
КОНФИСКАЦИЯ НА ОБЛАГИ ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 
ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 

ЗАКОНЪТ 
 

 

Полиция 
(ФМВР, КМВР, ДАРЗ) 

 Прокуратури  Съдилища 

     

Финансова полиция на 
ФБХ 

 Банкова агенция на ФБХ  Федерална агенция за 
управление на обезпечени 
активи 

     

Данъчна администрация 
на ФБХ 

 Кадастрални служби  Съдебна полиция на ФБХ 

     

Комисия по ценните 
книжа на ФБХ 

 Организации за 
управление на фондове 

 Федерален главен 
прокурор на ФБХ 

     

Регистър на ценните 
книжа на ФБХ 

 Бизнес банки  Доверителни банки 

     

    Търговски регистър 
 

 
Към кого е насочен законът? 
   

 
Професионални (длъжностни) извършители на корупционни престъпления и всички 
форми на организирана престъпност, финансови престъпления и присвояване, както и 
извършители на киберпрестъпления, трафик на хора, детска порнография, подправяне 
на парични знаци, тероризъм и други. 
 
 
  

Цел на закона?  Новости в закона? 
   
Законът за конфискация на облагите от 
престъпна дейност е приет, за да се 
осигури по-ефективна борба с 
корупцията, организираната престъпност 
и сериозни форми на престъпност чрез 
възстановяване на облаги от престъпна 
дейност от извършителите и свързани с 
тях лица. Той се стреми да постигне 
своите цели на наказание и превенция и 
да предаде посланието, че престъпната 
дейност не си струва. 

 Борбата със сериозните форми на 
престъпност изисква обхватен и активен 
натиск в съчетание с различни мерки на 
наказателно правосъдие. Конфискацията 
на облаги от престъпна дейност е една от 
тях. Законът дава възможност за 
обезпечаване и конфискация на всякакви 
видове облаги (движимо и недвижимо 
имущество, активи и права). Запазването 
на стойността на имуществото е важно, за 
да може то да се използва в най-добрия 
интерес на обществото. 

   
Кой участва в прилагането на закона? 
   

   



 

АГЕНЦИЯТА 
 
Федералната агенция за 
управление на обезпечени активи е 
създадена през 2015 г. като 
самостоятелна федерална 
административна организация със статут 
на юридическо лице. 

15 
служители 

 25 
милиона 

босненски 
марки 

СТОЙНОСТ НА 
ОБЕЗПЕЧЕНИ И 
КОНФИСКУВАНИ 
ОБЛАГИ И 
АКТИВИ 

 
 

 
 
Задълженията на Агенцията включват: 
    
1. 2. 3. 4. 
Управление на 
обезпечени и 
конфискувани активи 
съгласно 
действащите закони 

Изготвяне на 
анализи в областта 
на възстановяването 
на активи 

Провеждане на 
експертно обучение 
по финансово 
разследване и 
възстановяване на 
активи 

Изпълнение на други 
задължения, 
предвидени в закона 

    
    
 
НАЧИНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ 
 

ДАРЕНИЕ  ПРЕДАВАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ ПОЛЗВАНЕ 
     

ПРОДАЖБА  НАЕМ  УНИЩОЖАВАНЕ 
 
  



КАЗУСЪТ „ЕМИРАН“ 
 
ПОДСЪДИМИ: Б.Х., Ш.Е. и Ф.Х.   

 
 

Обща стойност 
на конфискуваните облаги: 

13 848 271,33 
босненски марки 

 
 

ЦЕННИ КНИЖА, 
АКЦИИ И ДЯЛОВЕ: 

815 084,49 
босненски марки 

 НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ: 

11 840 071,80 
босненски марки 

   
ДВИЖИМО 

ИМУЩЕСТВО: 
140 827,86 

босненски марки 

  
ПАРИ В БРОЙ: 
1 050 287,18 

босненски марки 
 

СЪДЕБНО 
РЕШЕНИЕ: 

Организирана 
престъпност във връзка с 
избягване на данъчно 
облагане и пране на пари 

ВРЕМЕ НА 
СЪДЕБНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО: 

2017 – 2020 г. 

ПРИСЪДИ: Двама са осъдени на 12 
години лишаване от 
свобода и един е осъден 
на две години лишаване 
от свобода 

КОНФИСКУВАНИ 
АКТИВИ: 

Съгласно закона 
Върховният съд на ФБХ 
конфискува облагите от 
престъпна дейност на 
осъдените лица и по-
специално активи на 
стойност 8 433 260,69 
босненски марки от 
основния подсъдим и 
активи на стойност 
5 415 549,47 
босненски марки от 
съучастника. 

 

ИМУЩЕСТВОТО ВЕЧЕ Е СОБСТВЕНОСТ НА ФБХ 
 

ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕЛОТО 
     
(1) 2012 г. – Чрез системата за 
следене на финансови 
трансакции и класификацията на 
рисковете при индивидуални 
клиенти и съобразно 
задълженията си по Закона за 
предотвратяване на изпирането 
на пари на ФБХ, търговска банка 
докладва на Звеното за 
финансово разузнаване на 
Държавната агенция за 
разузнаване и защита (ДАРЗ) 
подозрителни финансови 
трансакции по банковите сметки 
на подсъдимите. 
 

(2) ДАРЗ започва действия по 
разследване и активно следи 
подозрителните банкови сметки 
в няколко търговски банки в 
продължение на няколко месеца. 
Мониторингът на плащанията от 
подозрителните сметки разкрива, 
че парите в сметките не се 
използват за бизнес, а за лични 
цели във ФБФ – закупуване на 
недвижими имоти, акции, 
автомобили и други. 

 Установени са плащания за над 
20 милиона б.м. от въпросните 
сметки. Заедно с Данъчната 
администрация на ФБХ, ДАРЗ 
установява всички финансови 
трансакции през сметките, за 
които има подозрения за 
избягване на данъчно облагане. 
 

(3) След приключване на 
разследването и събиране на 
доказателства, Кантонната 
прокуратура в Сараево внася 
обвинителен акт на 30 декември 
2016 г., който е потвърден от 
Кантонния съд в Сараево на 
4 януари 2017 г. 
 

(4) Кантонният съд в Сараево 
постановява решение на 2 юли 
2018 г., като намира 
подсъдимите за виновни за 
организирана престъпност, 
избягване на данъчно облагане и 
пране на пари и ги осъжда на 
лишаване от свобода. Съдът 
разпорежда и конфискация на 
облагите от престъпна дейност. 

 (5) Върховният съд се произнася 
на 17 януари 2019 г., като отменя 
решението на Кантонния съд в 
Сараево от 2 юли 2018 г. и 
връща делото на 
първоинстанционния съд за ново 
разглеждане. 
 

(6) Кантонният съд в Сараево 
разглежда отново делото и 
постановява решение на 8 юли 
2019 г., като намира 
подсъдимите за виновни, осъжда 
ги на лишаване от свобода и 
разпорежда конфискация на 
облагите от престъпна дейност. 
 

(7) Върховният съд на ФБХ се 
произнася окончателно по 
жалбата на 7 август 2000 г., като 
разпорежда конфискация на 
имуществото на подсъдимите, 
придобито чрез организирана 
престъпност, избягване на 
данъчно облагане и пране на 
пари. 

  



ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНФИСКУВАНИ АКТИВИ ЗА СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ 
 
Директива 2014/42/ЕС 
„…Държавите членки следва да обмислят предприемането на мерки, които да дават 
възможност конфискуваното имущество да се използва в обществен интерес или за 
социални цели.“ 
 
Правни инструменти следва да дават възможност за използване (повторно използване) на 
конфискувани облаги: 
   
 a) b) 

Даряване на облагите или 
предоставянето им за използване 

Разпределение на средствата, 
получени от продажба или наем на 
облагите 

 
Облагите може да се използват в подкрепа на съдебните и правоприлагащите институции, 
за изграждане на програми за предотвратяване на престъпност, плащане на вреди на 
жертвите на престъпления и тяхната реабилитация, както и в подкрепа на научни и 
развойни, хуманитарни и други обществени дейности. 
 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ? 
 
Изменения на закона 
Парламент на ФБХ 
 
Законът за конфискация на облагите от престъпна дейност се нуждае от изменения, за да се 
укрепят ролята и капацитетът на Агенцията за ефикасно и ефективно управление на активи 
и за осигуряване на максимално използване на активите за социални цели. 
 
Постановление за управлението на обезпечени и конфискувани облаги 
Правителство на ФБХ 
 
След като законът бъде изменен, Правителството на ФБХ следва да приеме постановление 
като подзаконов нормативен акт по прилагането, което подробно да предвиди управлението 
на всички форми на обезпечени и конфискувани облаги, за да се улесни процесът на 
прозрачно вземане на решения за социалните цели, за които се използват облагите. 
 
 

 
 

Този материал е изготвен като част от двугодишния регионален проект „Укрепване на 
борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за възстановяване 
на активи“. Проектът се изпълнява от Център AIRE (Консултации за индивидуалните права в 

Европа) и RAI (Регионална инициатива за борба с корупцията) и се финансира от 
Британското правителство. 


