вече проведе пет курса с участието на
общо 58 обучавани от 28 европейски държави,
както и от Австралия и САЩ. Много държавичленки са използвали материалите, методите и
упражненията, включени в курса на Европол, за
разработване на собствени курсове по оперативен анализ. През 2010 г. бяха преработени курсовете за обучение по финансов и стратегически
анализ, предназначени за оперативния персонал
на Европол. През 2011 г. тези двуседмични курсове ще бъдат открити за участие на анализатори
от държавите-членки.
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2.6. Център на ЕС за
специализирани
познания в областта
на правоприлагането
За да утвърди своето положение на платформа за
специализирани познания и за да улесни обмена
на познания и комуникацията с експерти от различни организации, Европол разработи „Платформа на Европол за експерти“ (EPE). EPE има за
цел да предостави защитена среда за специалисти в различни области, свързани с правоприлагането, позволяваща им да обменят, в своите
области на специализация, познания, най-добри
практики и данни за престъпността с неличен
характер. Достъпът до EPE в интернет беше открит
през ноември 2010 г. Платформата е предназначена не само за публикуване на документи, но и
да насърчава потребителите с право на достъп да
си сътрудничат онлайн с помощта на поредица от
инструменти за сътрудничество.
През 2010 г. Европол подготви създаването през
2011 г. на редица платформи за експерти, посветени основно на:
• сексуалната експлоатация на деца,
• трансграничните операции за наблюдение и
контролираните доставки,
• компютърните престъпления (I-FOREX),
• разследванията на убийства,
• отвличанията, вземането на заложници и
изнудването,
• фалшифицирането на пари и измамите с разплащателни карти (PaySafe),
• защитата на свидетелите.
В момента се подготвя и прехвърлянето на комуникационната платформа „Atlas“ към EPE за специални операции и звена за борба с тероризма.

2.6.1. Мрежа на ЕС от консултативни
екипи
Европейската мрежа от консултативни екипи
(EuNAT) се състои от консултативни екипи и звена
за управление на кризисни ситуации към правоприлагащи органи, които предоставят стратегически и/или тактически консултации, координация

и подкрепа на разследвания по случаи на отвличания, вземане на заложници и изнудване.
EuNAT обезпечава постоянна връзка на консултативните екипи с Европол с цел улесняване на
международното сътрудничество в реално време в
отговор на рискове, застрашаващи човешки живот.
Мрежата обменя добри практики и разработва
стандарти в тази специфична област в целия ЕС.

2.6.2. Работа с информатори
Работата с информатори е аспект на полицейската
работа, който има особено значение. Привличането на информатор на ранен етап на процеса
на събиране на разузнавателни данни за престъпление обикновено води до успешен изход на
разследването. Качеството на събраните разузнавателни данни е правопропорционално на качеството на информатора.
Дейността на тежката организирана престъпност
не се съобразява с националните граници, поради
което информаторите могат да предоставят разузнавателни данни, които да подпомогнат дейности
по правоприлагане в различни държави.
Законодателната уредба в ЕС по отношение на
работата с информатори не е уеднаквена, макар
че използването на информатори е честа и разпространена практика.

2.6.3. Трансгранични операции
за наблюдение и контролирани
доставки
Извършването на тайно наблюдение е един от
най-важните модерни инструменти за разследване, който се използва за получаване на ключова
информация за престъпните структури. Поради
трансграничния характер на съвременните орга-

низирани престъпни групи, обаче, правоприлагащите органи се сблъскват все по-често със случаи
на трансгранично наблюдение, които повдигат
въпроси от правно и оперативно естество.
Европол е част от Работната група за трансгранично наблюдение, създадена с цел да насърчава
международното сътрудничество и да предостави
форум за разработване на безопасни и ефективни
техники за наблюдение в рамките на операции по
правоприлагане.
Друг основен инструмент за разследване е разгръщането и систематичната оперативна употреба
на методи за тайно наблюдение в съчетание с
контролирани доставки. На разположение на
експертите е CD-ROM диск с информация за законодателството на отделните държави-членки по
отношение на контролираните доставки, съдържащ информация за проблемите, които могат
да възникнат в процеса на трансграничното
сътрудничество.

2.6.4. Защита на свидетелите
Защитата на свидетелите е един от крайъгълните
камъни в борбата срещу организираната престъпност и тероризма, а мрежата на Европол за
защита на свидетелите е най-голямата подобна
структура в света. Предоставяните от Европол
услуги за защита на свидетели включват:

• хармонизиране
•
•
•

на отделните национални
програми,
разработване на нови звена и програми за
защита на свидетели,
стандартизация на процедури, например за
смяна на местоживеене на свидетели,
образование на служители по защита на
свидетелите.

Курс на обучение по защита на свидетелите в рамките
на курс за висше образование
По този проект, реализиран съвместно от Обединеното кралство и Европол, за първи път се предлага стандартизирана програма за обучение по защита на свидетелите на европейско равнище.
Двуседмичният курс ще започне през 2011 г.
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2.6.5. Работна група на Европол
по убийствата
През 2009 г. Обединеното кралство предложи към
Европол да се създаде фокусна точка по въпросите на убийствата. През 2010 г. това предложение беше подкрепено от ръководителите на
националните звена на Европол. Работната група
ще изпълнява функциите на експертен орган по
отношение на стратегическите въпроси, свързани
с убийствата, и ще се основава на широко участие
на действащи разследващи служители посред-
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ством свързана мрежа, обединяваща служители,
разследващи случаи на убийства, от цяла Европа.
Друг важен елемент от предложението е свързан
със създаването на централизиран регистър за
съхранение на знания по определени теми, свързани с убийствата. Тематичните акценти включват:
• серийните убийци,
• убийствата, свързани с организираната
престъпност,
• специфичните начини на действие в случаите
на „убийства на честта“ или убийства в училища,
• новите тенденции в тази област и нови техники
за разследване.
Тези цели ще бъдат реализирани посредством
разработване на техническо решение, обезпе22 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

чаващо функционирането на интернет мрежи
за обмен на информация, най-добри практики и
съобщения между експертите.

2.7. Защита на данните
Европол разполага с един от най-надеждните
режими за защита на данните сред правоприлагащите органи. Длъжностното лице по защита на
данните на Европол гарантира съответствието с
нормативната рамка за защита на данните, включително във връзка с обработката на данни, свързани с персонала на Европол. Основната задача
на звеното е да разработи индивидуална рамка
на политиката, която да обслужва потребностите
на оперативните звена и в същото време да защитава основните права на субектите на данните
по отношение на всички области на защитата на
данните.
Рамката за одитиране на дейности е вече определена с политиката на Европол за одитиране на
защитата на данните. Освен това, във връзка с тази
проблематика длъжностното лице по защита на
данните изготви „Политика за контрол на извличанията“, която урежда подробно механизмите за
контрол на законосъобразността на извличанията
на лични данни от системите на Европол. Както е
предвидено в член 18 от Решението на Съвета за
Европол (РСЕ) и решението на управителния съвет
за неговото прилагане, политиката определя точните изисквания за поддържане на регистри за
целите на проверките и одитни пътеки за целите
на защитата на данните.
Обработката на лични данни в Европол се
извършва в съответствие с изискванията за
сигурност на данните, интегрирани в системата
съобразно новите правила за поверителност.
Що се отнася до данните, свързани с персонала,
длъжностното лице по защита на данните насочва
вниманието си върху операциите по обработка
във връзка с въпроси на персонала и сигурността.
Длъжностното лице оказва съдействие на звената
на Европол във връзка с изготвяне на уведомления за защита на данните.

Операции по обработка на данни, за които се
очаква, че са съпроводени с конкретни рискове
по отношение на правата и свободите на субектите на данните, са предмет на предварителни
проверки от съвместния надзорен орган. През
2010 г. длъжностното лице по защита на данните
предостави няколко уведомления на съвместния
надзорен орган за становище. В края на годината
съвместният надзорен орган предостави своите

становища по следните уведомления за „предварителна проверка“:
• процедура за развитие и преглед на персонала и
• процедура на назначаване и подбор на
персонал.
Както е предвидено в Решението на Съвета за
Европол, длъжностното лице по защита на данните
ще предостави подробен доклад за дейността си
за 2010 г.

© Fotolia
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3. Оперативни дейности
на Европол
Една от основните цели на Европол е да предоставя на правоприлагащите органи в ЕС оперативна подкрепа 24 часа в денонощието и 7 дни
седмично. Агенцията предоставя подкрепа в предвидените в мандата ≠ области, както и по хоризонтални случаи, обхващащи няколко области на
престъпна дейност.
© Europol

Европол предоставя оперативна подкрепа и на
държавите-членки, като изпраща своя мобилен
офис със специално подготвени анализатори и
експерти, които предоставят подкрепа на място
в държавите-членки.

Мобилен офис: връзка в реално време с централизираните
бази данни и експертните платформи на Европол
Европол е разработил ефективно решение за мобилен офис, което позволява на служителите на
агенцията да разполагат навсякъде с достъп до пълния набор инструменти за извличане и анализ
на информация при спазване на най-високи стандарти за сигурност. През 2010 г. Европол внесе
значителни подобрения в решението за мобилен офис, които позволяват много по-голяма степен
на гъвкавост и бързина на разгръщане.

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРЕЗ 2010 Г.
Процентен дял от подпомогнати
подпомогнатите операции
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Източник: Проучване сред потребителите на продуктите на Европол, 2010 г.
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През 2010 г. Европол отпусна 200 000 EUR за
финансова подкрепа на провеждане на оперативни срещи. Със средствата от този нов фонд

бяха покрити пътните разходи на делегатите на
държавите-членки на ЕС и, при необходимост, на
трети страни във връзка с почти 70 операции.

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЕВРОПОЛ
Вид на оперативната подкрепа

Брой на случаите

Криминалистична/техническа подкрепа(2)

125

Оперативен анализ

78

Финансова подкрепа за провеждане на оперативни срещи

60 (3)

Финансова подкрепа за разследвания (фалшифициране на еврото)

35 (4)

Оперативни срещи, проведени в сгради на Европол

33

Мобилен офис (анализ на място)

31

Координация

23

Източник: Проучване сред потребителите на продуктите на Европол, 2010 г.

Коментари на европейски експерти в областта
на правоприлагането и на разследващи служители
„Нямам забележки по нито един от аспектите на съдействието, което Европол ни
предостави в рамките на това разследване. Докладите бяха добре форматирани
и формулирани и съдържаха информация
с отлично качество, поради което обмисляхме възможността да използваме част от
материалите като доказателства“. (разследващ служител, Обединеното кралство)

„Това е сложно разследване, засягащо много
различни страни и множество заподозрени
лица. Анализаторите на AWF Sustrans посветиха много време и енергия на тази целева
група и бяха постигнати много успешни
резултати. Те заслужават признание за подкрепата, която предоставиха на държавитечленки по този случай“. (експерт, Ирландия)

„В рамките на тези разследвания Европол
доказа, че функционира като отличен източник на информация за различни страни.
Комуникацията беше много ефективна.
Изготвените анализи бяха много полезни“.
(разследващ служител, Австрия)

„Агенцията осигури бърз международен
обмен на информация и разкри връзките
между няколко международни разследвания“. (разследващ служител, Белгия)

„… Европол е идеалната платформа за
обмен на разузнавателни данни между 27-те
държави-членки“. (експерт, Белгия)
(2) (3) (4)

„Работата на AWF беше много резултатна и
добави стойност към разследването“. (разследващ служител, Франция)

(2) Например технически експертизи на печатарски машини, използвани за фалшифициране (71 искания).
(3) Общата сума, платена до края на декември 2010 е била 106 349 евро. Изплатени са още 102 650 евро, което е 100% на изпълнение на наличния бюджет
(209 000 евро).
(4) 157 414 евро.
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Операция „Athena II“
Двама служители на Европол и мобилният офис оказаха подкрепа на испанската Главна митническа дирекция в рамките на операция „Athena II“ през април 2010 г.
Операция „Athena II“ е съвместна операция на митническите органи с обект трансграничния
пренос на пари в брой и други финансови инструменти, използвани от престъпни организации
за финансиране на престъпните им дейности и прането на пари.
В изпълнението на операцията взеха участие митническите администрации на 19 държави от и
извън ЕС (Алжир, Мароко, Норвегия, Тунис и САЩ), както и международни агенции като Европол,
Интерпол и Световната митническа организация.
Резултатите от операцията включват :
• издаване на предупредителни съобщения (доклади за лица, декларирали, че пренасят суми,
надхвърлящи 10 000 EUR, както и предупреждения за случаи на подозрително движение на
парични средства);
• издаване на съобщения за изземване (с които се докладват случаи на разкриване и изземване
на пари в брой или други финансови инструменти в размер над 10 000 EUR);
• изземвания на пари в брой в общ размер на 5,5 млн. евро и издаване на предупреждения за
пренасяне на пари в брой на стойност 26,5 млн. евро;
• Европол обработи 110 предупредителни съобщения и 128 съобщения за изземване, а също
така извърши търсения в своите информационни системи, в резултат на които бяха установени
различни връзки;
• установяване от Европол на четири връзки, които потвърдиха, че големи парични суми се
прехвърлят между две държави в ЕС.

3.1. Тероризъм
Почти 10 години сред нападенията на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк тероризмът все още е сериозна заплаха за държавите-членки. Екстремистки
и терористични групи, като Ал Кайда и други, са
активни в Европейския съюз и оказват въздействие върху живота на неговите граждани. Борбата
срещу екстремизма и тероризма остава основен
приоритет за ЕС и Европол.
Европол помага на държавите-членки да провеждат успешни разследвания в тази област, като им
предоставя следните продукти и услуги:
• анализ и аналитични продукти като доклади,
оценки на заплахи и липсващи звена във връзка
с текущи международни разследвания;
• обмен на информация и достъп до базите данни,
системите за обмен и други експертни платформи на Европол;
• експертен капацитет посредством мобилния
офис на Европол, който предоставя подпомагане на място;

• други, изготвени по индивидуални критерии

•

продукти и услуги като Наблюдател на начините
на действие, Мрежата за първоначална реакция, Европейската мрежа за обезвреждане на
взривни устройства, Европейската система от
бази данни за бомби и др.;
изготвяне от Европол на годишния Доклад на ЕС
за състоянието и тенденциите, свързани с тероризма (TE-SAT), който има за цел установяване
на основни факти и данни за терористични нападения и задържания на заподозрени за такива
нападения лица в ЕС, както и на нови тенденции
в тази област.

3.1.1. Система за наблюдение на начините на
извършване на престъпната дейност
Наблюдателят на начините на действие е способ за
разработване на общ модел на дейностите, който
се основава на постоянна оценка на терористични нападения и/или разследвания, свързани с
такива нападения, засягащи сигурността в ЕС, като
насочва вниманието към конкретни елементи от
начините на действие на терористите. ДопълниПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ | 27

телна стойност се генерира от факта, че резултатът
се обвързва с други разузнавателни продукти на
Европол и има за цел да предостави в реално време
експертен капацитет и разузнавателни данни на
компетентните органи на държавите-членки.

3.1.2. Мрежа за първоначална реакция

© Jean-François Guiot

Мрежата за първоначална реакция е разработен
от Европол инструмент, който позволява на правоприлагащите органи да реагират своевременно
при терористични нападения в Европа. Екип от
експерти по борба срещу тероризма, работещи
за Европол и държавите-членки, е в готовност за
незабавна мобилизация, за да окаже подкрепа на
засегнатите държави-членки по всички оперативни и технически въпроси. При необходимост
екипът ползва оперативния център на Европол, за
да се гарантира ефективен информационен обмен
с всички участващи страни. Освен предоставянето
на подкрепа в кризисни ситуации Мрежата за първоначална реакция има за цел да осигурява съдействието на експерти по борба срещу тероризма,
които могат да предоставят стратегически консултации, адаптирани с оглед на променящия се
начин на провеждане на терористично нападение.

Полицейска операция в Голям Манчестър, Обединеното кралство
През 2010 г. Европол оказа подкрепа на звеното за борба срещу тероризма към полицията на
Голям Манчестър във връзка с провеждане на антитерористична операция в Обединеното кралство. Основният заподозрян беше осъден на две години лишаване от свобода, след като беше
обявен за виновен по две обвинения по раздел 58 от Закона за тероризма, свързани с притежание
на материали с терористична цел.
Европол проведе проучване на около 6000 електронни документа, предоставени от полицията
на Голям Манчестър, повечето от които на арабски език, с цел идентифициране на тези от тях,
които могат да представляват заплаха за сигурността на Обединеното кралство. Първоначалната оценка на съдържанието на документите, извършена от екипа на платформата „Check the
Web“ беше последвана от по-целенасочени анализи на специфични групи документи съгласно
искането на полицията на Голям Манчестър. Прилагането на инструментите на компютърната
криминалистика при анализа на дигиталните носители позволи да се идентифицират съответните файлове. Проверка в базите данни на електронните файлове чрез системите на Европол
също разкри наличие на терористични материали, които преди това са били използвани като
доказателства пред съда.
В резултат на съдействието на Европол беше идентифициран екстремистки проповедник, който
представлява интерес и за други разследвания, провеждани в ЕС. Екипът на платформата „Check
the Web“ използва предоставените от полицията на Голям Манчестър материали за анализ и
оценка на идеологията, проповядвана от заподозряното лице. Докладът и оценката на заплахите
от заподозряното лице и неговите последователи в Европа, изготвени въз основа на този анализ
от екипа „Check the Web“ на Европол, разкриха допълнителни връзки с текущи разследвания в
държави-членки.
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3.1.3. Европейска мрежа за обезвреждане и разходи за сигурност, както и на по-големи оперативни разходи, свързани с избор на по-дълги
на взривни устройства
В рамките на Европейската мрежа за обезвреждане на взривни устройства експерти обменят
знания за обезвреждането на взривни вещества.
Мрежата допринася за определяне на най-добри
практики и организира обучение в партньорство
с държавите-членки на ЕС и трети страни. Наред
с това тя предоставя актуална информация на
екипите за обезвреждане на взривни устройства.
Мрежата е открита за участие на всички звена,
принадлежащи към полицейски и административни органи или към въоръжените сили, които се
занимават с обезвреждане на взривни вещества.
Мрежата провежда обучения и други дейности.

3.1.4. Система на ЕС от бази данни
за бомби
Системата на ЕС от бази данни за бомби (EBDS)
предоставя платформа за обмен на актуална и
приложима информация и разузнавателни данни
за взривни вещества, запалителни и взривни
устройства, както и химични, биологични, радиологични и ядрени материали. Системата на ЕС
от бази данни за бомби съдържа и бази данни за
злополуки с взривни вещества и химични, биологични, радиологични и ядрени материали, както
и библиотеки и експертни форуми.
Системата беше успешно въведена в действие
през октомври 2010 г. след приключването на
двегодишен интензивен проект, предприет с цел
хармонизиране и централизиране на обмена на
информация между центровете за съхраняване на
данни за бомби в държавите-членки на ЕС. Проектът беше финансиран от Европейската комисия.

3.1.5. Морско пиратство
От началото на 2010 г. към антитерористичните
функции в Европол бяха интегрирани въпроси на
морското пиратство. Тъй като пиратството се превърна в сериозен проблем, разходите за сектора
на корабоплаването нараснаха неконтролирано
в резултат на повишени застрахователни премии

алтернативни маршрути. Според разузнавателните данни пиратството вероятно е свързано с
други престъпни дейности като трафик на хора,
оръжия и наркотици. В тясно сътрудничество с
Интерпол и със съдействието на 10 държавичленки на ЕС и Евроюст Европол осъществява
обмен на информация за престъпни дейности,
свързани с морското пиратство. Дейността на
Европол, свързана с това явление, е насочена
към идентифициране на основните извършители,
логистичните активи и финансовите потоци, свързани с тази престъпна дейност.
През ноември 2010 г. Съветът за сигурност на
Организацията на обединените нации призова
с единодушно приета резолюция своите 192
държави-членки да сътрудничат на Европол и
Интерпол в борбата срещу престъпните мрежи,
замесени в морско пиратство край бреговете
на Сомалия. Това е важна стъпка към успешната
борба с това явление, тъй като международните
правоприлагащи органи предоставят съществената връзка между задържанията, извършени чрез
намеса на въоръжени сили, и разследванията и
наказателното преследване на морските пирати
и свързаните с тях престъпни мрежи.

3.1.6. База данни за тероризма
Европол се подготвя за създаване на съвместна
база данни за тероризма с цел модернизиране на
реакцията на ЕС на явлението тероризъм. Тази цел
ще бъде постигната посредством по-ефективно
интегриране на определението на ЕС за тероризъм, осигуряване на гъвкавост и бърза реакция
съобразно потребностите на държавите-членки
и третите страни партньори и прецизно съсредоточаване на усилията в областите от общ интерес. Като цяло този подход намира отражение в
подобрения, засягащи текущото административно
управление, включително актуални научни постижения като криминалистичния анализ, работата с
дактилоскопски отпечатъци и ДНК.

ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ | 29

Програма за проследяване на финансирането на тероризма
Въз основа на споразумението между ЕС и САЩ относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), което влезе в сила на 1 август 2010 г. (5), на Европол беше възложена ключовата функция на орган, отговорен за проверката на исканията от страна на САЩ
до определените доставчици на услуги за финансови съобщения в Европейския съюз. Наред с
изпълнението на тази функция Европол създаде единна точка за контакт за аналитичните работни
досиета и държавите-членки на ЕС, за да координира цялостния обмен на данни със САЩ във
връзка с това споразумение, който включва предоставяне на информация по собствена инициатива и исканията на Съединените щати за търсене на данни в рамките на ППФТ. Целта на това ново
сътрудничество между САЩ и ЕС е да се идентифицират, проследяват и преследват финансовите
средства на терористичните организации.

3.2. Наркотици
Явлението наркотици е сериозен повод за загриженост за гражданите на Европа поради неговото
въздействие върху колективното и индивидуалното здраве и безопасност. Борбата срещу престъпленията, свързани с наркотиците, е приоритет в
дейността на Европол от създаването на агенцията.

3.2.1. Синтетични наркотици
Европейският съюз е един от регионите със значително незаконно производството на синтетични
наркотици, и особено на амфетамин и екстази.
Ежегодно правоприлагащите органи разкриват
и разбиват приблизително между 60 и 90 големи
обекти за производство на наркотици. При разследвания в държавите-членки редовно се раз-

криват обекти за съхранение на потенциално
опасни прекурсори за наркотици, използвани в
процеса на производството на наркотици.
Предоставяната от Европол оперативна подкрепа
включва координиране и иницииране на криминални разследвания, както и предоставяне на подкрепа на място на правоприлагащи органи в ЕС във
връзка с разбиване на незаконни обекти за производство на синтетични наркотици. Експертите на
Европол оказват съдействие на правоприлагащите
органи за безопасно разрушаване на тези обекти за
производство на наркотици и за събиране на съответните доказателства. Освен това те извършват
технически експертизи на произведено по индивидуални спецификации и серийно производствено
оборудване, иззето от обектите за производство и
съхранение на наркотици.

Операция „TEX“ — инициатива на Cospol
От 2005 г. насам Европол предоставя подкрепа на Групата за синтетичните наркотици към Cospol
(Инициатива за всеобхватно стратегическо оперативно планиране за полицията). През февруари 2010 г., въз основа на анализ на Европол и текущи разследвания в няколко държави-членки,
Cospol избра един конкретен „обект, представляващ особен интерес“ за провеждане на съвместно
разследване. Заедно с Белгия, Германия и Нидерландия Европол инициира съвместна операция
с обект организирана престъпна група, ръководена от избрания обект, представляващ особен
интерес, която се занимаваше с производство на синтетични наркотици в голям мащаб.
През май 2010 г. беше установено, че заподозрените лица са готови да започнат производство на
синтетични наркотици в Белгия. Подразделението на белгийската Федерална полицейска служба
в Хаселт поиска предоставяне на оперативна и техническа подкрепа във връзка с потенциалното
(5) разбиване на незаконния производствен обект.
(5) Решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и САЩ за обработката и предаването на финансови данни от съобщения
от Европейския съюз на САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма.
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Европол оказа подкрепа на място и предостави подробен технически анализ и експертиза. В резултат на
тази подкрепа Федералната полиция в Хаселт разби в
тясно сътрудничество с Европол голяма и високотехнологична незаконна лаборатория за производство на
наркотици, която имаше капацитет за производство на
стотици килограми синтетични наркотици. Стойността
на това производство по цени на дребно в Европа се
оценява на няколко млн. евро.
В Белгия бяха задържани шест основни заподозрени
лица и бяха иззети големи количества химикали.
В същото време нидерландските съдебни органи
извършиха обиски на жилища и иззеха допълнителни
количества синтетични наркотици и кокаин, големи
суми пари и големи количества химикали. Преди това
бяха установени връзки с други незаконни обекти за
производство на синтетични наркотици (например в
Германия и Нидерландия) чрез системата на Европол
за сравнение на незаконни лаборатории.
Европол участваше в тази успешна операция от самото
начало през 2010 г., като инициира съвместната издирвателна работа, насочена срещу обекта,
представляващ особен интерес. По време на операцията Европол предостави на разследващите
13 аналитични доклада и един специален доклад. Наред с това бяха проведени две оперативни
срещи в агенцията и беше предоставена техническа подкрепа на място. В резултат на тези съвместни дейности основните обекти бяха осъдени на шест години лишаване от свобода.

Разбиване на лаборатории за производство на наркотици
Системата на Европол за сравнение на незаконни лаборатории (EILCS) съдържа подробни фотографски материали и техническа информация за производството, съхранението и местата за
депониране на синтетични наркотици. Благодарение на това системата позволява установяване на
съвпадения между иззето оборудване, материали и химикали. Освен това Системата на Европол
за синтетичните наркотици (ESDS) включва информация за начините на действие и за значими
изземвания. Това позволява да се установят съвпадения между отделни изземвания и помага
за съставяне на профили на престъпни групи и насочване на оперативни действия срещу тях.

3.2.2. Кокаин
Понастоящем кокаинът е второто след канабиса
най-често употребявано незаконно вещество в
Европа.
Три милиона или 2,2 % от младите европейци (на
възраст между 15 и 34 години) съобщават, че са
употребявали кокаин през последната година.
Приблизително 13 млн. възрастни (на възраст
между 15 и 64 години) са употребявали кокаин
някога през живота си. Тези данни отразяват

бързо нарастващите обеми на трафика на наркотика и разпространението на употребата на
кокаин в Европа. Европейският съюз остава вторият по значение след Съединените щати потребителски пазар на кокаин в света.
Организираните престъпни мрежи, занимаващи
се с производство и трафик на кокаин, са обект
на специален проект на Европол, който включва
аналитично работно досие (AWF). Дейностите в
рамките на този проект включват:
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• централизирано предоставяне на услуги за

•
•
•
•
•

•

бърза и ефективна обработка и анализ на данни,
свързани с престъпните мрежи, занимаващи се
с трафик на кокаин;
разпространение на аналитични доклади
в подкрепа на текущи разследвания в
държавите-членки;
иницииране на паралелни разследвания и провеждане на съвместни операции;
идентифициране на възможности за създаване
на съвместни екипи за разследване;
предоставяне на тактическа и стратегическа
информация за ключови заподозрени лица и
съучастници;
проследяване на паричните потоци, произтичащи от трафик на кокаин, и оказване на съдействие на държавите-членки за блокиране и
конфискуване на тези незаконни приходи;
иницииране и засилване на оперативно и стратегическо сътрудничество, както и осъществяване на обмен на информация между държави
от и извън ЕС с акцент върху разбиването на
престъпните мрежи.

ма
маршрути
за трафик
местон
тоназначение
Производство, маршрути за трафик и местоназначение на кокаина.
В рамките на този специализиран проект Европол поддържа система с данни за графичните
обозначения на пратки кокаин, която включва
базите данни за графичните обозначения, за кокаиновите пресовки и за специфичните способи за
прикриване.

Предоставяне на оперативна и техническа подкрепа на Естония
На 22 септември 2010 г. в Естония беше доставена чрез въздушен карго превоз от Венецуела
през Германия пратка, съдържаща 217,3 кг мляно кафе. Германските митнически органи вече
бяха установили, че пратката дава положителен резултат при тестване за съдържание на кокаин
и, в сътрудничество с отдела за разследвания към естонския Данъчен и митнически съвет, беше
организирана контролирана доставка.
Европол предостави своевременно два много подробни доклада за лабораториите за преобразуване на кокаин, методите за извличане и преобразуване на наркотика, използваните химикали и
оборудване, както и подробна информация за рисковете, свързани с процеса на извличане и преобразуване на кокаин. Наред с ежедневните контакти беше предоставена и допълнителна информация относно лаборатории, разкрити в други държави в ЕС, където са обработени сходни пратки.
Въз основа на тези доклади и предоставените консултации, както и в резултат на извършените
по-късно обиски на жилища, разследващите установиха набор от вещества, използвани за преобразуване и пречистване на кокаин.
Бяха иззети общо 48 кг кокаин, а двама естонски граждани и две други лица са заподозрени в
престъпления, свързани с наркотици. По искане на прокуратурата са задържани под стража
други три заподозрени лица.

3.2.3. Хероин
Европейският съюз е значим пазар на опиати в
световен мащаб. Въпреки че търсенето и пред32 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

лагането на опиати, и по-конкретно на хероин, е
относително ниско в сравнение със синтетичните
наркотици и канабиса, социалните, икономическите и здравните проблеми, свързани с употре-

бата на този наркотик, са значителни и хероинът
остава сериозна заплаха за сигурността и здравето
на европейското общество. По данни на Службата
на ООН по наркотиците и престъпността приблизително 100 т хероин са необходими годишно за
задоволяване на европейския пазар на наркотика,
а правоприлагащите органи в ЕС изземват между
8 и 15 т годишно.
Проектът на Европол за хероина има за цел разбиване на престъпните организации, осъществяващи
производство и трафик на хероин, и предоставяне
на подкрепа на държавите-членки за провежданите от тях разследвания. В рамките на редица
успешни подпроекти агенцията помогна на държавите-членки да постигнат поставените от тях
цели за противодействие на това явление.
През 2010 г. Европол подпомогна разследвания
и инициативи с обект организирани престъпни
групи от Западна Африка, действащи в няколко
региона в ЕС, както и групи, извършващи трафик на хероин по балканския маршрут. Европол
проведе поредица оперативни срещи в своето
седалище в Хага и в държавите-членки. Предоставените през 2010 г. продукти включват:
• 44 доклада за съвпадения;
• 4 аналитични доклада;
• 2 уведомления за налични разузнавателни
данни.

3.2.4. Канабис
Канабисът е най-разпространеният наркотик
в световен мащаб, що се отнася до обемите на
производството, трафика и употребата. Той се
предлага в различни форми като сушен канабис

(марихуана), канабисова смола (хашиш) и канабисово масло. Европейският съюз е важен потребителски пазар на канабис.
Проектът на Европол „Канабис“ стартира през
2010 г. по искане на няколко държави-членки.
Проектът има за цел иницииране, подкрепа и
координиране на разузнавателните аспекти на
провежданите разследвания и същевременно
повишаване ефективността на обмена на информация, познания и опит, свързани с канабиса.
Проектът „Канабис“ е разделен на два подпроекта, посветени съответно на трафика на канабис на едро и отглеждането и производството на
наркотика.
Проектът „Канабис“ включва Системата на Европол за сравнение на обектите за отглеждане на
канабис (ECCCS) и Системата на Европол с данни
за графичните обозначения на пратки канабис
(ELSC). Освен това проектът подпомага работата
на, и получава подпомагане от Европейската експертна група по канабиса (EEGC). Въпреки че проектът е нов, по него вече е предоставена подкрепа
по няколко оперативни случая.

3.3. Трафик на хора
Трафикът на хора е тежко престъпление, което
засяга всички държави-членки на ЕС. Мъже, жени
и деца са обект на ежедневна експлоатация от
отделни престъпници и организирани престъпни
групи в целия ЕС. Въпреки че към настоящия
момент не е възможно да се определят точните
мащаби на явлението трафик на хора в ЕС и в света
поради липса на хармонизирана система за събиране на данни, броят на жертвите на това престъпление само в Европа се оценява на стотици
хиляди. Информация, предоставена от Европол
през 2010 г., разкрива, че почти всички държави
в ЕС са засегнати от това тежко престъпление в
качеството на държави на произход, транзитни
държави или държави на местоназначение.

© Guardia Civil

През 2010 г. по данни, регистрирани в системите
на Европол, идентифицираните жертви на трафик
произхождат предимно от:
• югоизточния престъпен център,
• североизточния престъпен център,
• Западна Африка и
• Азия.
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Въпреки че най-често докладваната форма на трафик е сексуалната експлоатация, трудовата експлоатация също е широко разпространено явление,
което в много случаи остава неразкрито поради
недостатъчната обща осведоменост по тази тема.
През 2010 г. беше установена нова тенденция на
включване на жертви в трафик с конкретната цел
да претендират измамно за социални обезпечения
и детски надбавки. Жертвите на това престъпление
често не знаят, че обезпеченията, на които имат
право, всъщност се получават от трафикантите.
Успоредно с продължаващия трафик на многобройни жертви през националните граници със или
без формално законно основание, равнищата на
вътрешен трафик нарастват и това явление включва
трафик на граждани на ЕС в рамките на Съюза.
Европол предоставя редовно информация за
това престъпно явление, за да помогне на държавите-членки да идентифицират заплахите,

произтичащи от мрежите за трафик. Освен това
Европол организира оперативни срещи, които
дават възможност на разследващите служители
да се срещат редовно и да обменят оперативна
информация по текущи случаи.
През 2010 г. Европол предостави подкрепа на
място по няколко операции с обект извършители
на трафик на хора и:
• предостави в два случая оперативна подкрепа
на място посредством разгръщане на своя мобилен офис, с което предостави на разследващите
служители възможност за достъп до базите
данни и аналитичните инструменти на мястото,
където се провеждаха операциите;
• предостави активна подкрепа по 14 разследвания на високо ниво по случаи на трафик на хора;
• предостави подкрепа в рамките на много
отделни разследвания, което доведе до потенциално идентифициране на по-широки мрежи
за трафик на хора.

Съвместни разследващи екипи
С цел допълнително повишаване ефективността на полицейското сътрудничество може да
бъдат сформирани съвместни екипи за разследване (СЕР). В екипите участват представители на
съдебните и полицейските органи на минимум две държави-членки. Задачите им са да провеждат криминални разследвания по конкретни въпроси за ограничен период от време. Европол и
Евроюст могат да участват в съвместните екипи за разследване и да координират тяхната работа.
През 2010 г. Европол взе участие в седем съвместни екипа за разследване, във връзка с което
подписа споразумения за СЕР със седем държави-членки на ЕС. Освен това Европол подкрепи
и взе активно участие в работата на няколко други съвместни екипа за разследване, без да е
сключено формално споразумение.

Операция, свързана с трафик на хора
През ноември 2010 г. Европол оказа подкрепа на австрийската и унгарската полиция за спасяване на жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация и задържане на организаторите
на мрежата за трафик на хора.
Пет млади жени от Унгария и Румъния са държани като сексуални робини в къща в южна Унгария
и са сплашвани чрез сексуално, физическо и психологическо насилие. След това жените са прехвърлени в Австрия, където са принуждавани да проституират и отново са държани затворени и
без възможност за контакти с приятелите и семействата си. Те са принуждавани да правят секс
с 15—20 клиенти дневно и редовно са подлагани на насилие от лицата, които ги държат в плен.
Тези жени са от бедни семейства и са били „наети на работа“ с фалшиви обещания за работа като
домашни помощници.
В резултат на проведената операция унгарската полиция задържа главния заподозрян — 54-годишен унгарски гражданин и неговата 36-годишна съучастница, също с унгарско гражданство.
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При извършените обиски в жилища полицията иззе
ръчни огнестрелни оръжия, значителни суми пари,
бижута и други ценности на стойност няколко хиляди
евро. Освен това беше иззето компютърно и комуникационно оборудване и голям обем доказателствени
материали, свидетелстващи за престъпни дейности,
извършени през последните 10 години.
Европол командирова свой експерт на място със задачата да координира оперативните действия в държавата на произход и държавата на местоназначение.
Наред с това агенцията предостави индивидуален
оперативен анализ, който помогна за разкриване на
международни връзки посредством засичане на данните на жертвите с данни, съхранявани в
базите данни на Европол, както и за установяване на връзки с други докладвани случаи. Освен
това Европол анализира данни от подробни фактури и финансови сделки, събрани в рамките на
оперативните действия, в резултат на което срещу заподозрените бяха повдигнати допълнителни
обвинения.

Операция „Golf“

© Fotolia

Двадесет и осем деца бяха спасени в рамките на голяма съвместна операция, проведена от Лондонската полицейска служба от Обединеното кралство и Европол. Операцията, която приключи
през октомври 2010 г., беше част от по-широко разследване, обозначено като операция „Golf“,
водено от съвместен екип за разследване (СЕР) съставен от представители на Лондонската полицейска
служба и Румънската национална полицейска служба.
Обект на работата на съвместния екип за разследване беше румънска организирана престъпна мрежа,
извършваща трафик и експлоатация на деца от ромската общност.
До настоящия момент в резултат на това разследване
са задържани 126 лица. Извършените престъпления
включват: трафик на хора (включително вътрешен трафик в границите на Обединеното кралство), пране на
пари, измами със социални обезпечения, пренебрегване на деца, отклоняване на работата на правосъдието, кражби и притежание на откраднати вещи. Понастоящем обвиненията се разглеждат от съда.
Основната цел на операцията беше да бъдат предпазени потенциалните деца жертви и във връзка
с това бяха извършени обиски на 16 адреса в Илфърд, графство Есекс.
Откритите деца бяха настанени в специален център, където работят експерти по закрила на детето
от полицията, местната администрация и местния здравен съвет, които изготвиха индивидуални
оценки на всяко дете. Процедурата по изготвяне на оценката включва анализ на благосъстоянието на децата и проверка дали те са били подложени на експлоатация и/или пренебрегване.
Европол взе активно участие в работата на съвместния екип за разследване и съдейства на компетентните органи посредством:
• предоставяне на консултации във връзка със сформирането на съвместния екип за разследване
и планирането на стратегическите и оперативните дейности;
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• предоставяне на аналитична подкрепа на всички етапи на разследването. Един от най-важните

резултати от този анализ беше идентифицирането и определянето на степента на приоритет
на основните обекти от организираната престъпна група в Румъния и Обединеното кралство;
• предоставяне на подкрепа на място посредством четирикратно разгръщане на мобилния офис в
Обединеното кралство и Румъния; и в четирите случая бяха извършени проверки в реално време
в базата данни в помощ на оперативни действия по събиране на разузнавателни данни и на
принудителни мерки, предприети от британската и румънската полиция (обиски и задържания);
• изготвяне и разпространение на 67 аналитични доклада;
• установяване на ключови връзки с други държави от ЕС, и по-специално Белгия и Испания.
Качеството и обемът на предоставения от Европол анализ имаха ключово значение за напредъка на работата по случая. Очаква се в близко бъдеще Европол да предостави по-нататъшна
подкрепа по случая.
Експлоатацията на деца от трафикантите понастоящем се разглежда не само като начин за получаване на приходи, но и като стратегия за затрудняване на полицейските разследвания посредством въвличане на деца като заподозрени и свидетели. Необходимо е да се предприемат
допълнителни мерки за защита на тези особено уязвими лица. В много случаи се установява, че
децата са „обучени“ да не сътрудничат на компетентните органи.

3.4. Сексуална
експлоатация на деца
Производството и разпространението на незаконно съдържание, изобразяващо сцени на сексуална експлоатация на деца, се осъществява главно
чрез интернет. Анонимността, която обезпечава
тази среда за комуникация, затруднява успешното
идентифициране и локализиране на престъпниците.
Откриването на незаконни материали е само една
част, най-често началото, на работата по разслед-

ване на престъпление срещу дете. Проследяването
и идентифицирането на децата — жертви на такива
престъпления — е приоритет и допълнително предизвикателство за правоприлагащите органи.
Интернет предлага среда за извършване и на други
престъпления срещу деца, като сприятеляване с
деца с цел извършване на сексуално насилие (6).
След публикуването в интернет на материалите,
изобразяващи сцени на сексуално насилие над
детето, то повторно се превръща в жертва.

Актуални тенденции
• Извършителите на сексуално насилие над деца използват все по-сложни софтуерни прило-

жения, за да запазят своята анонимност. Те използват онлайн услуги за съхранение на съдържание и усъвършенствани техники за криптиране, за да противодействат на извършвания от
полицейските органи цифров криминалистичен анализ.
• Престъпниците предпочитат да използват скрити канали, позволяващи предоставяне на частен
достъп само на „подбрани“ потребители. “Подборът“ се основава на количеството и вида на
изображенията на сцени на сексуално насилие, които споделят тези потребители.
• През последната година беше отчетен спад на броя на световните престъпни мрежи, предлагащи
платен достъп до уебсайтове, съдържащи материали, изобразяващи сексуално насилие над деца.
• Възникват нови явление, като т. нар. компютърен секс туризъм, който се изразява в извършване на сексуално насилие над дете пред уеб камера след получаване на заявка и съответно
плащане от клиента.
• Извършителите на сексуално насилие над деца пътуват до или мигрират в определени държави,
където деца биват предлагани от техните семейства или организатори на престъпна дейност с
(6) цел експлоатация и производство на материали, изобразяващи насилие над деца.
(6) Онлайн сприятеляване е предложението от възрастен да се срещне с дете, което по силата на националното законодателство не е достигнало възрастта
на съгласие за сексуални действия, с цел участие в сексуални действия с детето.
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• Материали, изобразяващи сцени на сексуално насилие, понякога биват изготвяни от изобра-

•

зените тийнейджъри или деца, които подценяват рисковете, свързани с разпространението
на техните изображения или филми. В някои случаи те биват убеждавани или принуждавани
да изготвят такива материали от извършители на сексуално насилие над деца посредством
сприятеляване онлайн с цел извършване на сексуално насилие.
Сприятеляването онлайн с цел извършване на сексуално насилие и изпращането до млади хора
чрез мобилни телефони и мултимедийни устройства на съобщения със сексуално съдържание
(„sexting“) също са тенденции, които следва да бъдат споменати.

През 2001 г. беше създадено специално аналитично работно досие за превенция на и борба
срещу дейността на престъпни мрежи, осъществяващи производство, продажба или разпространение на материали, изобразяващи сексуална
експлоатация на деца, и свързани с това престъпления. До момента Европол е разпространил сред
правоприлагащите органи хиляди доклади с раз-

узнавателни данни и аналитични доклади, благодарение на които са идентифицирани повече от
2000 извършители на сексуално насилие над деца
и подобен брой жертви на такива деяния. Наред с
това Европол оказва на държавите-членки съдействие за извършване на криминалистични експертизи на копия от цифрови материали, иззети от
полицейските органи.

Операция „Comfort“
В началото на 2010 г. нидерландската национална полицейска служба получи от нидерландско
дружество за уеб хостинг информация и данни, че сървърът на един от клиентите на дружеството
е атакуван. Хакерите са публикували на атакувания сървър визуални материали, изобразяващи
сцени на сексуално насилие над деца. Дружеството е архивирало лог файловете на сървъра,
включително откритите материали, изобразяващи сексуално насилие, и ги предостави на националната полицейска служба.
Нидерландия въведе данните за престъплението в базите данни на Европол. Европол анализира
данните и разпространи аналитичен доклад до всички засегнати държави. В процеса на анализа
бяха идентифицирани 3931 обекти в ЕС и 6041 обекти извън територията на Съюза.

Операция „Венециански карнавал“
Операция „Венециански карнавал“ беше проведена от 2009 до 2010 г. Италианската полицейска
служба с правомощия по отношение на пощите и съобщенията и Европол разкриха престъпна
група, която планираше да инсталира вреден софтуер на незащитени сървъри на предприятия с
цел онлайн разпространение на шокиращи материали, изобразяващи сексуално насилие над деца.
Италианските полицейски органи научават за престъпната дейност, когато възрастна жена, която
е разглеждала уебсайтове с цел да купи подаръци за своите внуци, е последвала връзка към
онлайн магазин и е била пренасочена към уебсайт, съдържащ материали, изобразяващи сцени
на сексуално насилие над деца. Тя е уведомила незабавно полицейските органи, които в началото
на 2009 г. са започнали постоянно наблюдение на дейността на незаконните уебсайтове, които
изглежда са били поместени на италиански уеб сървър.
След извършване на допълнителен анализ беше установено, че въпросният уеб сървър, както
и редица други сървъри в цял свят, е преднамерено заразен с вреден софтуер. Инсталираният
вреден софтуер е използван от престъпна група за компрометиране защитата на уеб сървъри
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и автоматично пренасочване на невинни потребители на интернет към незаконни уебсайтове,
съдържащи материали, изобразяващи сексуално насилие над деца.
Италианските полицейски органи предоставиха разузнавателни данни за установените заразени
уебсайтове, които бяха разпространени от Европол сред всички правоприлагащи органи в ЕС,
както и сред държави и органи, с които Европол осъществява сътрудничество. В резултат на понататъшните следствени действия беше установено, че законните собственици на засегнатите уеб
сървъри не подозират за проблема и не участват активно в престъпната дейност. Извършените
експертизи потвърдиха, че сървърите им са заразени поради липса на решения за гарантиране
на интернет сигурност.
Престъпната група, отговорна за разпространението на вредния софтуер, е от Източна Европа
и има съучастници в цял свят. Смята се, че групата е изработвала собствени материали, изобразяващи насилие над деца, които е разпространявала срещу заплащане посредством защитени и
анонимни уебсайтове. Италианската полицейска служба с правомощия по отношение на пощите
и съобщенията разработи в сътрудничество с Европол стратегии за проследяване на движението
на приходите от престъпната дейност и разкриване на клиентите и крайните потребители на
незаконните материали.
В резултат на проведената операция повече от 1000 уеб сървъра в цял свят бяха „почистени“ в
сътрудничество с техните собственици, благодарение на което бяха силно ограничени възможностите европейски граждани да се натъкнат на подобни незаконни материали в интернет. В
момента се провежда комплексно разследване, насочено към идентифициране на производителите на незаконните материали и техните съучастници.

Проект „HAVEN“ — предотвратяване на случаи на насилие
от страна на европейци срещу граждани на трети страни
В рамките на проект „HAVEN“ се осъществява координация на провежданите на равнище ЕС
мерки срещу извършване на сексуално насилие над деца от европейци извън техните държави на
произход или постоянно местопребиваване. Дейностите по проекта ще включват координирани
международни операции, осъществявани от европейските правоприлагащи органи. В дългосрочен план е планирано да се реализират превантивни мерки, като постоянни уведомления или
система за предупреждение с цел проследяване на извършители на сексуално насилие над деца,
ограничаване на техните незаконни дейности и предпазване на децата.

Проект за разпространяваните в интернет материали,
свързани със сексуално насилие над деца
Реализираният от Cospol проект за разпространяваните в интернет материали, свързани със
сексуално насилие над деца (Circamp) популяризира прилагането в държавите-членки на ЕС на
технология за филтриране на достъпа, който блокира достъпа на потребителите на интернет
до търговски уебсайтове, съдържащи материали, изобразяващи насилие над деца. В рамките
на проекта беше успешно разработен и въведен в действие филтър срещу разпространение
на материали, изобразяващи сексуално насилие над деца, който беше широко разпространен.
Понастоящем филтърът функционира в Дания, Финландия, Италия, Mалта, Норвегия, Швеция и
Обединеното кралство. Данните, генерирани в случаи на блокиране на достъпа до съдържание
от филтрите, функциониращи в държавите-членки, се изпращат в Европол за анализ.
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Проект „Funnel Web“
В рамките на проекта „Funnel Web“ се разглеждат искания, подадени от регистрирани клиенти
на уебсайтове, които са неоснователно включени в черен списък от филтъра Circamp в държавите-членки, изброени по-горе. Европол изгради в сътрудничество със Circamp механизъм за
подаване на данни от собственици на блокирани интернет домейни. Тази система е създадена с
цел централизиране на подаването и разглеждането на жалбите и исканията за преразглеждане
на статута на интернет домейни с цел да се гарантира възможност за разглеждане на исканията
във всички държави, където съответните домейни са включени в черен списък.
Европол съдейства за осъществяване на контакти между собственици на интернет домейни и
компетентните правоприлагащи органи. Държавите-членки, обаче, са компетентни да решат
дали следва да се предприемат действия за наказателно преследване на основание на исканията
за преразглеждане.

Европейска финансова коалиция
Целта на инициативата „Европейска финансова коалиция“ (EFC) е да прекрати притока на финансови приходи от продажбите на изображения на сексуално насилие над деца. В рамките на тази
инициатива големи финансови, интернет и технологични дружества обединиха усилията си
с Европол, европейските правоприлагащи органи, Европейската комисия и специализирани
неправителствени организации с дейност в областта на закрилата на детето с цел проследяване, прекратяване и конфискуване на търговски приходи, получени от лица, занимаващи се с
разпространение на неморални изображения. От началото на 2011 г. Европол ще координира и
председателства управителната група на коалицията.

3.5. Подпомагане на
незаконната имиграция

© Claudia Conrad

По правило организираните престъпни групи,
подпомагащи незаконната имиграция, са организирани в децентрализирани мрежи, състоящи
се от по-малки групи, като повечето от тях имат
етническа или друга културна връзка с незаконните имигранти, които подпомагат. Организираните престъпни групи демонстрират висока
степен на гъвкавост и способност да си сътрудничат през националните граници, независимо
от различния им етнически произход — дори в
региони, където са налице етнически конфликти.
Групите, подпомагащи незаконната имиграция,
бързо откриват и се възползват от различни
промени в обществото, например в тактиките
на правоприлагащите органи, и от законодателни промени, както и от откриването на нови
или по-евтини транспортни маршрути или нови
гранични контролно-пропускателни пунктове.

Европол предоставя аналитична подкрепа на
държавите-членки на ЕС в борбата срещу организираната незаконна имиграция. Престъпните
мрежи, занимаващи се с подпомагане на незаконна имиграция, често са замесени и в други
форми на престъпност, като фалшифициране на
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пътни документи, трафик на наркотици, пране на
пари, трафик на хора и пр.

Европол организира този аналитичен проект
в отделни подпроекти, свързани с конкретни
организирани престъпни групи, граждани на конкретни държави, начини на действие или географски райони. През 2010 г. в процес на изпълнение
бяха седем подпроекта, насочени към организираната незаконна имиграция от Виетнам, Ирак,
Афганистан, Иран, Южна Азия, Северна Африка,
а също изготвянето и разпространението на фалшиви документи. От август 2010 г. Европол участва
и в съвместен екип за разследване на случаите на
фиктивни бракове, установени в процеса на работата по този аналитичен проект.

През изминалата година Европол оказа съдействие за провеждането на шест мащабни европейски операции с обект престъпни мрежи,
занимаващи се с подпомагане на незаконна имиграция, в резултат на които бяха задържани повече
от 80 организатори. Оперативните дейности бяха
координирани в рамките на срещи, организирани
и проведени от Европол. По време на провеждане
на операциите екипът на аналитичното работно
досие присъстваше в оперативните координационни центрове и предостави подкрепа посредством технически консултации и разгръщане на
мобилния офис. На етапа на разследванията служители на Европол извършиха оперативни анализи и в много случаи установиха връзки с други
разследвания в ЕС. Резултатите от анализите бяха
представени в почти 150 доклада.

Терминът „организирана незаконна имиграция“ обхваща редица тежки престъпления, които се
извършват с цел подпомагане срещу финансова облага на влизането или пребиваването в дадена
държава в нарушение на нейното законодателство. Следователно организираната незаконна имиграция обхваща изготвянето и набавянето на фалшиви пътни документи или разрешения, получени
въз основа на декларирани неверни обстоятелства, и предоставянето на незаконен превоз или подпомагането по друг начин на незаконното влизане или престой в съответната държава, като често
тези престъпления са съпроводени с редица други престъпни дейности.

Операция „Ile Fantastique“
Това паневропейско разследване продължи 14 месеца. Обект на следствените действия бяха
заподозрени лица, които въвеждаха в ЕС незаконни мигранти с произход основно от Виетнам.
Организаторите са давали на мигрантите пълна „гаранция“ за успешно пристигане в местоназначението им.
Мигрантите са плащали до 40 000 EUR за цялото гарантирано пътуване, което е отнемало от
няколко дни до много седмици. Семействата на мигрантите често са продавали жилищата си и
друго имущество, за да финансират пътуването, в резултат на което са задлъжнявали сериозно.
Един от начините на действие на тази мрежа се състои в предоставяне на мигрантите на пътни
документи и валидни визи, издадени въз основа на деклариране на неверни обстоятелства с
помощта на корумпирани консулски служители. След пристигането на мигрантите в Европа те
връщат пътните документи на престъпната мрежа.
Със съвместната подкрепа на Европол и Евроюст, през юни 2010 г. английски, френски, германски и унгарски полицейски служители задържаха 31 лица, заподозрени че са организатори на
незаконна имиграция. В рамките на операцията бяха обискирани 42 помещения. По време на
обиските бяха открити общо 66 мигранти от Виетнам.
Експерти на Европол присъстваха в координационния център на операцията, за да предоставят
технически консултации и оперативен анализ. На етапа на разследването Европол изготви разузнавателни доклади и подпомогна обмена на информация. Работейки в тясно сътрудничество
с националните експерти, агенцията разкри нови престъпни връзки.
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Операция „Alcazar“
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През юни 2010 г. Европол оказа подкрепа на френските, германските и испанските полицейски
органи за задържане на 18 души, заподозрени, че са организатори на незаконна имиграция в
ЕС. Разследващите служители обискираха 15 помещения, при което задържаха лица с произход
предимно от индийския субконтинент, както и един гражданин на Мароко. По време на обиските
бяха открити и иззети копия на паспорти, както и седем огнестрелни оръжия.
Незаконните мигранти са пристигнали в ЕС със специално изготвени истински пътни документи,
издадени на имената на други лица, които включват работни визи, допускащи 90-дневен престой.
След пристигането на мигрантите в Европа те са върнали пътните документи на организаторите
с цел повторното им използване.
Паричните средства (разходи и печалби), установени в рамките на следствените действия по случая, проведени във Франция, надхвърлят 1 млн.
евро. Мигрантите са заплащали за цялото пътуване
между 13 000 и 15 000 EUR за възрастен и между
8000 и 10 500 EUR за дете.
Експертите на Европол предоставиха технически консултации и оперативен анализ през целия
период на провеждане на разследването, а също
така изготвиха разузнавателни доклади и подпомогнаха обмена на криминални разузнавателни данни.

3.6. Фалшифициране
на еврото
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Европол е натоварена с мандат да провежда превантивни мерки и борба срещу фалшифицирането
на пари, и особено на еврото, и е определена за
Централна служба на ЕС за борба с фалшифицирането на еврото. Във връзка с този правен статут
Европол изпълнява функциите на точка за контакт
в световен мащаб във връзка с борбата с фалшифицирането на еврото.

Операция „Seaweed“
През юни 2010 г. в покрайнините на Borris-in-Ossory на 125 км от Дъблин Службата за разследване на измами към ирландската национална полиция (Garda) откри нефункциониращ бетонов
възел край път с местно значение, който се състоеше от голям склад, силоз и редица ремаркета
с дължина 40 фута. Една от откритите складови площадки беше наета от заподозряно лице, което
беше инсталирало временна модулна сграда, използвана като офис. Под временната сграда
беше открит специално изграден бункер, състоящ се от два свързани контейнера, в който беше
организирана напълно оборудвана печатница за фалшифициране. Достъпът до бункера се осъществяваше посредством скрит вход, замаскиран под подовото покритие на офиса. В бункера
беше открито специализирано печатно оборудване.
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Служители на Европол взеха участие в работата на криминалистичния екип на Garda и предоставиха техническа подкрепа. Обект на операцията беше сложна схема за фалшифициране на
парични знаци, която е първата по характера и мащаба си, разкрита в Ирландия. Европол взе
участие в операцията, като разгърна своя мобилен офис и криминалистично оборудване (ултравиолетови лампи, скенери за мобилни телефони и др.), а офисът послужи като платформа за обмен
на информация между ирландските органи и правоприлагащите органи на други държави-членки.
По време на операцията бяха задържани четирима души. Ако не беше разкрита от полицията,
тази престъпна група щеше да разполага с капацитет да наводни пазара с милиони фалшиви
банкноти (евро, британски лири, щатски долари и др.). Европол взе участие в две оперативни
срещи и оказа подкрепа на място посредством разгръщане на мобилен офис и криминалистичен
инструментариум (UFED).

Операция „Thessaloniki“
През февруари 2010 г. отделът по сигурността към полицията в Солун задържа четирима ръководители на организирана престъпна група, отговорна за разпространение и контрабанда в
големи мащаби на фалшиви евро в Гърция.
Групата се състоеше от гръцки граждани, които поддържаха контакти с организирани престъпни
групи в Руската федерация, България и други страни. Наред с това заподозрените лица са участвали в подпомагане на незаконна имиграция в Европейския съюз. Международното полицейско
сътрудничество по случая, координирано от Европол, започна в средата на 2007 г., когато в малкия град Шахти в южна Русия бяха задържани 70 000 фалшиви евро в банкноти от 100 и 200 евро.
Руските органи уведомиха правоприлагащите органи в ЕС за този канал за разпространение на
фалшиви евро и оказаха съдействие за провеждане на разследването в Гърция.
Разследването отведе полицейските служители в гръцкия град Солун, където престъпниците
действаха като посредници на фалшификаторите от българския град Пловдив. Незаконната печатница, която беше основният източник на фалшивите банкноти, беше разбита от съвместен екип
за разследване, състоящ се от служители на българските и испанските правоприлагащи органи,
като операцията беше подкрепена от Евроюст и координирана от Европол.

Европол работи в тясно сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, Европейската
централна банка, Европейската комисия, Европей42 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

ската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Интерпол и други партньори.

В изпълнение на тази функция на централна
координираща служба Европол предоставя
широк набор от продукти и услуги на държавитечленки на ЕС и други партньори. Агенцията подпомага активно работата на правоприлагащите

органи като събира, анализира, разпространява
и подкрепя обмена на криминални разузнавателни данни, а също така като предоставя експертни консултации и знания в подкрепа на
разследванията.

Операция „Most“
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През април 2010 г. в град Люблин бяха задържани 14 души. Заподозрените лица бяха членове на
голяма полска мрежа, занимаваща се с разпространение на фалшиви банкноти от 50 и 100 EUR в
ЕС. Операцията, в която взеха участие повече от 120 полицейски служители, беше осъществена в
резултат на тригодишни разследвания, проведени в Италия, Полша и Испания, които бяха координирани и подпомогнати от Европол. Двама служители на Европол предоставиха подкрепа на
място в разгърнатия мобилен офис на Европол. Европол предостави на Полша няколко доклада
за оперативен анализ, включително обемен и подробен доклад за анализ на социални мрежи.
Цялото разследване във връзка с операция „Most“ засягаше няколко клона на полска организирана престъпна група, осъществяваща своята дейност в няколко държави от ЕС. В рамките на
операция „Most“ бяха задържани общо около 80 престъпници.
Европол участваше в това разследване от юни 2008 г.
и предостави аналитична, логистична и финансова
подкрепа за провеждането му. Наред с това агенцията координираше международното сътрудничество
между Германия, Италия, Полша и Испания и предостави консултации и обучение. В рамките на това разследване бяха организирани няколко оперативни
срещи, които се проведоха в Европол и държавичленки. На два пъти беше предоставена оперативна
подкрепа за провеждане на разследванията, включително разгръщане на мобилния офис. Операцията
беше оценена като много успешна, тъй като доведе
до разбиването на опасна голяма престъпна група,
занимаваща се с разпространение на фалшиви евро
банкноти.

Това включва и участие в съвместни разследващи екипи и предоставяне на финансова подкрепа и подкрепа на място при поискване. Освен
това Европол предоставя на правоприлагащите
органи криминалистична подкрепа. Тази подкрепа се отнася до определяне на произхода на
материалите и оборудването, използвани за производството на фалшиви банкноти. Наред с това
Европол предоставя техническа подкрепа и обучение по тактически и технически въпроси, свързани със защитата на еврото от фалшифициране.

Европол участва във всички значими разследвания на случаи на фалшифициране на евро, провеждани в ЕС. През 2010 г. агенцията предостави
ефективна подкрепа по 838 разследвания на случаи на фалшифициране на евро и измами с разплащателни карти, в резултат на които бяха разбити
пет големи печатници. Резултатите от разследванията на случаи на фалшифициране на евро, които
бяха финансово подпомогнати от Европол, включват изземване на повече от 6 млн. фалшиви евро
и задържане на 70 лица.
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Разбиване на печатница за фалшифициране в България
През октомври 2010 г. в рамките на специална полицейска операция, проведена от българските
органи, бяха задържани три заподозрени лица и беше разбита незаконна печатница. Лицето, което
се занимаваше с незаконно отпечатване, разполагаше със следните инструменти за изготвяне
на фалшифицирани парични знаци:
• офсетна печатарска машина Heidelberg и машина за топъл печат (за поставяне на холограмни
стикери),
• индустриална машина за рязане на хартия,
• банкнотоброячно оборудване,
• ултравиолетови лампи и друго основно оборудване и изходни материали.
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За провеждането на тази операция Европол предостави на място оперативен анализ и техническа подкрепа чрез своя мобилен офис. Експертите на Европол извършиха технически анализ на
иззетите машини и откриха видими и флуоресциращи изображения на банкноти от 100 EUR върху
гуменото платно на офсетната машина. Тези констатации показват недвусмислено, че машината
е използвана за отпечатване на фалшифицирани евро банкноти.

Измамите с разплащателни карти са нарастващ
проблем в световен мащаб, който причинява
големи финансови загуби в Европейския съюз. В
същото време тези загуби се изразяват в печалби
за организираните престъпни групи, които инвестират своите незаконни приходи в разработване
на нови форми на престъпна дейност.
В качеството си на събирателна точка за обмен на
разузнавателни данни за този вид измами Европол подкрепя дейности на разследващи органи с
оглед защита на пазара на ЕС и неговите клиенти,
не само на територията на ЕС, а и в целия свят.
44 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

Европол изготвя аналитични доклади и
оценки на заплахите
от измамите с разплащателни карти и
дейностите на организираните престъпни
групи в тази област.
Тъй като измамите с
разплащателни карти
представляват явление
с трансграничен характер, с цел улесняване
на сътрудничеството
на равнище ЕС се работи и със съвместни екипи
за разследване.
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3.7. Измами с
разплащателни карти

НАЙ-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПОЛ
Уебсайт на Информационния център за финансови престъпления
Новини за фалшиви пари
Каталог на Европол за обозначаването на екстази
Доклад за обстановката с фалшифицирането на еврото
Известия за измами с непарични плащания
Съвместен доклад на ЕЦМНН/Европол относно новите психоактивни вещества
Източник: Проучване сред потребителите на продуктите на Европол
Европол издава информационен бюлетин за измамите с разплащателни карти, чрез който разпространява информация за нови тенденции, престъпни

техники и начини на действие на разследващите
органи в държавите-членки и държавите, с които
има сключени споразумения за сътрудничество.

Оценка на заплахата от измамите с разплащателни
карти в Европейския съюз
През 2010 г. Европол изготви Оценка на заплахата от измамите с разплащателни карти в
Европейския съюз, която ще бъде публикувана през 2011 г. Докладът представя текущата ситуация и бъдещите тенденции по отношение на престъпните дейности, свързани с разплащателни
карти и транзакции с такива карти.
Подобна оценка се изготвя за първи път. До момента не са публикувани данни и описания на
конкретни начини на действие, поради което правоприлагащите органи и органите, отговорни
за вземане на решения, не разполагат с пълна картина на това явление. Отчитайки нарастващата
сериозност на проблема с разплащателните карти, отрасълът взе решение да обедини усилията си и предостави много поверителни данни на Европол за анализ, в резултат на което беше
изготвена оценката на заплахата.
Оценката на заплахата е изготвена с цел да се предоставят препоръки за мерки за противодействие и конкретни действия, които следва да се предприемат на национално и европейско
равнище с оглед намаляване на равнището на измамите. Актуалното положение и незаконните
приходи, получавани от престъпниците, които надхвърлят сумата от 1 500 000 000 EUR, налагат
предприемане на спешни и съгласувани действия.
През 2010 г. Европол създаде мрежа от експерти по криминалистика, които са натоварени с анализ
на устройства за кражба на данни от разплащателни карти (скиминг). Мрежата оказва техническа подкрепа в рамките на международното сътрудничество в борбата срещу измамите с разплащателни карти.
Мобилният офис и мобилният инструментариум
за криминалистичен анализ (включващ устройство
за четене на разплащателни карти (Card Reader),
универсално устройство за извличане на данни
(Universal Forensic Extraction Device (UFED)) и база
данни за проверка на разплащателни карти (Card
Checker database)), допълват възможностите за подпомагане на място на извършваните следствени
действия. Устройството за четене на разплащателни
карти може да извлича данни от истински или подправени разплащателни карти с магнитна лента

или чип. През 2010 г. държавите-членки изпратиха
иззети карти в Европол за извличане на данните
от тях. Устройството за четене на карти може да се
използва за същата цел и на място в рамките на полицейски операции. Устройството UFED позволява да
се извличат данни от мобилни телефони, като след
въвеждането на това устройство в употреба през
септември 2010 г. по този начин бяха подпомогнати
две успешни операции. Базата данни за проверка на
разплащателни карти генерира данни за издателя на
картата и се използва ежедневно в Европол.
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В резултат на сътрудничеството между Европол
и частния сектор беше създадена Базата данни
за проверка на разплащателни карти, която се
поддържа от Европол и съдържа информация за
издателите на разплащателни карти в световен
мащаб (AMEX, VISA, MasterCard и карти за заплащане на горива).
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През 2010 г. Европол оказа подкрепа по няколко
разследвания на правоприлагащи органи в ЕС,
насочени към разбиване на международни групи
за измами с разплащателни карти. Европол съсредоточи вниманието си върху най-опасните организирани престъпни групи, които изработват и
използват незаконно оборудване за копиране,
подправка и злоупотреба с разплащателни карти.
В резултат на осъщественото ефективно трансгранично сътрудничество бяха разбити няколко
обекта за производство на устройства за скиминг
и мрежи за контрабанда на оборудване, данни от
карти и пари в цял свят.

Скиминг: копиране на данните от магнитната лента на разплащателна карта (без знанието или съгласието на държателя на картата), което обикновено се извърша при използване на разплащателната
карта на истинско терминално устройство ATM или POS от картодържателя. Копираните данни се
записват (клонират) на нови карти, които се използват за извършване на незаконни тегления на пари
в брой, обикновено извън страната на местопребиваване на държателя на картата.

Операция „The Godfather“
В рамките на тази операция Европол подпомогна сътрудничеството между правоприлагащите
органи на Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Румъния и Швеция, в резултат на което бяха
разбити незаконни обекти за производство на скимиращи устройства в Румъния и бяха задържани
членовете на престъпната група. Тази престъпна група е извършвала скиминг на разплащателни
карти и незаконни тегления на пари в брой. Иззетите скимиращи устройства бяха подготвени
за поставяне върху различни видове терминални устройства ATM (банкомати), използвани в
цял свят. Заключителната полицейска операция, която включваше обиски в 31 жилища, беше
проведена в Букурещ през януари 2010 г. Бяха иззети и стотици фалшиви разплащателни карти,
данни от карти, скимиращи устройства, електронно оборудване (миниатюрни камери, клавиатури за въвеждане на PIN кодове) и инструменти, използвани за производството на подправени
разплащателни карти. Европол предостави на Румъния няколко аналитични доклада и анализ на
софтуер за скиминг. През месеците след операцията в Букурещ скиминг атаките бяха прекратени.

Операция „Lottery“
Организирана престъпна група, действаща във Франция, Италия, Румъния и Испания, извършваше
злоупотреби с данни от разплащателни карти, откраднати чрез интернет. За кратък период от
време престъпниците причиниха загуби в размер на 400 000 EUR. Европол оказваше подкрепа
за провеждането на тази международна операция в продължение на повече от една година,
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като първоначално изготви и предостави няколко аналитични доклада, в които беше разкрит
международният обхват на случая.
През октомври 2010 г. в оперативния център в Румъния бяха разгърнати мобилният офис, базите
данни и техническото оборудване на Европол с цел да бъде подпомогнато провеждането на
заключителния етап от операцията. Наред с това мобилният криминалистичен инструментариум
беше използван за извличане на данни и незабавната им проверка чрез въвеждане в базите данни
на Европол. Служители на правоприлагащите органи извършиха 17 обиска и 22 разпита на заподозрени лица, а освен това във Франция и Румъния бяха изпълнени 16 заповеди за задържане.
Операцията предпази пазара в ЕС от допълнителни атаки от тази група.

Европол препоръчва прости мерки, чрез които можете
да се предпазите от скиминг
Пазете вашия PIN код от разкриване. Винаги закривайте клавиатурата с длан и с тялото си,
за да не могат други лица да виждат как въвеждате вашия PIN код. Не разкривайте вашия PIN код
на никого (дори на лица, които се представят за полицейски или банкови служители).
Обръщайте внимание на хората около вас. Ако някой се държи подозрително или ви притеснява, изберете друг банкомат.
Стойте близо до банкомата.
Ако забележите нещо необичайно във връзка с банкомата, не го използвайте и съобщете незабавно на банката или полицията.
Бъдете бдителни. Ако някой стои близо до вас или ви наблюдава, прекратете транзакцията и
отидете на друг банкомат.

3.8. Високотехнологична
престъпност
Центърът за високотехнологичната престъпност
в Европол предоставя обща подкрепа на държавите-членки в борбата срещу компютърната
престъпност. Центърът разработва европейска
платформа, чрез която ще предоставя услуги на
държавите-членки във връзка с тази значима нова
област на престъпна дейност.

3.8.1. Компютърна престъпност
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През 2010 г. продължи да нараства обемът на злонамерените посегателства в интернет. В резултат
на атаките срещу услуги в мрежата, например чрез
използване на вреден софтуер (малуер), нараства
уязвимостта на крайните потребители по отношение на действията на хакерите. В същото време
продължава да процъфтява незаконният пазар,
на който компютърните престъпници търгуват с
неправомерно придобитата от тях информация,
умения и инструменти.
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Понастоящем съществува развита и самодостатъчна незаконна цифрова икономика, в която
данните са предмет на неправомерна размяна.
Откраднатите лични и финансови данни имат
конкретна парична стойност. Това обстоятелство
мотивира палитра от нови престъпни дейности,
като „фишинг“, „фарминг“, разпространение на вреден софтуер и атаки срещу фирмени бази данни,
които се подпомагат от развита инфраструктура,
състояща се от разработчици на вреден софтуер,
специализирани сървъри за хостинг на софтуер и
лица, които предоставят под наем мрежи, състоящи
се от хиляди компютри с компрометирана защита,
за провеждане на автоматизирани атаки.
С помощта на специално аналитично работно
досие Европол участва в трансгранични операции
с обект посегателства срещу финансови институции с помощта на вреден софтуер. Към настоящия
момент се работи по редица случаи, които се подпомагат от Европол. Очаква се в резултат на тези
дейности през предстоящата година да бъдат проведени съвместни операции.
С оглед на нарастващата заплаха от компютърната
престъпност в ЕС този вид престъпност беше определена като приоритет на стратегията за вътрешна
сигурност на ЕС, а следователно и на Европол.
През 2010 г. в Европол беше изграден капацитет
за цифрови криминалистични, изследователски и
развойни дейности, който се очаква да бъде допълнително развит през предстоящата година с въвеждането в действие на нови технически ресурси.
През изминалата година Европол разработи и проведе три нови курса за обучение за провеждане на
разследвания в областта на компютърната престъпност, предназначени за полицейски служители от
държавите от ЕС и присъединяващите се държави.
През 2010 г. в Европол беше създадена Европейска работна група по въпросите на компютърната
престъпност (EUCTF), в която участват ръководителите на звената за компютърна престъпност в
държавите-членки на ЕС, Европейската комисия и
Евроюст, със задачата да разработи платформа за
ползване от служителите, водещи разследвания и
наказателни дела по случаи на компютърни престъпления. EUCTF ще подпомага разработването и
въвеждането на хармонизиран европейски подход в борбата срещу компютърната престъпност,
както и усилията за разрешаване на проблемите,
произтичащи от употребата на компютърни технологии за извършване на престъпления. Освен това
48 | ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПОЛ

Европол продължава да подобрява отношенията
и сътрудничеството си с частния сектор и академичните среди, тъй като те имат важна роля във
връзка с компютърната престъпност и изследователските дейности в областта на компютърните
технологии. Ще бъдат възприети нови стратегии
за насърчаване на това сътрудничество.
В изпълнение на Стокхолмската програма, чиято
цел е създаването на единно пространство на правосъдие и сигурност за 500-те милиона граждани
на Европейския съюз, Европол беше поканена да
активизира дейността по стратегически анализ на
компютърната престъпност. Бяха приети няколко
заключения и инициативи с цел да се определи
съгласувана стратегия за ефективна борба срещу
този вид престъпност. Дейностите в тази насока
ще съответстват на различните престъпления,
извършвани с помощта на компютърните технологии: разпространение на визуални материали, изобразяващи сексуално насилие над деца,
терористични дейности, атаки срещу електронни
мрежи, измами, кражба на самоличност и т. н.
Като принос към стратегическото планиране за
създаване на Европейски център за компютърната престъпност, през 2011 г. Европол изготви
iOCTA — оценка на заплахата от извършваната
чрез интернет организирана престъпност.

3.8.2. Платформа на Европол
за компютърната престъпност
Платформата за компютърната престъпност, която
в момента се въвежда в действие в Европол, се
основава на три елемента:
• онлайн системата за докладване на престъпления в интернет (I-CROS): това е европейски център в рамките на мрежа от национални онлайн
центрове за докладване в държавите-членки
и трети страни, сътрудничещи си с Европол,
чрез който всички престъпления, установени
в интернет, могат при необходимост да бъдат
докладвани и поставени на внимание на европейско равнище;
• специалното аналитично работно досие на Европол с предмет организираната престъпност, осъществявана посредством интернет и ИКТ, която е
насочена към получаване на финансови облаги:
целта на усилията е идентифициране и последващо разбиване на групи, извършващи компютърни престъпления. Обикновено компютърната
престъпност се изразява в провеждане на атаки
срещу компютърни системи или мрежи. По-

•

конкретно извършваните престъпления включват разработване на вреден софтуер, незаконно
проникване в компютърни системи, кражба на
самоличност и сложни атаки от вида „фишинг“,
както и такива, насочени срещу електронната
търговия. Аналитичното работно досие е един
от начините, по който Европол откликва на исканията на държавите-членки на ЕС за предоставяне на подкрепа в борбата срещу компютърната
престъпност на международно равнище;
платформата за обмен на опит в областта на
интернет криминологията (I-FOREX): това е интернет портал, даващ достъп до цялата информация,
съдържаща се в горните два елемента, която не
е свързана с лични/оперативни данни. Информацията в I-FOREX ще бъде свързана предимно
с най-добри практики в полицейската работа и
обучение и ще помага на разследващите служители да актуализират своите технически умения.

3.9. Престъпления срещу
интелектуалната
собственост
Нарушенията на права върху интелектуална собственост представляват посегателства върху две
основни категории признати и защитени права.
Първата от тези категории е свързана с индустриалната собственост и обхваща различни области, между които отличителни знаци (търговски
марки), патенти, дизайни и модели (фалшифициране). Втората категория се отнася до авторските
права върху произведения на литературата и
изкуството, като филми, музикални творби и софтуерни програми (пиратство). Фалшифицирането
е престъплението, свързано с нарушенията на
индустриалната собственост, а пиратството се
свързва с нарушенията на авторските права.

Мрежа за пиратство

© Jos Balcaen

Брюкселското звено за компютърни престъпления
към белгийската федерална служба на криминалната полиция проведе международно разследване
срещу мрежа за пиратско разпространение на
филми. През септември 2010 г. Европол и Евроюст
си сътрудничиха за провеждане на координирани
действия, в резултат на които бяха задържани 15
души и бяха иззети 49 компютърни сървъра в 12
държави от ЕС и една държава извън ЕС. Загубите
за отрасъла, причинени от пиратското разпространение, осъществявано от тази престъпна група, се
оценяват на около 30 млн. евро годишно.
Центърът на Европол за високотехнологичната престъпност и аналитичен екип организираха в
агенцията оперативни срещи за определяне на най-ефективната стратегия. В тази подчертано
техническа област беше важно да се запазят цифровите доказателства, съхранявани на сървъри
и твърди дискове, поради което координираните действия имаха ключово значение за успешното изпълнение на операцията. През деня, в който бяха предприети оперативните действия,
служителите за връзка от 13 държави използваха оперативния център на Европол, за да обменят
информация в реално време за изпълнението на операцията.
Според най-новите данни през 2009 г. митническите органи са задържали по границите на ЕС 118
млн. фалшиви и пиратски изделия в рамките на 43 500 отделни случая (7). Тези данни не включват
„вътрешните задържания в ЕС“ или разследванията, проведени от други правоприлагащи органи,
като полицейските и митническите служби. Освен това те не включват откритите фалшиви продукти,
произведени в ЕС. Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството е създадена с
цел повишаване на качеството на информацията и статистическите данни за фалшифицирането и
пиратството на вътрешния пазар на ЕС (8).
(7) Данните са публикувани от Данъчния и митнически съюз на Европейската комисия, 7 юли 2009.
(8) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
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Фалшифицирането на продукти вече не се ограничава само до луксозни изделия. Понастоящем
това е глобален проблем, засягащ всички видове
стоки, включително широк спектър потребителски продукти — от цигари до облекла и аксесоари, а също и продукти, които могат да засегнат
здравето и безопасността, като електронно оборудване, напитки, храни и лекарства.
Фалшифицирането и пиратството са дейности,
които могат да причинят сериозни вреди на
обществото, икономиката и потребителите. Те
засягат законните икономически дейности, като
намаляват продажбите и приходите им, а като
следствие от това засягат и иновациите, инвестициите и ресурсите, отделяни за изследователски

и развойни дейности. Освен това тези престъпни
дейности стимулират нелоялната конкуренция,
тъй като производителите на фалшиви продукти
не поемат тежестите, свързани със спазването на
законови и подзаконови актове, и заплащането
на данъци и акцизи, които законно работещите
дружества поемат. В резултат на това фалшифицирането и пиратството оказват влияние върху трудовата заетост и лишават националните бюджети
от приходи от данъци и акцизи. Още по-сериозно
е обстоятелството, че фалшифицирането може
да породи значими рискове за здравето и безопасността на потребителите, особено с оглед на
факта, че продуктите, предмет на фалшифициране,
включват електронно оборудване, напитки, храни,
лекарства и играчки.

Фалшиви пестициди
През 2010 г. се работи по случай, свързан с незаконно производство, разпространение и доставки
на фалшифицирани и потенциално опасни химикали, предназначени за обработка на хранителни
продукти и почви, както и за други цели в селското стопанство. В резултат на това разследване
германските органи иззеха 28 т фалшиви пестициди, които биха могли да породят катастрофални
последствия за общественото здраве. Изземването беше извършено в отговор на предупреждение, издадено от Европол въз основа на разузнавателни данни, събрани в рамките на предходни
случаи в други държави-членки, и от засегнати притежатели на лицензи за производство на
химични вещества. Европол предостави аналитични доклади и проведе оперативна среща със
засегнатите държави.
Наред с горното, с издаденото от Европол предупреждение правоприлагащите органи бяха
уведомени за рисковете, свързани с боравенето с подобни продукти, тъй като температурата
на възпламеняване на фалшивите химикали е едва 24 ˚C.
Събраните от Европол разузнавателни данни и
доказателства показват, че организирани престъпни групи вземат активно участие в незаконна
търговия с фалшиви продукти и в по-малка степен в пиратство. Големите приходи, генерирани
в резултат на тези незаконни дейности, както и
ниското равнище на налаганите наказания и ефек-

тивното наказателно преследване в тази област
са фактори, които предоставят на престъпните
организации възможност да получават значителни печалби, с които финансират други престъпни дейности. Последните включват връзки с
незаконната имиграция, прането на пари, трафика
на наркотици и корупцията.

Фалшиви електрически инструменти
Обект на тази операция бяха италиански организирани престъпни мрежи, извършващи трафик
на неотговарящи на изискванията за безопасност фалшиви стоки, включително електрически
инструменти и генератори.
През май 2010 г. правоприлагащи органи от седем държави-членки на ЕС заедно с Европол и
Евроюст предприеха мащабна операция срещу престъпната мрежа.
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Прокурорската служба за разследване на мафията в Неапол координира операцията, в резултат
на която служители на Guardia di Finanza задържаха девет лица и иззеха материали и активи на
стойност повече от 16 млн. евро. Тази операция беше последната от поредица мероприятия по
правоприлагане, предприети в рамките на мащабно разследване, което продължи две години.
В рамките на предходни операции при обиски на 143 склада в Белгия, Франция и Германия бяха
задържани 60 лица и бяха иззети 800 т фалшиви продукти на стойност 12 млн. евро. В провеждането на това съвместно разследване взеха участие общо 20 държави от ЕС и три държави извън ЕС.

3.10. Измами с ДДС в ЕС
Вътреобщностните измами с липсващ търговец
представляват форма на организирана сложна
данъчна измама, извършвана от престъпници,
които нарушават режимите на данъчно облагане
на добавената стойност (ДДС) на държавитечленки на ЕС. Основният модел на транснационалните вътреобщностни измами с ДДС обхваща
минимум две държави-членки.
Вътреобщностните измами с липсващ търговец се
извършват от организирани престъпници, които
създават структури от свързани дружества и физически лица, като в същото време използват особеностите на националните системи за данъчно
облагане, за да прикрият истинските връзки между
участниците. Лицата, участващи в схеми за измами
с ДДС, които причиняват първоначално данъчната
щета (т. нар. липсващи търговци) извършват тази
дейност за кратък период от време, понякога само
няколко седмици, след което изчезват.
По оценка на Европейската комисия измамите с
ДДС причиняват на държавите-членки вреди в
размер на около 60 млрд. евро годишно. Трансграничните или транснационалните измами с ДДС,
обаче, не само засягат икономическите и финансовите интереси на Европейския съюз, но също
така увреждат интересите на законно работещите
предприятия, което на свой ред може да окаже
отрицателно въздействие върху равнищата на
трудова заетост. Освен това печалбите, получени в
резултат на измами с ДДС, може да се използват за
финансиране на други видове престъпна дейност,
например контрабанда на цигари или трафик на
наркотици. Престъпните схеми се основават на
привидни или действителни „верижни“ сделки,
при които едни и същи стоки се продават и преп-

родават неколкократно. Тази практика обикновено се нарича верижна измама с ДДС.
Традиционните вътреобщностни измами с липсващ
търговец, предмет на които са стоки, като мобилни
телефони, компютърни чипове или ценни метали,
вече не са единственият повод за загриженост.
Наблюдава се подчертано развитие на този вид
измами в сектора на услугите, като престъпниците
демонстрират интерес към нематериални ценности
и разширяват престъпната си дейност на пазарите
на екологични услуги и енергия.
Разкрита е мащабна измама с ДДС, свързана с търговията с емисии или европейски квоти за емисии
(EUA). Според оценката на Европейската комисия
загубите от измами с въглеродни кредити между
2008 г. и декември 2009 г. възлизат на приблизително 5 млрд. евро. Поради това Европол стартира
специален проект за координиране на наказателните разследвания на държавите-членки, който
освен това ще служи като платформа за бърз
обмен на разузнавателни данни във връзка с тази
търговска дейност.
Проектът на Европол за анализ на вътреобщностните измами с липсващ търговец е единствената база данни на равнище ЕС в която се
съхранява информация за този вид престъпления. Той е следователно единственият източник
на данни, необходими за извършване на операции
по правоприлагане. Съхраняваните от Европол
знания и данни позволяват да се състави пълна
картина на тази област на престъпността и да се
идентифицират най-важните обекти за такива операции. Европол се превърна в център за високи
постижения в борбата срещу трансграничните
вътреобщностни измами с липсващ търговец и
свързаните с тях престъпления.
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Операция „Blue Sky“

© Guardia Civil

През март 2010 г. служители на
испанската Guardia Civil извършиха
задържания и обиски в помещения
на пет привидно независими една
от друга престъпни групи, активни в
извършване на измами с въглеродни
кредити. Между април и ноември
2009 г. тези групи са получили от
измами, извършени в Испания, приходи от 50 млн. евро. Бяха задържани
девет души и бяха извършени обиски
в помещения на 14 дружества в градовете Мадрид, Марбея, Барселона
и Валядолид, при което бяха иззети
пари в брой, компютърно оборудване и документи.
В кратък срок след като беше уведомена за случая Европол изготви аналитичен доклад, с който
идентифицира испанския „липсващ търговец“. Това дружество беше част от международна група,
свързана с няколко верижни вътреобщностни измами с липсващ търговец, която беше обект на
разследвания в няколко държави-членки. В аналитичните доклади на Европол се съдържаха и
данни за всички свързани европейски партиди за търговия с квоти за емисии от регистрите на
държавите-членки, както и всички данни за свързаните с тези партиди сделки за придобиване
и прехвърляне на квоти. Въз основа на тази информация испанските разследващи органи определиха обектите, където да бъдат проведени обиски в рамките на операцията.
На етапа на провеждане на оперативните действия Европол разгърна своя мобилен офис в помещенията на разследващия орган. Това даде на разследващите служители възможност да търсят в
реално време в базите данни на Европол информация за дружества и физически лица, за които
се смята, че са замесени в измамата.

Европол оказва съдействие на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX),
управляван от Европейската комисия, като организира семинари с цел обогатяване на опита и
добрата практика в сътрудничеството между служителите на правоприлагащите органи и органите
за наказателно преследване на държавите-членки
на ЕС и съседните държави. Сътрудничеството с
държавите извън ЕС има важно значение за борбата срещу измамите с ДДС, тъй като извършителите на измами често изпират своите незаконни
печалби извън ЕС.
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3.11. Пране на пари
Европол оказва подкрепа на държавите-членки
за предотвратяване на и борба срещу незаконните дейности за пране на пари, и особено тези от
тях, които са свързани с анализа на подозрителни
сделки, и други данни, получени посредством
финансово разузнаване.
Бюрото за придобитото чрез престъпления имущество към Европол (ECAB) подпомага органите
на държавите-членки, разследващи финансови
въпроси, да проследяват приходи от престъпления, когато активите са скрити извън териториалната компетентност на разследващите, но на
територията на Европейския съюз.

Операция „Shovel“
Обект на операция „Shovel“ бяха дейностите на извънредно агресивна организирана престъпна
група от Ирландия, замесена в трафик на наркотици и оръжия в цяла Европа. Европол оказа
подкрепа на Ирландия, Обединеното кралство, Испания и Белгия за разкриване на незаконните
приходи от престъпните дейности на групата и помогна на засегнатите държави-членки да разбият нейната мрежа за пране на пари.
Освен това, благодарение на предоставения от Европол анализ, бяха идентифицирани нови лица,
действали в съучастие в организираната престъпна група. През 2010 г. бяха събрани нови доказателства, от които беше видно, че макар основните търговски и стопански дейности на групата
да са прехвърлени в Испания, активни нейни членове продължават да извършват престъпни
дейности в други държави в ЕС.
През март 2010 г. в седалището на Европол беше организирана оперативна среща, на която
беше планирано провеждането на мащабна операция на територията на Ирландия, Испания и
Обединеното кралство. Тази среща беше последвана от координационна среща, проведена през
април в Евроюст с участието на представители на компетентните съдебни органи. Операцията
беше проведена през май 2010 г. Освен изготвените от Европол няколко аналитични доклада,
посветени на ролята на различни участници в престъпната група, както и на активите в ЕС, САЩ
и Азия, които са на тяхно разположение, агенцията предостави ефективна подкрепа за провеждането на оперативните действия, като разгърна едновременно три мобилни офиса в Ирландия,
Испания и Обединеното кралство. Мобилните офиси бяха използвани като виртуални оперативни
центрове, позволяващи на разследващите да извършват защитен обмен на разузнавателни данни
в реално време.
Посредством каналите на Европол бяха обменени повече от 600 информационни съобщения. На
място присъстваха представители на участващите държави. В операцията взеха участие повече
от 700 разследващи служители и бяха извършени повече от 38 задържания в три държави, както
и многобройни обиски на помещения. Понастоящем се извършва криминалистичен анализ на
настолни, преносими и джобни компютри и други електронни устройства, а иззетите материали
са анализирани от разследващи екипи в държавите-членки.

Европол обезпечава постоянния секретариат на Междуведомствената мрежа за изземване на
придобитото чрез престъпление (CARIN), която е неформална мрежа на служители на съдебни и
правоприлагащи органи, които са експерти по възстановяване на активи. Понастоящем в CARIN членуват 55 юрисдикции, включително всички 27 държави-членки на ЕС и девет международни организации. Всяка юрисдикция е номинирала като лица за контакт по един служител на съдебните органи
и на правоприлагащите органи, като задачата на тези служители е да подпомагат трансграничното
сътрудничество за проследяване, блокиране, изземване и конфискуване на престъпни активи. Лицата
за контакт оказват съдействие, като отговарят на общи запитвания относно процедурите по възстановяване на активи в съответните юрисдикции, а също така предоставят оперативна подкрепа
посредством наличните нормативно установени канали.
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Операция „Dracula“
Обект на тази операция бяха румънски организирани престъпни групи, действащи на територията на няколко държави-членки на ЕС: Австрия, Дания, Германия, Италия, Испания, Швеция и др.,
както и в Нова Зеландия, Швейцария и САЩ. По данни на румънската Дирекция за разследване на
организираната престъпност и тероризма (DIICOT) тази престъпна мрежа действа от 2006 г., като
е провеждала измамни тръжни процедури чрез интернет. Престъпните мрежи са извършвали
разнообразни престъпни дейности, включително: измамни продажби на несъществуващи стоки
чрез фалшиви уебсайтове и легитимни интернет търгове на уебсайта eBay и други уебсайтове
за интернет продажби; фишинг, използване на подправени лични документи за откриване на
банкови сметки в чужбина; използване на подправени кредитни карти за участие в уебсайтове
за онлайн игра на покер. За получаване на средства от жертвите престъпниците са използвали
услугите за парични преводи Western Union и MoneyGram и открити от тях банкови сметки. Установени са повече от 800 жертви, а щетите от престъпната дейност се оценяват на почти 1 млн. евро.
Операцията е проведена съвместно от полицейските служби на Чешката република, Франция,
Румъния и САЩ, като основните оперативни действия и задържания са извършени в Румъния.
В Чешката република беше разгърнат мобилният офис на Европол и беше изпратен експерт на
агенцията. За първи път в подкрепа на провеждането на операция по правоприлагане беше
разгърнат сателитен мобилен офис на Европол. В извършването на оперативните действия на
територията на Чешката република участваха повече от 150 полицейски служители, като бяха
извършени десетки обиски в жилища и бяха задържани 31 заподозрени лица.
В резултат на предоставената от Европол оперативна подкрепа на място бяха установени осем
съвпадения при търсене в информационната система на Европол и индексната система. На чешката полиция беше предоставен специално изготвен разузнавателен доклад, който послужи като
допълнително доказателство пред съда във връзка с разглеждането на искане за задържане под
стража на едно от заподозрените лица.
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4. Обхват на съвместните
дейности на Европол
4.1. Правоприлагащи
органи на държавитечленки на ЕС
Европол поддържа 24 часа в денонощието и 7 дни
седмично връзка в реално време с националните
звена на Европол в 27-те държави-членки на ЕС.
Този непрекъснат обмен на комуникация и данни
за престъпността е възможен благодарение на

бюрата за връзка, разположени в седалището
на Европол. Това е важен и ефективен способ за
поддържане на контакт със, и предоставяне на
подкрепа на около 2 млн. служители на правоприлагащите органи в ЕС, както и на всички заинтересовани разследващи органи, чиито операции
Европол може да подпомогне.
След като Дания закри постепенно всички свои
служби за двустранни връзки с ЕС, през 2010 г.
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Национални звена на Европол и брой на правоприлагащите служители на компетентните органи на
държавите-членки на ЕС
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беше взето решение сътрудничеството на страната в областта на правоприлагането да се осъществява посредством бюрото за връзка на Дания
в Европол.

4.2. Външно сътрудничество
на Европол
Европол си сътрудничи с редица партньори в ЕС,
както и с трети страни и организации. Обменът
на информация с тези партньори се осъществява
въз основа на споразумения за сътрудничество.
Два вида споразумения определят характера на
сътрудничеството с трети страни. Стратегическите споразумения позволяват на двете страни
да обменят всички категории информация с
изключение лични данни, а оперативните споразумения допускат и обмена на лични данни.
Европол има определящо значение за сътрудничеството между правоприлагащите органи на държави от и извън ЕС и други партниращи агенции
и институции на ЕС.
Понастоящем Европол си сътрудничи със 17 държави извън ЕС, девет органи и агенции на ЕС и три
други международни организации, включително
Интерпол — организация, която участва в много
аспекти на оперативната дейност на Европол.
Както и през предходните години, Европол продължи да осъществява тясно сътрудничество
с други агенции на ЕС с правомощия в сферата
на свободата, сигурността и правосъдието. През
2010 г. на Европол беше поверено ротационното
председателство на сътрудничеството между
агенциите, компетентни в сферата на правосъдието и вътрешните работи. В това си качество
директорът на Европол беше домакин на годишната среща на ръководителите на агенциите, компетентни в сферата на правосъдието и вътрешните
работи, която се проведе в Европол на 26 ноември
2010 г. с участието на CEPOL, ЕЦМНН, Евроюст, FRA,
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Frontex, Sitcen и представители на Европейската
комисия, секретариата на Съвета и белгийското и
унгарското председателства. Ръководителите на
агенциите съсредоточиха вниманието си върху
усилията за подобряване на междуведомственото
сътрудничество след влизането в сила на Договора от Лисабон и засегнаха теми като демократичния контрол и бюджетни въпроси.
През 2010 г. междуведомственото сътрудничество
получи нов стимул в резултат на искане, отправено от шведското председателство. Председателството поиска CEPOL, Евроюст, Европол и Frontex
да изготвят съвместно оценка на своето текущо
сътрудничество и да предложат конкретни стъпки
за допълнително повишаване на ефективността
на това сътрудничество. Два доклада бяха предоставени на Постоянния комитет по вътрешна
сигурност (COSI) и след тяхното приемане предложените мерки са в процес на прилагане. Очаква се
този процес да приключи до края на 2011 г. Предложенията са свързани както с двустранно, така
и с многостранно сътрудничество и се отнасят
до въпроси от общ интерес, като сътрудничеството по оперативни въпроси, административното
управление и външните отношения, изследователските и развойните дейности, обучението и
осведомеността.
Създаването на COSI също стимулира контактите
и оперативната координация между агенциите
на ЕС, компетентни в областта на правосъдието и
вътрешните работи. COSI изготви обобщен документ под заглавие „Състоянието на вътрешната
сигурност в ЕС“ въз основа на три стратегически
документа: изготвените от Европол „Оценка на
заплахата от организираната престъпност“ (OCTA)
и „Доклад на ЕС за състоянието и тенденциите,
свързани с тероризма“ (TE-SAT), както и изготвения от Frontex „Годишен анализ на риска“ (ARA).
Смята се, че подобна обобщена оценка на заплахите има важно значение за по-ефективната координация на дейността на компетентните агенции.
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5. Развитие в бъдеще

5.1. Стратегия и цели
Европол се намира на ключов етап от своето развитие и е готова да заеме своето място на централно
действащо лице в областта на правоприлагането в
ЕС. В непосредствено бъдеще стратегията на Европол ще служи като рамка за текущата дейност на
агенцията, за да се гарантира възможно най-ефективна подкрепа за сътрудничеството в областта на
правоприлагането в ЕС.

•

В изпълнение на своята амбициозна стратегия Европол ще посвети усилията си на най-важните предизвикателства, стоящи пред агенцията, но също така
ще използва всички възможности да реализира позначим напредък и да предостави полезни резултати. Стратегията ръководи дейността на Европол с
оглед реализиране на основните цели на агенцията
посредством предоставяне на уникален набор от
оперативни услуги за ЕС в три основни области:
• да функционира като главен център на
ЕС за подпомагане на операциите по
правоприлагане
Ще бъдат предприети допълнителни мерки за
максимизиране на оперативната стойност на
съхраняваната от Европол информация и повишаване ефективността на процедурите по предоставяне на анализ и други оперативни услуги.
Европол поема водеща роля в установяването
на по-ефективно сътрудничество между агенциите и партньорите в областта на правоприлагането, включително Евроюст и Интерпол.
• да се превърне в център на Европейския
съюз за информация относно престъпността
Координацията между държавите-членки за
идентифициране на общите празноти по отношение на информацията и приоритетите в разследването на най-значимите престъпни обекти
има определящо значение и ще бъде засилена.

Уникалният капацитет, с който разполага Европол, предоставя възможност на агенцията да се
развива като главен „информационен център“
в ЕС, който може да работи за преодоляване на
тези проблеми и за изграждане на информационна платформа, позволяваща по-ефективен
оперативен отговор на ключови заплахи за сигурността. По-нататъшното развитие на защитеното
мрежово приложение на Европол за информационен обмен ще приближи агенцията до „предната
линия“ на дейностите по правоприлагане.
да продължи да се развива като център на
ЕС за специализирани познания в областта
на правоприлагането
Европол въвежда нови техники, основани на
иновации и най-добри практики, а също така
предоставя висококачествено обучение в специализирани области, като фалшифицирането
на еврото, тероризма и разбиването на лаборатории за производство на наркотици.
Ще работим за преодоляване на всички празноти в знанията и експертния капацитет посредством разработване и внедряване на най-добри
практики и подпомагане на държавите-членки
посредством предоставяне на подкрепа и
съвети, както и провеждане на изследвания в
областите на обучението, техническата подкрепа, предотвратяването на престъпленията,
техническите и криминалистичните методи и
анализи и процедурите за разследване .

5.2. С поглед напред
Европол излезе на по-важна позиция сред институциите на ЕС, отчасти благодарение на Договора
от Лисабон, своя нов правен статут (Решението на
Съвета за Европол), както и на новата стратегия и
повишения капацитет на агенцията. В резултат на
всички тези обстоятелства Европол се превърна в
уникален партньор за правоприлагащите органи
в ЕС и важен участник в процеса на вземане на
решения на равнище ЕС.
Демократичният контрол е друга тема с много
важно значение за Европол. През 2011 г. е възможно да бъдат инициирани допълнителни промени в тази област въз основа на прието през
2010 г. съобщение на Европейската комисия (9).
Една от основните идеи, залегнали в това съобще(9) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно
процедурите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти (COM(2010) 776
окончателен).
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ние, е създаването на постоянен съвместен или
интерпарламентарен форум, в който ще участват
както националните парламенти, така и комисиите
на Европейския парламент, отговорни за полицейските въпроси. Освен това Комисията се стреми
да повиши прозрачността в работата на Европол,
като подобри комуникацията с Европейския парламент и националните парламенти, и гарантира, че
парламентите ще получават редовно съответните
продукти на Европол. Друг възможен елемент от
този подход е провеждане на дебат в Комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи (LIBE) относно многогодишната стратегия
и годишната работна програма на Европол. Проучвателното посещение на членовете на Комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи в седалището на Европол, което се проведе
през юни 2010 г., е практически пример за укрепването на демократичната отчетност и прозрачност
на Европол. Подобни проучвателни посещения се
смятат за важен инструмент за представяне и популяризиране на потенциала на Европол, и по-специално на предоставяните от агенцията оперативни
инструменти, разузнавателен анализ и надежден
режим на защита на данните.
В качеството си на водеща правоприлагаща агенция на ЕС Европол има амбицията да гледа напред
към нови възможности за повишаване ефективността на борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Такива нови възможности
са вече идентифицирани и включват необходимостта от:
• разработване на законодателство на ЕС в областта на компютърната престъпност с оглед на поефективни разследвания, подпомагани от централизиран на равнище ЕС експертен капацитет
и ресурси, като тези, с които разполага Европол;
• усъвършенстване на анализа на финансирането
на тероризма с осъществяване на програма на
ЕС, която предоставя добавена стойност към
дейностите по правоприлагане при гарантиране
спазването на високи стандарти на защита на
данните на ЕС;
• проучване на възможностите за по-ефективно сътрудничество с частния сектор с цел
по-пълноценно оползотворяване на експертния капацитет по въпроси като компютърната
престъпност, прането на пари и престъпленията
срещу интелектуалната собственост;
• мобилизиране на правоприлагащите органи в
целия ЕС за съгласувани действия за решаване
на общи проблеми.
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Независимо от тези нови възможности, свързани с политиката, основната роля на Европол и
в бъдеще ще е да предоставя подкрепа на правоприлагащите органи в ЕС, главно в усилията им да
бъдат спрени и разбити опасните организирани
престъпни и терористични групи. Този приоритет
не е променен и няма да се промени, но правоприлагащите органи като цяло трябва да продължат да разработват нови политики, инструменти и
тактики, за да са в крак със световните тенденции
и да изпреварват престъпниците.

С оглед на факта, че престъпните дейности се
усъвършенстват непрекъснато, всички усилия на
местно и дори на национално равнище за самостоятелна борба с организираната престъпност и
международния тероризъм са обречени на провал. Следователно, заедно с държавите-членки
на ЕС и организациите партньори Европол ще
изпълнява все по-важна роля за опазването на
вътрешната сигурност на ЕС. По-силна агенция
Европол означава по-високо равнище на успех на
разследванията и по-ефективна защита на гражданите на ЕС от заплахите, произтичащи от тежката
организираната престъпност и тероризма.
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