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МИГРАЦИОННАТА ВЪЛНА 

И ЗАПЛАХИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 
 

проф. д-р Никифор Стефанов 
Висше училище по сигурност и икономика 

 
THE WAVE OF MIGRATION 

AND THREATS TO NATIONAL SECURITY 
 

Prof. Nikifor Stefanov, PhD 
Higher School of Security and Economics 

 
Abstract: The report provides an overview of the security environment in the 

Middle East, North Africa and South Asia. Identify possible national security risks 
generated by the wave of migration and analyzing the main potential threats to the 
security of the country – a humanitarian crisis, asymmetric threats and the threat of 
increased crime and organized crime. 

Keywords: migration, national security, international terrorism 
 
Анализът на процесите, пораждащи кризите в Близкия изток, 

Северна Африка и Южна Азия, показва, че потенциални рискове и 
заплахи за сигурността и интересите на Република България са 
преди всичко международният тероризъм, бежанските потоци и не-
легалната миграция и дейността на трансграничната организирана 
престъпност. 

Международен тероризъм 
Към настоящия момент ислямският фундаментализъм трайно 

утвърждава позициите си в Сирия, Ирак, Афганистан и Либия. На-
лице е увеличаване на присъствието и активността на терористич-
ните групировки „Ислямска държава“ и „Ал Кайда“ в глобален план, 
радикализация сред мюсюлманските общности, завладяване на те-
ритории, репресии, издевателства и масови бежански вълни. 

Бежанци и нелегални мигранти 
Миграционният натиск към Р България е изключително дина-

мичен процес. Определяща роля за миграционната обстановка има 
наличието на територията на Р Турция на около 2 млн. бежанци от 
Сирия, Афганистан, Тунис, Алжир, Либия, Египет, Пакистан и др., 
желаещи да продължат пътя си към Западна и Северна Европа, и 
затварянето на границите от някои европейски държави. 

Трансгранична организирана престъпност 
Трансграничната организирана престъпност с форми на про-

явление като икономически престъпления, производство и трафик 
на наркотици, трафик и експлоатация на хора, контрабанда, произ-
водство и разпространение на неистински парични знаци и докумен-
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ти, киберпрестъпления, пране на пари и др. оказва отрицателно 
въздействие върху националната сигурност. 

Като основни потенциални рискове за националната си-
гурност, генерирани от миграционната вълна, могат да се посочат: 

 увеличаване на броя на нелегалните мигранти на терито-
рията на страната; 

 етнически, религиозни и политически конфликти; 
 тероризъм и радикален екстремизъм; 
 пандемии, епидемии и епизоотии; 
 криминална и организирана престъпност. 
Като основни потенциални заплахи за националната си-

гурност могат да се посочат хуманитарна криза, асиметрични 
заплахи и заплаха от повишена криминална и организирана 
престъпност. 

Хуманитарна криза 
Към 10.09.2015 г. в центровете за бежанци има 5130 места 

за настаняване с възможност за разширяване до 1400, или всичко 
6500 места. Към тази дата в същите са настанени 2597 души, което 
означава 50 % запълняемост. 

По данни на МВР близо 15 000 души са задържани по грани-
ците ни за последните 6 месеца. 1/3 от тях са хванати на границата 
при опит за нелегално преминаване. Около 5000 души са задържани 
в страната, а останалите приблизително 5000 – при опит нелегално 
да излязат от страната. 

Многократното увеличаване на броя на нелегалните миг-
ранти на територията на страната може да доведе до недостиг на 
свободни места в центровете за настаняване. В този случай на 
държавата ще ѝ е трудно да гарантира живота и здравето им и ще 
бъде изправена пред хуманитарна криза и здравни рискове, преди 
всичко опасност от вирусни заболявания и възникване на епидемии! 
Според главния държавен инспектор д-р Ангел Кунчев към момента 
няма пряка опасност за България от възникването на епидемии, но 
има и друго твърдение на медицинския журналист д-р Тотко Найде-
нов, който изказва опасението, че голяма част от бежанците, които 
пресичат границата ни, са носители на заболявания като дизенте-
рия, туберкулоза, проказа, западна нилска треска, малария и СПИН. 
Посочените факти представляват огромна заплаха за здравето или 
съществуването на бежанците и ще засегнат части от населението, 
което неминуемо ще доведе до допълнителни финансови разходи 
за здравното осигуряване и обгрижването на мигрантите. 

Асиметрични (терористични) заплахи 
България е транзитна територия за преминаващи радикални 

ислямисти от Западна Европа към Сирия и Ирак и обратно. Устано-
вяването на канали за терористи, в т.ч. и за лица, изповядващи ра-
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дикални и екстремистки идеи, и съпричастни към терористични гру-
пи за вербуване на бойци за „Ислямска държава“, създава допълни-
телни рискове за националната сигурност. 

За последните две седмици по канала за терористи между 
Германия и Сирия бяха задържани Еймур Дасалджин и Анур Селай 
– германски граждани, по подозрения за съпричастност към терори-
ристична група. 

По терористичните канали се завръщат чуждите бойци от със-
тава на групировките „Ислямска държава“ и свързания с „Ал Кайда“ 
„Фронт ал Нусра“. За тях е известно, че са крайно радикализирани и 
с богат боен опит граждани на над 80 държави, включително от За-
падните Балкани (Босна и Херцеговина, Косово, Албания, Р Маке-
дония, Черна гора и Санджак в Сърбия). 

Организацията „Ислямска държава“ коренно промени предс-
тавите за терористични атаки. Групировката с всеки изминал ден 
разширява своите действия и провежда мащабни операции, харак-
теризиращи се със значителен брой жертви и ранени и изключите-
лен цинизъм. Ръководството на „Ислямска държава“ наред с натру-
пания тактически опит във воденето на бойни действия и масови 
прояви на „самоубийствен тероризъм“ проявява и стремеж към ня-
кои от съвременните форми на тероризъм, като ядрен тероризъм, 
биотероризъм и кибертероризъм. Биотероризмът е най-острата 
форма на проявление на съвременния технологичен тероризъм 
чрез целенасочено използване на биологични агенти с възможност 
за постигане на стратегически цели. 

Военни специалисти от САЩ са направили разчет, че за уни-
щожаването на всичко живо на площ 1 кв.км са необходими следни-
те разходи: за огнестрелно оръжие – 2000 дол.; за ядрено оръжие – 
800 дол.; за химическо оръжие – 200 дол.; за биологично оръжие – 1 
дол. При толкова малко средства и при толкова лесен достъп до би-
ологично оръжие учудващо е как все още не сме станали свидетели 
на терористична атака с биологично оръжие. Остава въпросът ко-
га, а не дали. 

Заплаха от повишена криминална и организирана прес-
тъпност. Повишаването на криминалната и организираната прес-
тъпност ще доведе до увеличаване на броя на убийствата, кражби-
те, трафика на хора (каналджийството) и наркотици, контрабандата 
на акцизни стоки, включително на тютюневи изделия, фалшифици-
рането на български и чуждестранни документи за самоличност. 

България със своето стратегическо и географско местополо-
жение винаги е била на пътя на миграционните потоци, в т.ч. и на 
трафика на хора. Анализът на специализираната литература и ос-
новните нормативни актове на ООН, ЕС и Р България ни дава осно-
ванието да определим трафика на хора като престъпно посегателс-
тво срещу правата на човека и злоупотреба с човешкото достойнст-
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во. Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България 
по две направления – като държава на произход и транзит на жерт-
ви на трафика и като държава за транзитно преминаване на неле-
гални мигранти. Трафикът на хора е изключително доходоносен 
бизнес. Годишно печалбите на трафикантите достигат до около 31 
млрд. евро. Лица и групи от български и чуждестранни граждани, 
съпричастни към криминалната и организираната престъпна 
дейност, активно участват в националния и международния нелега-
лен трафик на хора. По данни на Европол в нелегалния трафик на 
хора участват около 30 хил. души на различни нива от цяла Европа. 

Трафикът на хора през границите на България се осъщес-
твява по легални, нелегални и комбинирани канали. Българските 
трафиканти са няколко категории: лица от пограничните райони; са-
мостоятелни каналджии от вътрешността на страната, включително 
водачи на МПС; организирани престъпни групировки, ползващи 
прикритието на туроператорски фирми за организиран туризъм; 
българи, участващи в международни кaналджийски организации, 
осигуряващи и доставящи документи, транспорт и квартири за прес-
той на лица с добро материално благосъстояние. 

Каналът за трафик на хора, който най-вероятно ще се експло-
атира през следващите месеци, е от Турция през България, Маке-
дония или Сърбия, Гърция за държавите от Западна Европа. По то-
зи канал най-вероятно ще се извеждат предимно граждани от Си-
рия, Либия, Афганистан, Ирак и палестинци. Преминаването им в 
България и извеждането им ще се извършва организирано през „зе-
лена граница“ по един от следните способи: 

 нелегално единично и групово през неохраняема местност; 
 с МПС, преминаващи през ГКПП, укрити в тайници; 
 с пътнически и товарни жп композиции и кораби; 
 през ГКПП с фалшифицирани документи. 
Към днешна дата в България са задържани за нелегален тра-

фик на хора 243 каналджии, в т.ч. и двама полицаи. На 137 от за-
държаните са повдигнати обвинения. 

В заключение трябва да отбележим, че голяма част от лицата, 
задържани при опит за незаконно преминаване на държавната гра-
ница, не желаят да останат на територията на страната. Сравнител-
но голям е процентът на чужденци, получили статут на бежанци, 
които правят опити да напуснат нелегално страната. Следователно 
към настоящия момент България е държава основно за транзитно 
преминаване на мигрантите, но независимо от това малка част от 
тях остават тук. А колко от легалните и нелегалните мигранти, оста-
нали в страната ни, са терористи или симпатизанти на терористични 
организации и радикални формирования или криминални елемен-
ти? На този въпрос компетентен отговор ще трябва да дадат служ-
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бите за сигурност. Няма съмнение, че България има политическата 
воля, необходимия капацитет и ресурс да посрещне потенциалните 
рискове и заплахи за националната сигурност. 
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 
 

доц. д-р Илин Савов 
Висше училище по сигурност и икономика 

 
SOME ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF STAFF FOR SECURITY 

 
Ass. Prof. Ilin Savov, PhD 

Higher School of Security and Economics 
 
Abstract: The report assesses management as multispectral phenomenon 
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Сферата на сигурността е важен елемент от съществуването 

на съвременната държава. Структурите, функциониращи в тази об-
ласт, са натоварени със специални правомощия, които се характе-
ризират с необходимостта от висок професионализъм, специфични 
умения и компетентности и не на последно място с работа в усло-
вията на конспирация и невъзможност за публично огласяване на 
дейността. Поради това те се наричат от законодателя „специални 
служби за сигурност“, а често в общественото и научното простран-
ство за тях се говори и като за секретни или тайни. Но макар и в ня-
кои случаи те да се изявяват пред публиката като силови структури, 
специалните служби за сигурност основават управлението на своя-
та дейност не на грубата физическа сила, а на интелигентността в 
съчетание с капацитета от информация. 

Още от древността сигурността като родово понятие се разби-
ра като невъзможност да се нанесе вреда, като защита на всеки чо-
век и окръжаващата го среда от извънредна опасност.1 Някои авто-
ри я определят като комплексно понятие, съдържащо „отсъствие на 
опасност“, увереност на индивида, обществото и държавата, че са 
защитени от възможни опасности. Други автори я свързват с общ-

                                                 
1 Велев, В. Политически аспекти на националната сигурност. София, 1994. 
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ност на политически цели, стратегии и методи, които служат за пре-
дотвратяването на война при запазване на способността за полити-
ческо самоопределение.2 М. Чесларчик разглежда сигурността като 
резултат на предизвикателствата, шансовете и заплахите за даден 
субект (човек, социална група, държава) от по-близкото или от по-
далечното му обкръжение.3 

Прието е да се счита, че мисията на службите за сигурност е 
свързана с постигането на основната цел, отнасяща се до осигуря-
ване и гарантиране на надеждна защита на националната сигур-
ност, интересите, правата и свободите на гражданите и демокра-
тичното функциониране на държавните институции с оглед на оси-
гуряване на устойчиво икономическо развитие и просперитет на 
страната. 

Ето защо в подкрепа на успешната ѝ реализация обществени-
те очаквания са свързани с извършване на така необходимата ре-
форма в сектора на управлението на службите за сигурност на Ре-
публика България с оглед на оптимизирането им, за даване на 
адекватен отговор и отпор на предизвикателствата, касаещи пряко 
или латентно засягането на сигурността на отделни области от об-
ществения живот чрез замисляни, подготвяни или провеждани посе-
гателства и престъпления. 

Управлението на службите за сигурност в днешно време се 
разглежда като целенасочена интелектуална дейност между битие-
то на субективните фактори (съвкупността от службите за сигурност) 
и обективните обстоятелства (чужди специални служби, организи-
рани престъпни групи или високоподготвени престъпници и тяхната 
дейност в средата за сигурност). В тази връзка посегателствата и 
престъпните прояви, създаващи реална заплаха от навреждащо 
въздействие за сигурността на държавата, могат да се избегнат или 
посрещнат организирано в зависимост от нивото на познание за тях. 
След това идва умението да се формират подходящи управленски 
механизми за реакция със силите и ресурсите на организацията на 
специализираните структури и за осъществяването на техните мер-
ки и инициативи. 

От подготвеността и достигането до високи нива на организа-
ционна и управленска култура зависи и какви ще са равнищата на 
професионална и интелектуална компетентност на ръководителите 
и изпълнителите в службите за сигурност, за да може качествено да 
се отговори на въпроса как да се извършва начертаното и планира-
но желано бъдещо състояние. 

                                                 
2 Милушев, М. Националната сигурност след края на Студената война. Сборник. 
3 Въоръжените сили в демократичното общество. Юбилеен сборник. София, 1999, с. 
234 – 249. 
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Ежедневното изпълнение на сложните и трудоемки функции и 
дейности от специално оправомощените от държавата служби за 
сигурност и опазване на обществения ред за гарантиране на надеж-
дната защита на националната сигурност и обществената безопас-
ност и спокойствието на гражданите протича при трудни и постоянно 
изменящи се условия. Те са свързани с динамичността на развива-
щите се събития и явления, имащи пряко или косвено отношение с 
посегателски прояви или престъпни действия, създаващи заплаха 
за националната сигурност. Също така в работата на специализи-
раните държавни органи за защита на националната сигурност и 
обществения ред в страната се забелязва типичната и присъща ха-
рактерна особеност, свързана с недостига на качествена и навре-
менна информация за случващото се или случилото се престъпле-
ние. Следва да се отбележи, че в повечето от случаите се разпола-
га и с недостатъчното количество време (бюджет за оперативно ре-
агиране), сили, средства и ресурси. За обхващането, предотвратя-
ването, превенцията и пресичането на посегателства, както и за 
разкриването на авторите на престъпления, засягащи националната 
сигурност, и други правонарушения се изискват и законосъобразни 
реакции, адекватни решения от съответните оправомощени ръко-
водни органи. Ето, очакванията на народа за превенция и противо-
действие на престъпността и другите тайни посегателства, изисква-
нията, които поставят обществото и партньорските държави от ЕС 
пред службите за сигурност в съвременните условия са оправдани в 
значителна степен. 

Според науката за управление управлението се разкрива като 
многоспектърно явление, което може да бъде разглеждано от раз-
лични страни. Управлението може да се изследва като многофазен 
процес, в който се различават отделно обособени етапи. В управле-
нието, разглеждано като процес, се открояват такива фази, през ко-
ито последователно се преминава, като ръководене, планиране, 
организиране, контрол и регулиране. Управлението в същото време 
се разглежда като последователност от изпълнени решения. Пора-
ди тази причина редица автори определят изработването на реше-
ния като най-важната управленска функция. 4 

Много от авторите определят функциите на управлението като 
дейност, разбират управлението като специфичен вид работи, оси-
гуряващи постигането на някаква цел, независимо от това каква е 
тя. По-конкретно те влагат в съдържанието на този термин разбира-
нето, че функцията е дейност, която в своята съвкупност обхваща 
обективно необходими, устойчиво повтарящи се отделни действия, 
обединени с оглед на крайните цели. По такъв начин функциите на 
управление се отъждествяват със стадиите на управленския цикъл 

                                                 
4 Панайотов, Д., П. Бодурова. Основи на управлението. ВСУ, 2004. 
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(НОРД, анализ и оценка, вземане на управленско решение, изпъл-
нение на управленско решение – планиране, координация и взаи-
модействие, контрол). От друга страна функциите, възприемани ка-
то основни задачи (задължения), се използват за определяне на да-
ден отрасъл или вид работи, представляващи съвкупност от реше-
ния, действия или процеси, обединени от общността на обекта и 
решаваните задачи от субекта на управлението. 

Управлението се разглежда като понятие, което е характерно 
и присъщо само и единствено на системата, системността и съдър-
жанието на системния подход в теорията на системите. То се съ-
държа иманентно5 в конфигурирането на структурата ѝ, в нейната 
организация и функциониране. Ето защо, поставено извън система-
та, управлението е мъртво и няма никакви живителни сили и потен-
циал. С пълна сила тази теза е валидна и се отнася и за значението 
и особеностите на управлението на социалните системи, в т.ч. и за 
управленската дейност в системата на службите за сигурност.6 

От гледна точка на разделението на труда – вертикално и хо-
ризонтално, управлението може да се разглежда като процес, който 
има свой стадий или степен на осъществяване, в този смисъл функ-
циите биха съвпаднали с етапите. Ръководителят като субект на уп-
равление, от една страна, подготвя и взема решение, а от друга, 
организира чрез своя апарат изпълнението на взетите решения. Та-
ка изглеждат функциите на управление от позициите на ръководи-
теля, на субекта на управлението, т.е. съществува очевидното съв-
падение между задачите и действията. Но от позициите на обекта 
на управлението нещата са по-сложни, защото изпълнението на за-
дачите, на решението най-често придобива характера на предвари-
телно разпределени задачи между изпълнителите. В крайна сметка 
достигнахме до правилния извод, че: 

За управляващия субект решението представлява резултат от 
дейност или самата дейност (решаването), т.е. негова функция, но 
същото това решение за управлявания обект е задача за изпълне-
ние, т.е. функция задача. 

Следователно могат да бъдат различени функциите на систе-
мата за управление, на управляващата я подсистема, както и раз-
лично биха изглеждали функциите на управление една спрямо дру-
га в отделна система и подсистема. 

Най-общо в системата за управление в службите за сигурност 
като цяло има две групи функции – ръководни и изпълнителски. Та-
кива функции има във всяка подсистема, разглеждана като относи-
телно цяло, т.е. като система. Всяка една от посочените функции 

                                                 
5 Иманентен – вътрешноприсъщ, произтичащ от природата на предмета или 
явлението. 
6 Христов, В. Противодействие на чуждо разузнаване. Варна, 2012. 



СИГУРНОСТ 

 15 

може да се раздели на отделни подфункции, респективно на задачи 
и подзадачи или на дейности и части, детайли от тях. 

Функциите на системата за управление са и функции на 
нейния субект. Всички задачи, поставени пред една от службите за 
сигурност в Република България, са задачи и на нейния ръководи-
тел като субект на управлението. Що се отнася до изпълнителите, 
то техните функции задачи са само част от общите функции задачи 
на системата като цяло. Ръководителите на отдели, сектори или 
звена в службите за сигурност например изпълняват само част от 
общите задачи в системата за сигурност. Разпределението на от-
делните задачи между отделните звена е предварително установе-
но съобразно разписаните функции и компетенциите на всяка служ-
ба, разглеждана като самостоятелна подсистема. 

В системата на службите за сигурност всяко ръководство на 
отделната структура защитава своята жизненост чрез настъпателни 
действия, чрез активността на целия личен състав. Тази активност 
от правна гледна точка е заповядана отвън, предизвикана от систе-
мата на изпълнително-разпоредителната власт. Множеството нор-
мативни документи, предписания, критерии и показатели обаче ха-
рактеризират система за управление с прекален централизъм. В 
съвременните условия в системата за управление на службите за 
сигурност стремежът на законодателите е да се съчетават центра-
лизмът и децентрализмът на поставяне на разпореждания и изпъл-
нението на поставените задачи от състава. За да се превърнат це-
лите и задачите в задължения за изпълнение, са необходими под-
ходящи ресурси – кадри, средства и време, както и добре разпозна-
ти начини на изпълнение, които се реализират чрез функцията пла-
ниране. Тук от съществено значение е подборът на онези кадри, ко-
ито разполагат с най-голямото количество информация и способ-
ности за прилагане на иновативни практики, чрез които ще се пос-
тигне качествено изпълнение. Проблемът с подготвеността на 
кадрите е от съществено значение за степента на изпълнение. 

Различаваме различни видове управленски решения на база-
та на изведени критерии. Според предмета на дейност – постъпва-
щи в организацията, инвестирането на капитални вложения, фор-
мирането на развитието на персонала, оперативното ръководство 
на процесите, организацията на производствения процес, проучва-
нето на средата за сигурност и определянето на целите и промени-
те и др. Според характера на решенията – рутинни или програмира-
ни, нерутинни или непрограмирани. Според начина на вземане на 
решения – интуитивни, логически и рационални. Според броя на 
участниците – индивидуални, колективни (екипни).7 

                                                 
7 Кънчев, М. Основи на управлението. Част втора. ВСУ, 1999, с. 140. 
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Сложността и многообразието на проблемите, функциите и 
задачите, които възникват и се поставят в процеса на управление 
на службите за сигурност, изискват вземането на най-разнообразни 
управленски решения. Те могат да се класифицират според: 

а) вида на субекта, който взема решение, – еднолични и ко-
лективни; 

б) значимостта във времето – стратегически, оперативни и 
тактически; 

в) организационно-йерархическото равнище на субекта – цен-
трално (общодържавно), регионално (областно, териториално); 

г) характера на задачите, за които се отнасят, – правни, ико-
номически, културни, спортни, финансови, кадрови и др.; 

д) правния статут на субекта – държавноправни, администра-
тивноправни, публичноправни, частни решения; 

е) обхвата на проблемите – общи и частни; 
ж) своята категоричност при изпълнението на целта – импера-

тивни (задължителни), препоръчителни, указващи и уведомяващи; 
з) времетраенето в процеса, за който се отнасят, – дългосроч-

ни, средносрочни и краткосрочни; 
и) мястото си в достигането на общата цел – първоначални, 

междинни и крайни; 
й) характера на процеса на решаване – творчески (евристич-

ни), нетрадиционни (иновативни), рутинни и смесени; 
к) формата на изражение – устни и писмени; 
л) сферата на приложение в системата – външни и вътрешни, 

общи и за отделни дирекции и самостоятелни сектори (окръжни); 
м) степента на изменчивост – неизменни или основни и до-

пълнителни (допълващи основните чрез конкретизиране или доо-
бясняване); 

н) честотата на възникване на проблемната ситуация – стан-
дартни (рутинни) и творчески (иновативни, нетрадиционни, несре-
щани до момента). 

Когато говорим за системата на службите за сигурност, имаме 
предвид всички онези специализирани държавни органи, които по 
Конституция и на основата на устройствени и функционални закони 
и подзаконови нормативни актове са оторизирани да извършват 
дейности по защита на националната сигурност, противодействие 
на тайни посегателства и престъпления, създаващи заплаха за на-
ционалната сигурност, чрез законосъобразни и регламентирани 
правомощия да използват в своята дейност специални форми, ме-
тоди и средства на работа. Това е съвкупността от служби за сигур-
ност на Република България, изчерпателно изброени в Преходните 
и допълнителните разпоредби на ЗЗКИ: Националната разузнава-
телна служба, Националната служба за охрана, Държавната аген-
ция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организира-
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ната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, служ-
ба „Военна информация“ на Министерството на отбраната и Дър-
жавна агенция „Технически операции“.8 

Службите за сигурност в публичното пространство и в теория-
та на управлението са припознати като „специални“ служби. Поня-
тието „специални служби“ е по-широко от разузнавателните, конт-
раразузнавателните и оперативно-издирвателните структури към 
президента на страната или към изпълнителната власт. Има чисто 
разузнавателни дейности и полицейски или други (военни, научно- 
технически и научно-експертни) дейности, свързани също с разуз-
наване. Ето защо в широкото тълкуване на специалните служби мо-
гат да се приобщят и военната полиция, жандармерията, граничната 
охрана и др. Специални са предоставените законови правомощия за 
прибягване до тайни негласни форми и методи на конспиративно 
използване на човешки и технически ресурси. 

Съгласно нормативната уредба също в ЗЗКИ са визирани и 
специализираните служби за обществен ред: това са Главна дирек-
ция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, 
областните дирекции на МВР и Дирекция „Вътрешна сигурност“ на 
МВР.9 

Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Аген-
ция „Митници“ при Министерството на финансите. На тази дирекция 
с последните промени в Закона за митниците през 2014 – 2015 г. ѝ 
се вмениха функции на разследване на митнически престъпления и 
нарушения на митническия режим. Това са по същество полицейски 
ангажименти, свързани с оперативно-издирвателни мероприятия.10 

Към тях трябва да се присъединят и частните охранителни 
дружества, осъществяващи охранителни и издирвателни действия в 
частния сектор. Засега нерегламентирано функционират и т.нар. 
„детективски агенции“, които използват някои методи на оператив-
но-издирвателната дейност, скрито и маскирано фото- и видеозас-
немане, външно проследяване и негласно наблюдение на лица и 
обекти главно за разкриване на изневери на членове на семейство-
то и нерегламентирани контакти на бизнес контрагенти. 

                                                 
8 Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Обн. ДВ, бр. 45 от 
30.04.2002 г.; попр. бр. 5 от 17.01.2003 г.; изм. бр. 31 от 4.04.2003 г.…; изм. и доп. бр. 
53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г. 
9 Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Обн. ДВ, бр. 45 от 
30.04.2002 г.; попр. бр. 5 от 17.01.2003 г.; изм. бр. 31 от 4.04.2003 г.…; изм. и доп. бр. 
53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г. 
10 Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ е нов субект в общността на 
структурите за опазване на обществения ред в актуалната днес борба с 
контрабандата по границите и вътрешността на страната. 
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Според множество изследователи управлението може да се раз-
глежда като многофазен процес, в който се открояват различни стадии 
и етапи, при които се наблюдава последователност, паралелност и 
цикличност. Това важи с пълна сила и за управлението на службите за 
сигурност на Република България в съвременните условия.11 

В управлението на службите за сигурност ръководителят е ото-
ризираният от най-висшето равнище на законодателната или изпъл-
нителната власт служител. Съгласно приетата нормативна уредба 
Народното събрание избира председателите на ДАНС и ДАТО. 

Съгласно чл. 19в от ЗСРС Държавна агенция „Технически опе-
рации“ се ръководи от председател, който се назначава с указ на пре-
зидента на републиката по предложение на Министерския съвет.12 

Държавна агенция „Национална сигурност“ се ръководи от 
председател, който се назначава с указ на президента на републи-
ката по предложение на Министерския съвет за срок 5 години.13 

Въз основа на разпоредбите, визирани в българската Консти-
туция президентът на републиката е и върховен главнокомандващ 
въоръжените сили и има правото да издава укази и да назначава 
директорите на НРС, НСО и Служба „Военна информация“, които 
също са му препоръчани от ръководителя на Министерския съвет. 

Министерският съвет съгласно Конституцията осигурява об-
ществения ред и националната сигурност и осъществява общото 
ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили. 
Министър-председателят, на когото е вменена по конституция фун-
кцията да ръководи и координира общата политика на правителст-
вото и носи отговорност за нея, в т.ч. и изпълнението на държавна-
та политика за защита на националната сигурност, има правомощи-
ята да назначава висшите оперативни ръководители на службите за 
сигурност и главния секретар на МВР. 14 

На основата на приетите разпоредби в устройствените закони 
(ЗДАНС, ЗМВР, ЗСРС, ЗОВС) всеки ръководител на служба от своя 
страна избира по свое усмотрение и назначава ръководителите на 
дирекции, отдели и сектори в подчинената му организация. По този 
механизъм се устройва управленското проектиране и инженеринг на 
ръководните равнища в системата на службите за сигурност на Ре-
публика България в днешно време. 

Необходимо е ръководителят, независимо на каква позиция е 
разположен в управленската йерархия в системата на службите за си-

                                                 
11 Христов, В. Противодействие на чуждо разузнаване. Част първа. В., 2012, с. 138. 
12 Закон за специалните разузнавателни средства. – В: ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила 
от 9.08.2013 г. (1) (Изм. ДВ, бр. 14 от 2015 г.). 
13 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, чл. 8. (1) (Изм. ДВ, бр. 52 от 
2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. ДВ, бр. 14 от 2015 г.). 
14 Конституция на Република България. – В: ДВ, бр. 56 от 13.07.1991; изм. и доп. ДВ, 
бр. 12 от 6.02.2007 г. 
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гурност, да притежава способности, професионални и интелектуални 
компетентности и управленска култура, които биха допринесли за: 

- ограничаване на броя на допусканите грешки с помощта на 
използване на неизчерпаемите възможности на комплексния и ин-
тегрирания подход; 

- правилно формулиране на личните междинни и стратегичес-
ки цели и обезпечаване на тяхното изпълнение; 

- задълбочено изследване на състоянието на различните сис-
теми, бързо изучаване и разкриване на техните основни елементи; 

- ефективно управление на управляваната подсистема – обект 
на управление; 

- способност за прогнозиране и предвиждане на събитията в 
средата за сигурност; 

- правилно разработване на нови системи от съвременен тип; 
- повишаване на качеството на експертизата и съкращаване 

на времето за вземане на адекватни управленски решения; 
- умения за обединяване на знанията от различни науки за 

постигане на синергетичен15 ефект в културата и компетентността; 
- правилна преценка на развиващите се събития, обстоятелс-

тва и процеси, както и на състоянието на уязвимост на обектите, оп-
ределени за стратегическа и жизненоважна защита пред службите 
за сигурност. 

Всеки ръководител, независимо на какво управленско ниво се 
намира, има делегираните права и задължения да взима управлен-
ски решения и да организира тяхното изпълнения с помощта на дру-
ги хора. Решението се явява като основен инструмент на управлен-
ската дейност. „Вземането на решение в управленската дейност 
може да се дефинира като избор на алтернативния вариант за 
действие или бездействие.“16 

Бурният ръст на появата и развитието на новите форми на 
престъпност, свързани с прането на пари, фалшифицирането на 
парични и други банкови инструменти, нетрадиционни корупционни 
практики и разнообразни изяви на организирана и транснационална 
престъпност, предизвикват пристъпването към организационно раз-
витие на системата на службите за сигурност. Необходимостта от 
задоволяването на тази актуална за гражданското общество пот-
ребност се свързва с даването на адекватен отговор на тези нетра-
диционни престъпни прояви, които вече отправят своите ужилвания 
и спрямо интересите на други държави в международен план. На-

                                                 
15 Синергия – обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за 
осъществяването на функция, ефектът от която честота се нарича „мултиплициран 
ефект“. Ефектът се постига посредством натрупването на различни способности, 
сили или дейности, които се припокриват и взаимно се допълват. 
16 Кънчев, М. Основи на управлението. Част втора. ВСУ, 1999, с. 136. 
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ложително е предприемане на неотложни стъпки на непосредствено 
преустройство и организационно развитие на системата в структур-
но, психологическо и функционално направление. 

Организационното развитие ще доведе до положителни ре-
зултати в процеса на извършване на така дългоочакваната рефор-
ма в сектора за сигурност. Ще се постигне излизане от вътрешнос-
лужебните недоразумения, преодоляване на дублирането на функ-
ции и правомощия, недопускане на междуличностни конфликти на 
ръководителите на отделните служби за сигурност и обществен ред. 

От научна гледна точка в системата на службите за сигурност 
организационното развитие се предизвиква и от допускането, че ор-
ганизациите подобно на човешките същества имат цикли на разви-
тие, всеки от които се характеризира със своите специфични проб-
леми, кризи и начини на преодоляването им и съответно с продъл-
жаване на процеса на развитие. 
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Без никакво съмнение категорично можем да заявим, че днес 

Европа е изправена пред много силни изпитания и е принудена да 
се справя с редица предизвикателства. От една страна, е ситуация-
та в Украйна, от друга, проблемът с гръцкия дълг, а сега и бежанс-
ката криза, която не подмина и Балканите. 

Балканите са част от Южна Европа. На Балканите са разполо-
жени изцяло европейските държави България, Гърция, Македония, 
Албания и Босна и Херцеговина, преобладаващата част от Сърбия, 
по-голямата част от Република Хърватска, голяма част от Словения. 
Малки части от територията на Балканите заемат в североизточната 
част Румъния (Северна Добруджа), в югоизточната – Турция (Източна 
Тракия) и в най-западните части – Италия (района на гр. Триест). 

Сегашното ескалиране на засиления миграционен натиск, кой-
то набира скорост от средата на 2012 г. и който наблюдаваме, ще се 
опитаме да анализираме днес. 

Оценката на миграционните потоци показва, че голяма част от 
тези, които се представят за бежанци, са всъщност хора, търсещи 
друг начин на живот в Европа, идващи не от региони, в които бушу-
ва война, и не заради политическо преследване, а по чисто иконо-
мически съображения. 

Анализът на обстановката извежда на преден план заплахата 
от трудно контролируемите действия на голяма част от нелегалните 
мигранти в държавите от Балканите. 

Бежанците от Турция ще се насочват основно към Северна 
Гърция през сухопътната граница. Все повече мигранти предпочи-
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тат да влязат на територията на Гърция през сухопътната граница 
между двете държави поради увеличаващите се смъртни случаи на 
използвалите морския маршрут между тях. 

Към момента през Гърция са преминали над 180 000 мигран-
ти. Изключително тежко е положението с пристигащите мигранти на 
остров Лесбос. Само за три дни на острова са влезли 7000. Местни-
те жители коментират пред медиите, че се страхуват от бунтове и 
сблъсъци между имигрантите и групи на националисти. 

Сърбия и Македония спряха да спират бежанците и започнаха 
да ги пускат при определени условия. Около 4500 нелегални имигран-
ти са минали на 20.09.2015 г. през Македония, съобщи Междуна-
родният Червен кръст. Те са били превозени от Гевгелия на южната 
граница с Гърция до Табановце на северната граница със Сърбия. От 
своя страна източници от неправителствения сектор констатираха, че 
е налице увеличаване на бежанския поток след намаляването му през 
миналата седмица. От железопътната гара в Гевгелия съобщават, че 
на 19.09.2015 г. с 4 влакови композиции са превозили 2800 бежанци, а 
на 20.09.2015 г. сутринта са заминали още 800 от временния бежански 
център в Гевгелия. Предполага се, че други около 900 души са тръг-
нали от Гевгелия за Табановце с автобуси или леки коли. 

Хърватия се задъхва пред бежанския поток и обяви, че вече 
не може да приема мигранти и ще ги „придвижи“ към Унгария и Сло-
вения, за да продължат пътя си към Западна и Северна Европа. От 
вечерта на 18.09.2015 г. хърватските власти започнаха да превозват 
стотици бежанци организирано с автобуси към границата с Унгария. 
Така се заформя патова ситуация, в която никой не иска да приеме 
бежанците, а между отделните държави по маршрута им ескалира 
напрежение. 

Словения затвори границата с Хърватия и обяви, че всички 
мигранти, които успеят да преминат на словенска територия неле-
гално, ще бъдат връщани обратно в Хърватия. На ничия земя меж-
ду Хърватия и Словения стотици хора чакат, за да продължат към 
Централна Европа. 

Ако не бъде овладяна ситуацията, събитията ще бъдат с висо-
ка обществена опасност и сериозно ще затрудняват ефективното 
реализиране на защитата на вътрешната сигурност на всяка една 
държава по пътя на мигрантите към Европа. 

Бежанският поток води след себе си и други рискове. Ще по-
соча например здравните рискове заради евентуалното възникване 
и развитие на различни заболявания и епидемии, които досега не са 
били типични за Балканите. Лекари вече сигнализираха, че голяма 
част от незаконните имигранти нямат никакви имунизации. 

Анализът и оценката на миграционния процес показва, че не-
законните имигранти през последните години използват пет основни 
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коридора, за да достигнат до богатите държави – членки на ЕС, а 
именно: 

 Западноафриканския коридор – през Канарските острови 
към континентална Европа; 

 Западносредиземноморския коридор – през испанските ан-
клави Сеута и Мелила или директно по вода; 

 Централносредиземноморския коридор; 
 Източносредиземноморския коридор; 
 Коридора, който минава през Турция и който най-много ни 

засяга. 
Експертите по сигурността доказват, че по миграционните кори-

дори се движат смесени потоци от мигранти, които включват както 
хора, нуждаещи се от различни форми на закрила, така и икономи-
чески мигранти, лица – жертви на трафик на хора, и лица, участващи 
в международни мрежи на организирана престъпност. Ето защо при 
сегашната изострена обстановка трябва много адекватно да се даде 
отговор и на въпроса как да се изпълнят задълженията на държавите 
– членки на ЕС, и на тези извън него от Балканите по противодейст-
вието на трафика на хора, трудовата миграция, доброволното зав-
ръщане и реинтегрирането и оказването на помощ на бежанците. 

При така очертаната рамка на обстановката можем да обоб-
щим, че през следващите години темата за бежанците ще остане 
водеща в дейността на ООН и ЕС. Ако кризата с мигрантите излезе 
от контрол, ще предизвика ефекта на доминото и ще представлява 
реална заплаха за: 

, суверенитета на балканските държави; 
, населението на държавите от Балканите; 
, стабилността на държавите от Балканите; 
, демократичните ценности и обществените институции на 

държавите от Балканите; 
, икономиката на държавите от Балканите. 
В тази връзка считаме, че можем да сведем основните риско-

ве, произтичащи от пребиваването на територията на държавите от 
Балканите на нелегални имигранти, до: 

 риск от хуманитарна гледна точка; 
 рискове, които са свързани със социално-икономическо нап-

режение в районите, в които се настаняват бежанците; 
 напрежение с местното население и провокиране на ксено-

фобски настроения; 
 застрашени публични финанси във връзка със значителните 

допълнителни разходи, свързани с грижата за имигрантите; 
 рискове, свързани с потенциалното инфилтриране сред бе-

жанците на хора, които са свързани с радикални групировки; 
 тероризъм и радикален екстремизъм; 
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 пандемии и епидемии; 
 етнически, религиозни, политически конфликти; 
 криминална престъпност. 
Засиленият поток от бежанци през Балканите към държавите 

от Централна Европа, и по точно към Германия, е факт и сега е мно-
го важно да бъде намерен правилният подход, който да посочи ре-
алните проблеми такива, каквито са, и в открит диалог да се пред-
ложат мерки за решаването им. 

Събитията през лятото на 2015 г. недвусмислено показват, че 
България и останалите държави на Балканите са изправени пред 
поредното предизвикателство в своята история – да се справят със 
засиления миграционен натиск и интеграцията на мигрантите. 

Тази констатация звучи добре, но на всички ни е ясно, че това 
е трудно осъществимо поради факта, че балканските държави се 
разделят на държави от Европейския съюз и такива извън него. За 
решаването на проблемите са необходими не само обединените 
усилия на държавите от Европа, но и активното участие на всички 
демократични държави. Въпросът беше обсъден на високо ниво, 
след като президентът на ЕС Доналд Туск свика на 23.09. т.г. извън-
редна среща на върха. 

Проблемът е изключително сериозен, защото, както многократно 
подчертават редица анализатори, ако Сирия бъде превзета от „Ислям-
ска държава“, ще последва много бързо разпространение на „Ислямс-
ка държава“ към Ирак и Либия и ще се появи ефектът на доминото – 
тогава ще възникнат огромни проблеми в Турция, а след нея – неп-
редвидими последици за България и останалите балкански държави. 

Процесът на определяне на единна политика за справяне с 
нелегалните мигранти в ЕС, и по точно на Балканите, и недопускане 
на нови включва всеобхващаща мрежа от принципи и политики, 
върху които се градят основните насоки за подготовка и справяне с 
различните опасности, съпътстващи засиления миграционен натиск. 

За постигане на по-голяма ефективност процесът на опреде-
ляне на политиката за справяне с нелегалните мигранти изисква 
привличането и сътрудничеството на структури и организации от 
ООН, ЕС и от всички демократични държави. Само сътрудничество-
то на много хора и групи и достъпът до много ресурси могат да га-
рантират очаквания успех. 

Ето защо считаме, че всички, които имат опит в противодейст-
вието на проблемите, трябва да бъдат насърчавани да споделят 
своите знания и опит и те да бъдат практически приложени. 

Трябва да се използва всяка възможност за изграждане на 
системи за прилагане на добрите практики, както и на правилни и 
адекватни действия. 
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Увод 
 
Обавјештајно-безбједносни систем Босне и Херцеговине је то-

лико сложен да је данас, скоро двадесет година од његовог почетног 
дефинисања, његово функционисање по много чему упитно. Иако су 
у вишегодишњој примјени, субјекти (агенције) безбједносно-
обавјештајног система, прошли бројна редефинисања и отклањања, 
назовимо, почетних слабости и недоречености, ни један од њих не 
посједује сва обиљежја, структуру и функцију савременог субјекта 
националног безбједносно-обавјештајног система. Формално су про-
јектоване и успостављене све безбједносне и обавјештајне структуре 
„нормалних“ држава, међутим, ефекти њиховог дјеловања су мали, 
скори никакви и не подржавају остваривање безбједносне функције 
државе као гаранта безбједности. Због тога и не говоримо о 
јединственом – националном (државном) безбједносно-
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обавјештајном систему Босне и Херцеговине, јер он и не постоји. 
Држава као гарант безбједности и носилац безбједносне функције се 
појављује само у односу на нека безбједносна питања и дјелатности 
и ми практично имамо обавјештајно-безбједносни систем који би тре-
бало да чини цјелину, међутим његови субјекти (агенције) функцио-
нишу независно један од другог и одговорни су првенствено конститу-
тивним елементима (ентитетима) и етничким заједницама из које до-
лазе њихови шефови, врло често и политичким организацијама које 
су их формално номиновале на функцију, а државној заједници само 
ако то не задире у интересе ових првих. Професионализам, струч-
ност, одговорност и посвећеност циљу, односно, уставној и законској 
обавези је риједак садржај њихове стварне дјелатности. 

 
1. Безбједносно-обавјештајни систем Босне и Херцего-

вине – институционална рјешења 
 
Безбједносно-обавјештајни систем Босне и Херцеговине поред 

хијерархијске неуређености и разуђености, не произилази конкретно 
ни из једног документа правнополитичке природе. Са правнополи-
тичког и практичног становишта, систем је, мањкав и недоречен. 
Стварно, практично, систем не произилази из Устава, тако да су не-
ки субјекти обавјештајно-безбједносног система на нивоу државне 
заједнице Босне и Херцеговине створени у постдејтонском периоду, 
под потпуним надзором међународног фактора, доминантно, канце-
ларије Високог представника за БиХ, док је сам Високи представник 
наметнуо највећи број закона који се односе на функционисање инс-
титуција и служби безбједности. 

Такође, Босна и Херцеговина нема усвојене стратешке доку-
менте у области националне (државне) безбједности, односно, не 
постоји ни један декларативни документ који регулише ову област, 
па тако безбједносно-обавјештајни систем Босне и Херцеговине 
функционише без упоришта у тим документима, будући да ти, иако 
круцијални документи, још увијек нису усвојени. 

Институције и снаге безбједносно-обавјештајног система Бос-
не и Херцеговине су ограниченог капацитета и подијељених над-
лежности, те као такве не пружају адекватан одговор на актуелне 
безбједносне изазове, ризике и пријетње. У постојећем облику, оне 
представљају својеврстан баланс између постојећег државног уре-
ђења, евроатланских интеграцијских захтјева и дефинисаних без-
бједносних потреба државе. Предсједништво Босне и Херцеговине, 
начелно, једном годишње разматра поједина безбједносна питања 
као платформе, смјернице, погледе и друге форме скоро необавез-
ног карактера из чега снаге безбједносно-обавјештајног система не 
могу црпити своја овлаштења и практично дјеловати. 
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Реформа безбједносно-обавјештајног система није константа, 
нити се у тој области могу донијети и примијенити трајна рјешења, 
већ је то перманентно промјенљив процес који мора да прати де-
терминишуће чиниоце у свијету и у земљи. Тако и реформски про-
цеси у БиХ на пољу националне (државне) безбједности нису довр-
шени и представљају сталан захтјев и задатак међународне за-
једнице домаћим властима. 

Безбједносно-обавјештајни систем БиХ нема дефинисану ус-
тавну позицију, није утемељен на стратешким документима и мате-
ријалним законским прописима, који су опште прихваћени, примје-
нљиви и у пракси проводиви. 

Када год се у БиХ актуализира питање реформе Устава, заго-
ворници идеје о сталном јачању и унитаризацији БиХ, по правилу, 
намећу и захтјев да постојеће институције и снаге безбједности мо-
рају бити инкорпориране у Устав БиХ. Истовремено, друга страна се 
залаже за доследно поштовање дејтонских рјешења у области без-
бједности и залаже се за заустављање преноса надлежности и тра-
жи враћање на ентитетски ниво, већ пренесених, што ионако сложе-
не односе додатно усложава. 

 
1.1. Детерминисаност националних (државних) обавјеш-

тајно-безбједносних система 
 
Устројство обавјештајно-безбједносног система, односно 

његове функције, у свакој држави генерално су детерминисани на-
ционалним и међународним правом и политиком, а државно руко-
водство кроз правно-политичку концепцију безбједности, дефинише 
виталне друштвене вриједности, сагледава степен њиховог развоја 
и заштићености, прокламује националне интересе, сагледава вјеро-
ватноћу и могућност њиховог достизања и пројектује и реализује 
стратегију њихове заштите од свеколиког угрожавања. Правнополи-
тички смисао безбједности подразумијева друштвену стварност која 
је одређена и дефинисана у Уставу, као највишем правном акту. Та-
ко схваћена, безбједност је један од основних друштвених односа 
и облика заштитног организовања плуралистичког демократског 
друштва, ради потпуне заштите његових виталних вриједности 
од напада, који су усмјерени на подривање или рушење друштве-
них основа утврђених Уставом. 

У погледу политичког положаја, обавјештајно-безбједносни 
систем се сагледава као исходиште политичких прилика и актуелних 
политичких односа, а са ослонцем на генезу његовог настанка, има-
јући у виду сложеност политичког система. Ово је посебно важно за 
БиХ, будући да је њен обавјештајно-безбједносни систем происте-
као из државног уређења са акцентом на издиференцирану поли-
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тичку слику државе, снажно међународно присуство и утицај у креи-
рању политичких прилика и законских прописа. 

Платформу безбједности чине основна опредјељења у погле-
ду циљева и начина остваривања функције безбједности државе, 
начина организовања и својстава које треба да има та функција. То 
је пројекција временског процеса који тек треба да се остварује и 
чиме се превазилази неповољно безбједносно стање. Теоријска 
концепција треба да одговори на два основна питања: зашто је 
безбједносно-обавјештајни систем неопходан и какав без-
бједносно-обавјештајни систем је потребан држави. Треба да 
буде заснована на научном истраживању постојећег стања и на сис-
тему вриједности правне државе и стању друштвених односа у који-
ма је постигнуто јединство безбједности државе и грађана. Оп-
редјељујући чиниоци безбједности са различитим утицајем на сис-
тем су: политичка и уставно-правна концепција безбједности. 

Политичка концепција безбједности је опредјељење државе 
која безбједност схвата као сложену, уређену цјелину низа актив-
ности специјализованих органа, усмјераваних од стране политике у 
остваривању одређеног циља безбједности, а која је по својој при-
роди државна дјелатност иза које стоји принуда и као таква чини дио 
опште државне функције. 

Држава, безбједносном политиком и правним поретком усмје-
рава програмско остваривање обавјештајно-безбједносне функције, 
која се путем закона и подзаконских аката даље разрађује и постаје 
обавезно правило понашања, у складу са захтјевима теоријске кон-
цепције безбједности, ради конституисања цјеловитог безбједнос-
но-обавјештајног система. 

Уставом, као општим правним и политичким актом са највећом 
правном снагом, који има и програмски карактер, дефинише се 
правна концепција безбједности. Стратегије и концепције без-
бједности државе требало би да буду у складу са највишим међуна-
родним достигнућима у овој области, али и израз стварне потребе и 
могућности државе. 

Такође, држава организује институције које ће спроводити 
поштовање права и правде, санкционисати свако противправно по-
нашање и тиме вршити директан утицај на безбједност. 

Неспорно је да свака држава има извјестан систем кога чине 
институције и службе безбједности, механизми на које се ослања, 
који је изнутра и споља штите од угрожавања. Такође, неспорно је и 
то да је тај систем политички и правно корелиран. Разлике су само у 
томе да ли субјекти система безбједности служе праву (демократска 
држава) или њиме вјешто манипулишу (недемократска држава), 
односно да ли државе њиме самостално управљају (независне, су-
верене државе) или је њихов систем безбједности инструментали-
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зован од стране моћнијих држава или државних савеза (државе ма-
рионете и тзв. псеудопротекторати). 

 
1.2. Настанак, правно исходиште и реформе безбједносно-

обавјештајног система БиХ 
 
Дејтонским мировим споразумом из 1995. године створена је 

државна заједница БиХ, држава са међународноправним субјекти-
витетом. Ријеч је о вишеструко сложеној, специфичној, недовршеној 
и у државноправном и у уставно правном смислу непоновљивој 
држави, чије државно уређење и унутрашње устројство је успоста-
вљено као једино могуће рјешење и као велики компромис. 

Ситуацију додатно отежава то што су Дејтонски мировни спо-
разум, Устав Босне и Херцеговине и уставноправни акти пуни недо-
сљедности и непрецизности. Додатне недоумице уноси и поста-
вљање (самопроглашавање) представника међународне за-
једнице као коначних ауторитета у њиховом тумачењу и прово-
ђењу. За оно, што ни на тај начин није било могуће протумачити у 
њиховом интересу, организовали су у постдејтонском времену број-
не конференције1, на којима су без обавезне сагласности свих стра-
на потписница, додатно проширивали своја овлашћења. 

Користећи све врсте притисака на домаће актере, умјесто 
прокламованих, па и пожељних реформи, извршене су бројне ин-
тервенције на почетна рјешења, а оне се огледају у промјенама које 
нису дефинисале, пројектовале и успоставиле управљив без-
бједносно-обавјештајни систем у БиХ. Промјене су вршене на начин 
да БиХ данас нема јасно уобличен национални безбједносно-
обавјештајни систем, већ има одређене елементе тог система, и 
одређену легислативу у овој области. Наиме, безбједносно-
обавјештајни систем БиХ, функционисање и елементи, само дје-
лимично су утврђени Уставом БиХ, Уставима ентитета, Дејтонским 
мировним споразумом и другим правним актима из ове области. 

Уставом Босне и Херцеговине предвиђа се да ће енти-
тети омогућити безбједне и сигурне услове за сва лица у 
њиховим надлежностима тако што ће имати органе за одр-
жавање реда и мира који ће функционисати у складу са међу-
народно признатим стандардима и поштовати међународно 
призната људска права и основне слободе. На овај начин се 
надлежности из области безбједности делегирају ентите-
тима. 

Сагледавајући Устав БиХ, да се закључити да фактичко стање 
безбједносно-обавјештајног система БиХ највећим дијелом не 
произилази из његових одредница. Наиме, Устав БиХ на свега три 

                                                 
1 Синтра, Лисабон, Бон, Фиренца,.. 
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мјеста најдиректније помиње безбједност или сигурност, а од снага 
система безбједности помиње ентитетске војске које су реформ-
ским процесом одбране престале да постоје 2005. године. Такође, 
интервенцијом Високих представника за БиХ највећим дијелом и 
мањим дијелом договорним преношењем надлежности ентитета, 
Републике Српске и Федерације БиХ, на нивоу БиХ, успостављене 
су нове институције и обавјештајно-безбједносне агенције које Устав 
Босне и Херцеговине не познаје. 

Тако данас у БиХ постоје заједничке, мултинационалне и са 
централизованом командом успостављене Оружане снаге БиХ, 
Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), Гранична полиција 
БиХ (раније Државна гранична служба БиХ), Обавјештајно-
безбједносна (сигурносна) агенција БиХ (ОБА-ОСА БиХ), Интерпол 
БиХ, те многобројна полицијска тијела и одбори који су успоставље-
ни као резултат процеса реформе полицијских снага у БиХ, започет 
2008. године, са неизвјесним завршетком. 

Такође, успостављене су и правосудне институције на које се 
систем безбједности ослања и са којима мора да блиско сарађује 
као што су: Тужилаштво и Суд Босне и Херцеговине. Иако је Уста-
вом БиХ првобитно било предвиђено да Савјет министара има свега 
неколико кључних министарстава, каснијим реформским процесима 
успостављено је више њих тако да је њихов број данас девет. Међу 
њима, са аспекта безбједности, највећи значај имају Министарство 
безбједности и Министарство одбране БиХ. У времену будућих ре-
форми, односно промјена Устава, неминовно ће и постојеће инсти-
туције и снаге безбједности морати бити инкорпориране у Устав или 
ће се тражити враћање на ентитетски ниво, односно повратак на 
изворна дејтонска рјешења. 

Дакле, једна од значајнијих промјена Устава, посебно у облас-
ти безбједности, била би „попис“ постојећих промјена, у смислу тех-
ничког позиционирања новонасталих елемената система без-
бједности у Устав БиХ. Будући да је промјена Устава БиХ пред-
виђена амандманским путем, цијенећи општи политички амби-
јент и односе међу конститутивним народима у БиХ, тешко је за 
очекивати да ће се тако нешто скоро догодити. 

Готово све снаге безбједносно-обавјештајног система на 
нивоу БиХ2, створене су у постдејтонском периоду, углавном уз 
снажну интервенцију међународне заједнице, у наметнутим рефор-
мским процесима. Из ових разлога и чињенице да се његови еле-
менти (субјекти) различито доживљавају, прихватају и активности 
проводе, не можемо говорити о јединственом систему националног 

                                                 
2 Оружане снаге, Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), Обавјештајно-
безбједносна агенција (ОБА-ОСА), Војнообавјештајни род Оружаних снага БиХ, 
полицијске агенције, Министарство безбједности, Министарство одбране,... 
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(државног) безбједносно-обавјештајног система БиХ. Погледи 
су и даље дубоко укопани у етничке, религијске, опште цивилизациј-
ске и културолошке, а често и дневнополитичке ровове. 

 
2. Фактолошка анализа улоге, функције и дјелатности 

појединих субјеката система безбједности 
 
2.1. Безбједност као функција Босне и Херцеговине 
 
Безбједност је фундаментални предуслов и основна функција 

сваке државе, без одговарајућег нивоа безбједности не можемо го-
ворити о демократској владавини, ни о стабилности друштва у цје-
лини. Као полазни документи у области безбједности и одбране у 
Босни и Херцеговини постоје Безбједносна и Одбрамбена политика 
Босне и Херцеговине. 

Безбједосна и одбрамбена политика, треба да буду, докумен-
ти који дефинишу дугорочне и кохерентне стратегије, које дају оквир 
и смјернице за изградњу система, структуре и свих механизама не-
опходних за ефикасно дјеловање сектора безбједности. На њима 
треба да су засновани основни принципи, циљеви и начела без-
бједности и одбране. Али у БиХ то није случај, већ су ови документи 
настали под снажним притиском међународне заједнице и усљед 
реформских захвата, промјене стратешких опредјељења, тежње ка 
евроатланским интеграцијама, Предсједништво је 2006. године усво-
јило документ Безбједносна, а 2008. године Одбрамбена политка 
Босне и Херцеговине. 

У циљевима Безбједносне политике БиХ (поглавље В) наводи 
се опредјељеност БиХ ка безбједносној сарадњи, борби против те-
роризма, развијању модела интегрисане граничне безбједности зас-
новане на принципима Шенгена, борби против трговине људима, 
имплементација Дејтонског мировног споразума итд, а као ври-
једности декларише независност, суверенитет и територијални ин-
тегритет БиХ и одређује их као приоритетни задатак свим релевант-
ним институцијама у БиХ. Надаље, у истом документу подстичу се 
сви субјекти законодавне и извршне власти на нивоу државне за-
једнице и ентитета да узму активно учешће у реализацији циљева 
Безбједносне политике. Такође, важно је напоменути да БиХ још 
увијек нема усвојену доктрину ни стратегију националне безбједнос-
ти, легитимишући БиХ и њен безбједносни систем као риједак и 
специфичан примјер у анализи савремених безбједносних система, 
у односу на чињеницу, да све демократске земље имају усвојене 
доктринарне и стратегијске документе у области безбједности. 
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2.2. Организациона структура обавјештајно-безбједносног 
система у БиХ 

 
Постојање, успостава и дјеловање безбједносно-обавјештајног 

система БиХ (оног на нивоу државне заједнице БиХ) није предвиђе-
но Уставом БиХ. Каснијим преносом надлежности или наметањем 
Закона од стране Високог представника међународне заједнице у 
БиХ, успоставњене су Оружане снаге БиХ и Министарство одб-
ране, Агенција за истраге и заштиту у саставу Министарства 
безбједности БиХ (такође накнадно основано), Обавјештајно-
безбједносна агенција БиХ као самостална управна организација у 
надлежности Предсједавајућег Савјета министара БиХ, Војноо-
бавјештајни род у саставу Оружаних снага и у надлежности Ми-
нистарства одбране БиХ и полицијске агенције на нивоу БиХ. 

Опасно је, али и поразно сазнање, да безбједносне агенци-
је у БиХ, не дјелују на основу и у оквиру Устава, закона, других 
прописа и општих аката, Стратегије безбједности, Стратегије 
одбране и утврђене безбједносно-обавјештајне политике БиХ. 
На овај начин, припадници служби безбједности који су дужни да 
поступају у складу с Уставом, законом, другим прописима и општим 
актима, према правилима струке, непристрасно и политички неут-
рално, доведени су у ситуацију да то у пракси не чине. Такође, при-
падници безбједносних агенција не смију да буду чланови политич-
ких странака, али то не важи и за БиХ. 

Нормативно, предвиђено је да њихов рад буде под демократ-
ском цивилном контролом Парламентарне скупштине, Пред-
сједништва, Предсједавајућег Савјета министара, Комисија и одбо-
ра за безбједност, других државних органа и јавности, али то се у 
пракси по правилу не дешава, јер се оцјена њиховог рада, па тиме и 
надзора и контроле, своди на оцјену лојалности политичкој опцији 
оцјењивача. 

Систем одбране и Оружане снаге БиХ. Системом одбране, 
БиХ треба да штити своју спољну безбједност од оружаних напада 
споља, и унутрашњу безбједност од тзв. унутрашјих оружаних без-
бједносних пријетњи. Осим тога, снаге система одбране Босне и 
Херцеговине могу да учествују у мултинационалним операцијама 
ван граница државе, као и у операцијама заштите и спашавања до-
маћег становништва од природних непогода и техничко-
технолошких акцидената. Овај подсистем система безбедности 
Босне и Херцеговине чине: оружане снаге у Босни и Херцеговини; 
Министарство одбране Босне и Херцеговине; војна полиција и ци-
вилна заштита. 

У теорији и пракси безбједности, Оружане снаге су 
субјект одбране референтних државних и националних вриједности 
и интереса од оружаних напада споља или изнутра. Често се корис-
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ти назив армија, она може да буде професионална, попуњена на 
основу војне обавезе грађана, унајмљена или комбинована. Начел-
но, армије служе нацијама, па се и називају националним. Савреме-
не армије великих сила називају се и нуклеарним, јер посједују 
средства за масовно уништавање, док су армије осталих држава 
конвенционалне.3 

Склапањем војних савеза (попут НАТО), формирају се међу-
народне војне снаге које би требало да штите интересе и вриједнос-
ти држава његових чланица. Међутим, често су инструментализова-
не за реализовање вриједности и интереса водећих сила савеза. 

Без обзира на нарастајући обим и интензитет међународних 
интеграција, које би требало да осигурају међународни мир и без-
бједност, ниједна држава се неће одрећи својих оружаних снага. 
Армије ће неминовно доживјети трансформацију и модернизацију, 
уз све веће ослањање на научно-технолошки фактор и симетрично 
смањивање ангажованости људског фактора. Истовремено, многе 
војске добијају нове задатке, попут супротстављања тероризму или 
организованом криминалу, заштите и спасавања становништва од 
последица елементарних непогода и технолошких акцидената. 

Када су у питању Оружане снаге Босне и Херцеговине, ни Ус-
тав Босне и Херцеговине, а ни остали законски акти4, не предвиђају 
било какво ангажовање оружаних снага на било каквом сређивању 
унутрашњополитичких сукоба и нарушавања уставноправног порет-
ка земље. Искључује се било каква употреба Оружаних снага Босне 
и Херцеговине на сређивању унутрашњих прилика, изузев оних које 
би биле проузроковане елементарним непогодама и ванредним си-
туацијама насталим природним катастрофама. Rазлози за to su де-
шавања из блиске прошлости којима су свакако оптерећене Оружа-
не снаге Босне и Херцеговине и с тог становишта додjељивање 
њима оваквог задатка би у случају потребе могло проузроковати 
њихову дестабилизацију, подjелу и распад, с обзиром на мултиет-
ничност државе у којој дjелују. 

Takođe, у највећем броју земаља оружане снаге više nisu ili sve 
manje jesu фактор смиривања унутрашњих побуна. Те су активности 
у потпуности препуштене полицији и безбjедносним службама, јер 
су практична искуства показала да је у већини случајева долазило 
до инструментализације војски у реализацији политичких интереса и 
циљева владајућих режима. 

Оружане снаге Босне и Херцеговине су професионална, 
једина војна сила коју организује и контролише Босна и Херцегови-
на, у складу са Уставом Босне и Херцеговине који предвиђа да Бос-

                                                 
3 Wаитр, Ј.: Армија, Енциклопедија политичке културе (група аутора), Савремена 
администрација, Београд, 1993, стр. 59, 62. 
4 Zakon o odbrani BiH,  Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, brој 226/2005. 
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на и Херцеговине предузима одговорности које су потребне за очу-
вање суверенитета, територијалног интегритета, политичке наза-
висности и међународног субјективитета Босне и Херцеговине5. 

Оне имају активну и резервну компоненту, а као институцију 
Босне и Херцеговине, чине је припадници из реда сва три конститу-
тивна народа (Срба, Хрвата и Бошњака) и реда осталих, у складу с 
Уставом и законима Босне и Херцеговине. 

Војним снагама Босне и Херцеговине, сматрају се све форма-
ције и јединице, борбене и за подршку, копнене, ваздухопловне и 
снаге за противаздушну одбрану организоване од институција Босне 
и Херцеговине. Војне снаге могу бити организоване, обучаване, оп-
ремљене или мобилиsaне на територији Босне и Херцеговине, само 
у складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине6 и Законом о 
служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине7. 

Босна и Херцеговина организује, развија и одржава војни ка-
пацитет и спремност Оружаних снага ради: обезбјеђења суверени-
тета, територијалне цјелокупности, политичке независности и међу-
народног субјективитета Босне и Херцеговине; унапређења циљева 
спољне политике Босне и Херцеговине; испуњења међународних 
обавеза Босне и Херцеговине; заштите држављана Босне и Херце-
говине. Босна и Херцеговина обезбјеђује транспарентну, демократс-
ку и цивилну контролу над Оружаним снагама. Оне не могу да се 
користе у политичке сврхе нити за активности политичких странака. 

Задаци Оружаних снага Босне и Херцеговине су: учешће у опе-
рацијама колективне безбједности, у операцијама за подршку миру и 
самоодбрани, укључујући и борбу против тероризма; пружање војне 
одбране Босни и Херцеговини и њеним држављанима у случају напа-
да; помоћ цивилним органима у реаговању на природне и друге ка-
тастрофе и несреће; противминско дјеловање у Босни и Херцеговини, 
и испуњење међународних обавеза Босне и Херцеговине. 

Напријед изнијето је Уставом и правним поретком БиХ уређе-
но према високим стандардима одбрамбених стратегија великих 
војних сила и војно-политичког савеза НАТО, али све анализе пока-
зују да би се Систем одбране и оружане снаге БиХ, спотакао већ 
на првом, али најважнијем задатку, обезбјеђења суверенитета, те-
риторијалне цјелокупности, политичке независности и међународног 
субјективитета Босне и Херцеговине. Није то зато што они нису фун-
кционално обучени и оспособљени, већ због тога што народи у БиХ, 
ове вриједности различито доживљавају. 

                                                 
5 Ustav Bosne i Hercegovine, član ИИИ, stav 5. 
6 Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, brој 
226/05. 
7 Zakon o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine, brој 227/2005.  
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Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) је управ-
на организација у оквиру Министарства безбједности БиХ, са опера-
тивном самосталношћу, основана ради обављања полицијских пос-
лова, одговорна је на територији цијеле државе за откривање, пре-
венцију и истраживање сложених и тешких кривичних дјела која су у 
надлежности Суда и Тужилаштва БиХ, укључујући најтеже облике 
организованог криминала, тероризма, хапшење осумљичених за 
ратне злочине, привредни криминал и прање новца, као и друга кри-
вична дјела против државе. Агенција, такође, прикупља информаци-
је и податке о таквим кривичним дјелима, те надгледа и анализира 
безбједносну ситуацију и појаве које погодују развоју криминала. 
Осим тога, агенција пружа помоћ Суду и Тужилаштву БиХ, обезбје-
ђује заштиту лица, објеката и имовине, као и заштиту свједока.8 Кљ-
учни проблем СИПЕ је законско рјешење о њеној одговорности на 
цијелој територији БиХ, а што је у супротности са безбједносним ак-
сиомом „да на једној територији одговорност има само једна 
полицијска структура“, а то су ентитетске полиције. Ако хоћемо да 
дјелује без кршења надлежности (Закона), СИПА може дјеловати 
само уз присуство и сарадњу ентитетских полиција. 

Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцегови-
не основана је посебним Законом9. Настала је спајањем цивилних 
обавјештајно – безбједносних агенција Федерације БиХ (ФОСС) и 
Републике Српске (Обавјештајно безбједносна служба – ОБС). 

Агенција обавља свој рад у складу са Уставом БиХ, одредба-
ма Европске конвенције о заштити људских права и основних сло-
бода и њених протокола, те међународним уговорима и споразуми-
ма које је БиХ потписала или им је приступила. Она је цивилна 
обавјештајно-безбједносна институција, која има статус независне 
административне организације БиХ. Такође, Агенција има статус 
правног лица и има надлежности на територији цијеле Босне и Хер-
цеговине у складу са одредбама Закона о Обавјештајно – без-
бједносној агенцији. 

Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ је одговорна за прику-
пљање обавјештајних података у вези с пријетњама по безбједност 
БиХ, како унутар тако и изван Босне и Херцеговине, њихово анализи-
рање и преношење овлаштеним званичницима и тијелима. 

У том смислу, пријетњама по безбједност БиХ сматрају се при-
јетње суверенитету, територијалном интегритету, уставном поретку, 
основама економске стабилности БиХ, као и пријетње глобалној 
безбједности које су штетне по БиХ, укључујући: тероризам и међу-

                                                 
8 Члан 2, Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, Службени лист Босне и 
Херцеговине, број 27/2004.   
9 Закон о Обавјештајно – безбједносној агенцији Босне и Херцеговине, Службени 
гласник Босне и Херцеговине, број 12/2004. 
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народни тероризам; шпијунажу усмјерену против БиХ или појаве 
штетне по безбједност БиХ на било који други начин; саботажу ус-
мјерену против виталне националне инфраструктуре БиХ или на 
други начин усмјерену против БиХ; организовани криминал усмјерен 
против БиХ или штетен по безбједност БиХ; трговину дрогама, 
оружјем и људима усмјерену против БиХ или штетну по њену без-
бједност; незакониту међународну производњу оружја за масовно 
уништење или његових компоненти, као и материјала и уређаја који 
су потребни за његову производњу; незакониту трговину произво-
дима и технологијама које су под међународном контролом; радње 
кажњиве по међународном хуманитарном праву и дјела организова-
ног насиља или застрашивања националних или вјерских група у 
Босне и Херцеговине. И ова безбједносна организација треба да 
своју улогу остварује са безбједносним структурама ентитета, а што 
је отежано, јер је унутрашњом територијалном организацијом пред-
виђено да Подручни центри прелазе ентитетске границе. 

Војнообавјештајни род. Реформом Система одбране у БиХ 
и преносом надлежности са Ентитета на државу извршена је и пот-
пуна реформа војних безбједносно-обавјештајних служби. 

Умјесто до тада постојећих Службе безбједности (Контрао-
бавјештајне службе) и Обавјештајне службе у Систему одбране, 
односно Оружаним снагама у БиХ, дефинисан је и успоставлјен Вој-
нообавјештајни род (ВОР) који обједињава и контраобавјештајну и 
обавјештајну функцију за потребе Оружаних снага и Система одб-
ране Босне и Херцеговине. Овом и оваквом „квази реформом“, војно 
обавјештајна и контраобавјештајна дјелатност је сведена на симбо-
лично учешће у остваривању безбједносне функције државне за-
једнице, јер им је надлежност сведена на војне локације и при-
паднике система одбране и Оружаних снага на тим локацијама и 
дијелом на обавјештајно-безбједносну заштиту припадника у међу-
народним мисијама. 

Полицијске агенције у БиХ 
Овај изузетно значајан ресор је намијењен за несметано ост-

варивање слобода и права грађана, права организација и без-
бједности грађана и државе. Ријеч је о субјекту који се традицио-
нално стара о унутрашњој безбједности државе и грађана. 

Под утицајем многобројних историјских, друштвених и других 
релевантних фактора, створен је полицијски систем у БиХ. Његове 
основне контуре постављене су потписивањем Општег оквирног 
споразума за мир у БиХ (Дејтонски) у новембру 1995.године, чији је 
саставни дио Устав БиХ (Анекс ИВ). 

Као и код доста других субјеката безбједности и унутрашњи 
послови и полицијска структура у Босни и Херцеговини је производ 
унутрашње организације државе Босне и Херцеговине и њених ус-
тавних рјешења. Босна и Херцеговина је држава у којој су, према 
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Уставу, унутрашњи послови и полиције у надлежности средњих ни-
воа власти, дакле ентитета и кантона, укључујући и Брчко Дистрикт. 
Одредбе Устава БиХ које су у надлежност заједничких институција 
ставиле послове „спровођења међународних и међуентитетских 
кривичноправних прописа, укључујући и односе са Интерпо-
лом“10, послужиле су као основ за стварање Министарства без-
бједности БиХ у чијем се саставу налазе полицијске структуре на 
нивоу државне заједнице БиХ. Значајно је, да приликом њиховог 
формирања није поштовано начело да, „на који начин ће нека 
држава организовати своју полицију и какав ће положај у друш-
тву заузимати, интерно је и суверено право сваког друштва“. 
Редом, Агенција за истраге и заштиту и Гранична полиција форми-
ране су на основу Закона који су у супротности са Уставом БиХ, а 
чије доношеwе је непосредно наметнуо Високи представник у БиХ. 
И на формирање осталих полицијских агенција на нивоу БиХ, пре-
судну улогу је имала међународна заједница и њени представници, 
са, али врло често и без мандата. Наводне реформе су довеле до 
тога да данас у БиХ имамо 22 полицијске агенције: Министарство 
безбједности БиХ, МУП РС, МУП Ф БиХ, 10 Кантоналних МУП-ова у 
Ф БиХ, Полицију Брчко Дистрикта, Дирекцију за координацију поли-
цијских тијела БиХ, Граничну полицију БиХ, Државну агенцију за ис-
траге и заштиту, Агенцију за форензичка испитивања и вјештачења, 
Агенцију за школовање и стручно усавршавање кадрова, Агенцију за 
полицијску подршку, Службу за послове са странцима и Канцеларију 
за сарадњу са Интерполом. 

Бројност полицијских структура није донијела побољшање ра-
да, ефикасност и ефективност, али је произвела неприродна прек-
лапања надлежности, оставила просторе за које нико није надлежан 
и у пракси довела до великих последица по грађане, имовину, 
друштво и државну заједницу. Колико је проблем озбиљан говори и 
чињеница да се највише судске инстанце у БиХ не могу недвосмис-
лено усагласити по питањима надлежности и одговорности ових 
структура и њихових руководилаца11. 

Канцеларија за сарадњу са Интерполом је прва институција 
за полицијску сарадњу која је почела са функционисањем на нивоу 
Босне и Херцеговине у оквиру Министарства безбједности Босне и 
Херцеговине. На 61. сједници Генералног засједања Интерпола, одр-
жаној у новембру 1992. године, у Дакру, Сенегал, Босна и Херцегови-
на је прихваћена као чланица Интерпола, када је добила право гла-
сања и учествовања у свим активностима Генералне скупштине. 

                                                 
10 Устав БиХ, члан 3.став 1. тачка г). 
11 Примјер Директора СИПЕ, Директора Дирекције за координацију полицијских 
структура у БиХ, Министра безбједности, све у случају палења зграде Предсједништва 
у Сарајеву! 
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Канцеларија за сарадњу са Интерполом је у ствари Нacionalni 
биро Босне и Херцеговине за сарадњу са Интерполом. Zбог непос-
тојања јединствене полицијске структuре унутар које би се органи-
зовао Централни национални биро, формирана је Канцеларија за 
сарадњу са Интерполом, као посебан орган Министарства без-
бједности Босне и Херцеговине. 

И ова полицијска структура за међународну полицијску са-
радњу, је снажно обојена етничким интересима, ашто су показали у 
бројних случајевима поступања по Интерполовим потјерницама12. 

Овако сложен полицијски систем, са присутним организа-
ционим девијацијама већ приликом самог формирања, нејасно 
подијељеним надлежностима између његових саставних дије-
лова, не обезбјеђује остваривање безбједносне функције 
државне заједнице БиХ. 

Дакле, може се закључити да БиХ, своју безбједност, само у 
назнакама, штити посредством извјесног безбједносно-обавјеш-
тајног система, који без обзира на сву његову неусклађеност и 
несавршеност ипак функцинише, и што је још важније, оставља 
простор за истинска побољшања кроз будуће реформске процесе 
засноване на изворним надлежностима. 

 
2.3. (Не)успјешност реформи безбједносно-обавјештајног 

система у БиХ кроз анализу одговора на поједине безбједносне 
изазове, ризике и пријетње 

 
У анализираном периоду, обавјештајно-безбједносни систем у 

БиХ је испољио све слабости у практичном дјеловању. БиХ и енти-
тети су се суочили са најтежим угрожавањима њихове безбједности, 
а да обавјештајно-безбједносни систем није реаговао или није адек-
ватно реаговао и осталим субјектима пружио правовремене и поуз-
дане информације које би омогућиле ефикасно и ефективно дјело-
вање на супростављању. 

Редом, десили су се терористички напади на ПС у Бугојну и 
Зворнику и Амбасаду САД у Сарајеву, паљење зграде Предсједништ-
ва БиХ и Кантоналних влада у Тузли и Бихаћу, напад на премијера 
Републике Србије Александра Вучића у Сребреници, бројна политич-
ка убиства, организовани криминал великих размјера у предузећима 
и институцијама, како приватним, тако и у онима са државном упра-
вљачком структуром, неадекватно реаговање у ванредним ситуација. 

Заказале су обавјештајно безбједносне агенције у свим фаза-
ма њиховог дјеловања. Подаци нису били благовремени, провјере-
ни, поуздани и примјенљиви. Размјена података и сарадња са дру-

                                                 
12 Случајеви Ганић, Дивљак, Орић,... 
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гим безбједносним агенцијама, прије свега полицијским структурама 
је била површна или никаква. 

У фази реаговања потпуно је изостала подршка и садејство. 
Фаза отклањања последица и информисања је била изузетно лоше 
реализована. Челници Агенција и политички ауторитети су се утрки-
вали у међусобном оптуживању и сопственом хвалисању, без упо-
ришта у стварним дешавањима на терену. 

Једноставно, заказао је обавјештајно-безбједносни систем у 
свим његовим сегментима. Када се томе дода изостанак политичке 
подршке и воље, резултати морају бити лоши. 

 
Закључак 
 
Обавјештајно-безбједносни систем Босне и Херцеговине је 

разуђен и не произилази конкретно ни из једног стратешког доку-
мента правно-политичке природе. Такође, не постоји државно коор-
динационо тијело које усмјерава рад институција и снага система. 
Истина, на државном нивоу постоји Министарство безбједности које 
има ограничену надлежност (улога координације) над само дијелом 
државних елемената система безбједности и то Граничном полици-
јом Босне и Херцеговине, Државном агенцијом за истраге и заштиту 
и Одјељењем Интерпола Босне и Херцеговине. Под директном ин-
геренцијом Савјета министара БиХ налази се Обавјештајно безбје-
досна агенција БиХ. 

Надаље, под ингеренцијом Министарства одбране БиХ и под 
врховном командом Предсједништва Босне и Херцеговине егзисти-
рају Оружане снаге Босне и Херцеговине. 

На ентитетским нивоима, у Републици Српској и Федерацији 
Босне и Херцеговине постоји Министарство унутрашњих послова, те 
десет кантоналних Министарстава унутрашњих послова вертикално 
организованих кроз територијално размјештене полицијске управе. 
У Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, дјелује полиција Брчко дис-
трикта Босне и Херцеговине. 

Постоје и најновија успостављена полицијска тијела на нивоу 
Босне и Херцеговине, произашла из реформског процеса која још ни-
су заживјела, па може се рећи да у Босни и Херцеговини дјелује ин-
позантна структура обавјештајно-безбједносних агенција, али ограни-
чених могућности да остваре своју улогу у остваривању безбједносне 
функције државе. Форма је задовољена, а садржај је упитан! 
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Abstract: In this workpaper, we will present a model of the security system of 

the business entities. We will present concrete security system of a public company 
engaged in the production of electricity. It is name „Mine and Power Plant Ugljevik“ 
ad Ugljevik, which is part of the Electric Power Industry of the Republic of Srpska. We 
will present all the elements mentioned security system, which consists of an 
integrated system of security. 

Keywords: system security, protection, model, business entities 
 
Све врсте предузећа – термоелектрана које се баве произ-

водњом електричне енергије на бази сагоријевања угља, имају у 
примјени системе безбједносне заштите који су готово истовјетни 
или с минималним различитостима које у теоријском смислу немају 
већи значај. На основу овога, у раду ће бити приказан модел једног 
система безбједносне заштите са свим његовим елементима (под-
системима), и то на начин да представља интегрисана предузећа, 
Рудник и Термоелектрану, без обзира на неке амбијенталне специ-
фичности прије свега у погледу снабдијевања угљем и водом као 
кључним енергентима у производњи. Такође, указаће се на значај-
није специфичности које нису општепримјењиве за сва предузећа 
овога типа (удаљеност рудника и начин транспорта угља, врста екс-
плоатације, начин снабдијевања расхладних система водом, кли-
матски услови, комуникативност простора, близина далеководне и 
дистрибутивне мреже и др.). 

Свођење на заједнички модел система безбједносне заштите 
предузећа и његово приказивање на овај начин, на једној страни 
ће допринијети да се избјегну непотребна понављања у дјелимич-
но различитим варијантама рјешења функција (дјелатности) сис-
тема, а на другој се очекује да његова сазнајна вриједност неће 
бити умањена. 

 



Мр Радислав Јовичић 

 42 

Интегрисани систем безбjедносне заштите привредног 
субjекта РиТЕ Угљевик 

 
Интегрисани систем безбједности и заштите предузећа обух-

вата физичку, техничку компоненту и безбједносни менаџмент1. Фи-
зичка компонента у ширем смислу представља све запослене који 
су природно заинтересовани за безбједне услове рада, а у ужем 
смислу се односи на запослене (руководећи кадар и непосредне из-
вршиоце) који професионално раде на пословима обезбјеђења ли-
ца, имовине и пословања (припадници обезбјеђења). Техничка ком-
понента се спроводи путем примјене механичких и електронских 
средстава заштите. Међутим, систем безбједности и заштите преду-
зећа може посједовати високу поузданост у експлоатацији само ако 
се ова два облика комбинују. 

Безбједносни менаџмент предузећа организационо и функци-
онално повезује све компоненте система безбједности и заштите и 
даје нове садржаје који га квалитативно подижу на виши ниво, 
односно он, у ширем смислу, подразумијева одлучивање о без-
бједносним циљевима предузећа, о начинима и средствима да се 
избјегну неповољни утицаји који долазе из окружења или самог пре-
дузећа, или да се њихов штетан утицај умањи2. Он је тај који одре-
ђује циљеве, планира, организује, наређује, контролише, координи-
ра и одговара за безбједан рад и пословање предузећа у складу са 
пословном политиком. 

Заштита информација и информатичка безбједност у цјелини, 
физички интегритет, техничка заштита, управљање заштитом од по-
жара, заштитом на раду и заштитом животне средине, реаговање на 
кризе и управљање кризама, те континуитет пословања, основни су 
садржаји интегрисаног система безбједности и заштите предузећа. 

 
Садржаjи интегрисаног система безбjедносне заштите 

привредног субjекта РиТЕ Угљевик 
 
Да би се креирао, успоставио и функционисао интегрисани 

систем безбједносне заштите предузећа, нужно је претходно дефи-
нисати његову безбједносну политику. Безбједносна политика Ри-
ТЕ Угљевик и модел безбједносне заштите овог предузећа, постају 
све више универзално питање, превазилазе локалне и регионалне 
оквире и захтијевају универзално прихватљив приступ у њиховом 
дефинисању, креирању, успостављању, праћењу и функционисању. 
Она представља критичан фактор у постизању циљева пословне 

                                                 
1 Мандић, Г.: Системи обезбјеђења и заштите, Факултет цивилне одбране, 
Београд, 2004, стр. 91 
2 Драгишић, З.: Безбедносни менаџмент, Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 5. 
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политике предузећа без обзира на просторне и амбијенталне услове 
њиховог дјеловања, због чега интензивна и тијесна сарадња у ши-
рим оквирима има суштински значај. 

Безбједносна политика предузећа почива на низу међузавис-
них, усклађених принципа који су у перманентном интеракцијском 
дјеловању: а) Безбједна обрада информација је предуслов за све 
пословне процедуре предузећа, а сама заштита информација се до-
живљава као дио укупне пословне политике; б) Високим нивоом без-
бједности штите се интереси клијената, пословних партнера и самих 
запослених у предузећу; в) Евентуалним ризицима и угрожавањима 
која нису у складу са пословним интересима предузећа, супротста-
вља се одлучно и у потпуности; г) Законски захтјеви, интерна правила 
и уговорне обавезе у погледу система безбједносне заштите морају 
се испунити у потпуности; д) Сви запослени теже високом нивоу ста-
ња безбједности и квалитета у свакодневном раду који је посљедица 
високе свијести о безбједности; ђ) Провођење политике безбједности 
се врши уз помоћ обавезне архитектуре безбједности коју захтијева 
организациони дио предузећа задужен за послове безбједности; е) 
Мјере безбједности у предузећу су комплексне и предузимају се за 
заштиту пословања, података и ресурса; з) Сви системи морају бити 
заштићени од предвидивих пријетњи (пожара, поплава, терористич-
ких напада, квара техничке опреме, физичког угрожавања…) у складу 
са њиховим значајем за пословање. 

Убрзане промјене у свијету и повећани потенцијал за пријетњу 
безбједности у информационим технологијама3, заштиту подата-
ка, информација и периметара у предузећу чини прворазредно зна-
чајном. У РиТЕ Угљевик, ово сазнање чини основу за креирање оп-
штих стандарда безбједности и модела њихове практичне примјене. 
Да би чинили јединствен, интегрисан систем, стандарди и модели 
примјене морају се креирати једнако за све запослене, оне који раз-
вијају, одржавају или користе компоненте система и оне који имају 
приступ информацијама или инфраструктурним елементима и уре-
ђајима предузећа. За постизање корпоративних безбједносних циљ-
ева неопходан је беспрекоран рад информационих технологија које 
се примјењују. Безбједност је могућа само уз безбједне информаци-
оне системе који правилно функционишу, високо су доступни и ако 
сви запослени у предузећу имају одговоран приступ осјетљивим по-
дацима и ресурсима. За провођење и контролу безбједности ин-
формација у предузећу постоји организациони оквир. Модел органи-
зације безбједности информација зависи од основног пословног мо-
дела организације предузећа. 

                                                 
3 Taњга, Р., Тањга, М.: Заштита информација – нова парадигма, Безбједност и 
заштита у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Факултет за безбједност и 
заштиту, Бања Лука, 2008., стр. 185–198. 



Мр Радислав Јовичић 

 44 

Сваки организациони модел подразумијева висок ниво цент-
рализације управљања системом безбједности информација у пре-
дузећу4. За функцију координације безбједности организациони ок-
вир предвиђа изградњу централне информационе и комуникационе 
платформе у вези са свим питањима безбједности. Конкретне улоге 
и одговорности за безбједност су дефинисане у оквиру организације 
безбједности институције. Процеси безбједности су одређени окви-
ром организације и моделом безбједносне заштите предузећа. Свим 
питањима и иницијативама везаним за управљање системом без-
бједносне заштите, управља се и координира из централне без-
бједносне јединице на нивоу управе предузећа. Процјена ризика, 
осим тога, служи и као основа за дефинисање адекватних мјера да 
би се осигурао потребан ниво безбједности и заштите5. 

У вријеме свога настајања, физичка заштита6 је представља-
ла мало организовану дјелатност појединаца или групе лица анга-
жованих са циљем да чувају и сачувају неко лице или средство, 
односно да спријече неконтролисан улазак у одређени штићени 
простор. Данас је физичка заштита скуп низа мјера, активности и 
поступака овлашћених лица, са јасно дефинисаним циљем, која за-
једно са другим члановима организације и уз подршку савремених 
техничких средстава заштите, штите лица, имовину и пословне ак-
тивности организације. Законитост је нужна претпоставка функцио-
нисања физичке заштите7. У предузећу физичка заштита има за 
циљ спријечити неовлаштени приступ, штету и ометања пословних 
просторија и информација, те заштитити запослене, клијенте и пос-

                                                 
4 Тепшић, М.: Заштита информација као потреба савременог друштва, Безбједност 
и заштита у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Факултет за безбједност и 
заштиту, Бања Лука, 2008., стр. 256–279. 
5 Taњга, Р., Тањга, М.: Op.cit, стр. 185–198. 
6 Мандић, Г.: Op.cit, стр. 57–73.  
7 Несумњиво, овлашћења која припадници обезбјеђења имају у обављању послова 
физичке-техничке заштите, могу се примијенити само под условима и на начин 
предвиђен законским и подзаконским актима и то само за вријеме дужности. То су 
следећи прописи: Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној 
детективској дјелатности („Службени гласник РС“ број 4/12); Правилник о условима и 
начину спровођења техничког и физичког обезбјеђења ("Службени гласник РС" број 
20/2003), Правилник о легитимацији припадника обезбјеђења и детективској 
легитимацији ("Службени гласник РС" број 19/2003), Правилник о евиденцијама 
("Службени гласник РС" број 20/2003), Правилник о просторним и техничким 
условима за заштиту од крађе и других незгода и злоупотреба, које мора 
испуњавати пословни простор предузећа које обавља дјелатност обезбјеђења лица 
и имовине и детективска агенција ("Службени гласник РС" број 20/2003) и Правилник 
о условима обављања послова пратње и обезбјеђења новца, вриједносних папира, 
племенитих ковина, метала и других вриједности ("Службени гласник РС" број 
19/2003). Види детаљније: Бошковић, М.: Физичко обезбјеђење и заштита 
објеката (приручник), Водех, Београд, 1995, стр. 48, 49.; Бошковић, М.; Кековић, З.: 
Обезбеђење лица, имовине и пословања предузећа (студија), ВШУП, Београд, 
2003, стр. 43. 
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ловне партнере од свих видова физичког угрожавања, од ометања, 
провокација, до угрожавања личног интегритета. Свако лице које 
ради у предузећу или долази у њега по основу пословне активности, 
као и сваки уређај за обраду пословних информација које користи 
предузеће јесте зона безбједности8. Под техничким обезбјеђењем 
и заштитом лица и имовине подразумијевамо обезбјеђење које се 
остварује техничким средствима и уређајима чија се врста, намјена, 
квалитет и примјена одређују посебним прописима. Техничко обез-
бјеђење представља заштиту и спречавање неовлашћеног приступа 
лицу или објекту, документу, средству и слично, уз помоћ употребе 
техничких средстава и опреме. Наиме, задатак како физичке тако и 
техничке компоненте система заштите јесте да обезбиједи предузе-
ће од уласка неовлашћених лица, од шпијунаже, диверзија, сабота-
жа и разних врста крађа; да предузима одговарајуће превентивне 
мјере и да спроводи у живот одлуке органа управљања које се 
односе на безбједност људи, имовине и пословања. 

Да би се обезбиједило исправно и безбједно функционисање 
свих елемената система безбједносне заштите предузећа, успоста-
вљају се процедуре и дефинишу одговорности за њихово управљ-
ање и функционисање9. Ово укључује израду одговарајућих упутс-
тава за употребу, приручника за рад и процедура за поступке у слу-
чају инцидената. Одговорности и процедуре управљања инциден-
тима се успостављају да би се обезбиједио брз, ефективан и прави-
лан одзив на безбједносне инциденте, за шта је потребно преконт-
ролисати: а) да ли су успостављене процедуре да покрију све по-
тенцијалне типове безбједносних инцидената; б) да ли се поред уо-
бичајених планова за непредвиђене случајеве, намијењених опо-
равку система или сервиса што је брже могуће; в) да се мјере за от-
клањање посљедица од безбједносог инцидента и отказа система 
контролишу и обезбјеђују. 

Предузећа, посебно она сложене организационе структуре са 
мноштвом пословних објеката, потенцијално су изложена случаје-
вима угрожавања који могу бити пријетња пословању, прије свега 
континуитету производње и продаје угља и електричне енергије, и 
довести до прекида нормалних пословних функција или губитка ре-
путације. Да би се нека ситуација прогласила кризом, потребно је да 
једновремено инцидентом буде захваћен већи дио неког пословног 
подручја или више пословних подручја предузећа истовремено. 
Овакве ситуације захтијевају централизовану координацију и упра-
вљање на нивоу предузећа и постојање унапријед припремљеног 
проводивог Плана управљања кризама предузећа. За реализацију 

                                                 
8 Делишимуновић, Д.: Сувремени концепти и уређаји заштите, И. Т. Граф д. о. о., 
Загреб, 2002, стр. 111–140. 
9 Ibidem.  
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Плана у предузећу се формира Група за управљање кризама (тзв. 
кризни менаџмент). Овај документ пружа оперативну подршку за 
дјеловање како би се предузеће суочило са кризама које имају ути-
цај на укупно пословање предузећа. У њему се детаљно описује ор-
ганизациони модел за управљање кризама предузећа са дефини-
сањем улога и одговорности за вријеме ескалације кризе и фаза 
одговора на кризу. 

У РиТЕ Угљевик, пословни континуитет је дио процеса без-
бједносног менаџмента и важан дио његовог система безбједносне 
заштите. Успоставља се са циљем дефинисања и имплементације 
контрола, њиховог сталног прилагођавања, дјеловања у случају 
прекида пословних активности и заштите критичних пословних про-
цеса од утицаја већих отказивања или катастрофа. Процес менаџ-
мента пословног континуитета се примјењује ради смањења сметњи 
узрокованих катастрофама и безбједносним отказивањима на прих-
ватљив ниво кроз комбинацију превентивних контрола и контрола 
опоравка10. 

Потреба да се настали губитак, односно штета надокнади регу-
лише се коришћењем развијене мрежа врста и послова осигура-
ња11. Појам „осигурање“, поред свог привредног, правног или технич-
ког значења, има и шире значење које означава појам сигурности, 
повјерења у нешто, заштиту, обезбјеђење, зајамченост12. Када је оси-
гурање пословних ризика у питању, процјена безбједносног ризика је 
доста једеноставна и углавном се осигурава имовина од ризика по 
основу пожара, техничких и технолошких катастрофа, крађа и разбој-
ништава, а возила по законском основу као обавезно и додатно доб-
ровољно каско осигурање. 

 
Улога интегралног система безбjедности у остваривању 

пословне функциjе РиТЕ Угљевик 
 
Структура организације предузећа се одређује Статутом (или 

другим интерним правним актом), и њиме се одређују и организаци-
они дијелови који имају одређена овлашћења, односно по нивоу ов-
лашћења се и разликују. Органи преко којих се врши управљање у 
предузећу, начелно, треба да буду скупштина, управа, надзорни 

                                                 
10 Кесеровић, Д.: Управљање системом безбједносне заштите финансијских 
институција, ФБЗ БЛ, 2009, стр. 130. 
11 Три основна правила за управљање ризиком су: не ризикуј више него што можеш 
допустити да изгубиш; узми у обзир и случајност; не ризикуј пуно за мало. У: Robert I. 
Mehr & Bob A. Hedges: Risk Menagement in the Business Enterprise, Homewood, II., 
Richard D. Irwin, 1963, str. 34. Преузето од: Капор, П.: Основе пословања у 
осигурању, Пословни биро, д. о. о., Београд, 2004, стр. 3. 
12 Капор, П.: Основе пословања у осигурању, Пословни биро, д. о. о., Београд, 2004, 
стр. 11. 
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одбор и менаџер (директор). Правни акти предузећа треба да одре-
ђују мјесто, улогу, овлаштења и одговорности менаџера предузећа. 
Структура менаџмента предузећа је условљена типом организације 
па се организациона структура и начин пословања РиТЕ Угљевик 
такође утврђују њеним Статутом13. Статутом се такође прецизно 
дефинишу права, обавезе и одговорности менаџмента и других ли-
ца са посебним овлаштењима и одговорностима у предузећу. 

Организација и архитетура предузећа успоставља са са циљ-
ем да се дефинише како се примјењују сви елементи интегрисаног 
система безбједносне заштите у предузећу. Први ниво архитектуре 
безбједности дефинише политику безбједности, која затим дефини-
ше оквир и одговорности и вриједи за цијело предузеће. Она дефи-
нише значај безбједности за предузеће. Други ниво се односи на 
стандарде безбједности и описује захтјеве у погледу безбједности 
на основу политике безбједности. Стандарди безбједности су одре-
ђени принципима безбједности који детаљно описују како се морају 
вршити свакодневни посао и пројекти. Принципи безбједности су 
еластично постављени и дефинишу се као општи, посебни и поједи-
начни и преовлађујуће се односе на конкретно пословно подручје 
или дио организације у зависности од конкретног захтјева. Принципи 
безбједности се промовишу и саставни су дио безбједносне и пос-
ловне политике предузећа. Активности везане за функционисање 
система безбједносне заштите су многобројне, веома сложене и 
захтијевају много знања, рада и стручности. У великим предузећ-
има, у која несумњиво спада и РиТЕ Угљевик, потребно је имати ор-
ганизационе цјелине које ће по сегментима водити безбједносне 
послове. Руководилац система безбједносне заштите у предузећу је 
менаџер безбједности, а организационе цјелине изабраног модела 
интегрисаног система безбједносне заштите јесу14: а) безбједносни 
менаџмент; б) служба информатичке заштите; в) служба физичког и 
техничког обезбјеђења; г) служба за континуитет пословања и служ-
ба за реаговање на кризе – кризни менаџмент; д) служба заштите од 
пожара; ђ) служба заштите на раду; е) заштита животне средине 
(еколошка безбједност); е) унутрашња контрола и истраге; и) служба 
хигијенске заштите и ж) организациона јединица, у функцији интерне 
безбједносне заштите пословања, имовине и лица. 

Предмете интересовања система безбједносне заштите чине: 
безбједносне процедуре и смјернице за безбједност; субјекти обез-

                                                 
13 Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично пре-
дузеће а.д.Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. 
Угљевик (број 04/1-021-1998/06 од 07.09.2006) и Правилник о организацији рада и 
системтизацији радних мјеста, Јавно матично државно предузеће ''Електропирвреда'' 
Републике Српске, Зависно предузеће Рудник и термолектрана ''Угљевик'', Угљевик, 
1996. година. 
14 Ibidem. 
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бјеђења; сарадња и комуникација елемената система безбједносне 
заштите; извори и облици угрожавања; превенција пријетњи уређе-
њем објекта и његове околине; заштита информација и информаци-
оних система (интерна и екстерна); приједлог рјешавања пријетњи 
(процјена и анализа пријетњи и спровођење акција усмјерених на 
смањење ризика везаних за идентификоване пријетње на најнижем 
практичном нивоу); управљање пријетњама; процедуре рада систе-
ма заштите у нетипичним, кризним (штетним) ситуацијама; проак-
тивне и реактивне мјере обезбјеђења; контрола кретања и боравка 
лица у просторијама или у простору предузећа; безбједносна култу-
ра пословне заштите и комуникације (обухвата правила пословног 
бонтона са сегментима заштите); систем мониторинга; метод прије-
ма нових радника са аспекта система безбједносне заштите; пре-
венција спречавања насиља на радном мјесту; едукација професио-
налних кадрова; праћење, анализа и евалуација рада професио-
налног кадра; едукација руководних кадрова и свих запослених; 
заштита интелектуалне својине; заштита назива и заштитног знака 
предузећа; провјера бонитета, и лични систем пословних информа-
ција. Овако широк спектар безбједносних интереса менаџмента и 
менаџера безбједности предузећа даје довољан основ за успјешно 
организовање и управљање његовим интегралним системом без-
бједносне заштите. 

 
Закључак 
 
Промјене безбједносног амбијента и схватања безбједности 

одразиле су се и на промјену архитектуре безбједности у предузећу. 
Умјесто ослонца на државне елементе система безбједносне заш-
тите, прије свега на полицију и државне безбједносне агенције, пре-
дузећа се окрећу ка индустрији приватне безбједности. 

Временом, безбједносна функција у предузећу се мијења и од 
модела класичне физичко-техничке заштите, постаје модерна пос-
ловна функција од виталног значаја у подршци пословању. Данас, 
интегрисани систем безбједносне заштите подразумијева синергет-
ско дјеловање главног менаџмента, безбједносног менаџмента, ме-
наџмента свих организационих дијелова, запослених и екстерних 
давалаца безбједносних услуга у предузећу и обједињава информа-
тичку безбједност, физичко-техничку заштиту засновану на савре-
меним технологијама, безбједност у кризним ситуацијама, континуи-
тет пословања и укљученост свих видова осигурања код осигурава-
јућих друштава. 

Интегрисани систем безбједности као модел заштите предузе-
ћа у новије вријеме и поред свих проблема доживљава несумњив 
развој, добија на значају и бива прихваћен као поуздан модел сис-
тема безбједносне заштите РиТЕ Угљевик. 
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Abstract: It is obvious that the criminal justice response to serious crime is 

primarily repressive methods, including primarily the covert activities of law 
enforcement agencies and the application of methods of secret surveillance, while 
temporarily restricting the rights and freedoms guaranteed. These tendencies are 
particularly pronounced since the beginning of the XXI century, and estimates are 
that in the coming period as the expansion under transnational serious crime, and to 
increased social response to the same, including of course the instruments of 
international criminal law and the norms of substantive and procedural criminal law 
within the state. This paper will provide a review of the modern approach criminal 
provisions on organized crime, terrorism and serious corrupiton, a review of their 
compliance with international legal documents, and directions for improvements in 
the above mentioned areas. 

Keywords: serious crime, organized crime, terrorism, corruption, modern 
approach 

 
Супротстављање тешком криминалитету подразумијева пре-

дузимање мјера превенције на његовом спречавању и мјера репре-
сије у циљу његовог откривања и обезбјеђења доказа. Уобичајно је 
да се говори о спречавању и сузбијању криминалитета као облику 
друштвене реакције на ову друштвено негативну појаву. У том смис-
лу у литератури је најзаступљенија превенција и репресија крими-
налитета, а посљедњих неколико година интензивно се говори и о 
стратегијама супротстављања криминалитету као новом облику кон-
троле криминалитета1. Прелаз сузбијања и спречавања криминали-
тета у контролу криминалитета одвија се унутар ширих социјално-
економских и културолошких процеса глобалног карактера. О томе 
колико контрола криминалитета подразумева све што и спречавање 
и сузбијање, па и више од тога, или се ради о концепту који јесте 
мање амбициозан, али је истовремено прагматичнији и ефикаснији, 

                                                 
1 Види опширније: Пена, У. (2009). Стратегије супротстављања криминалитету и 
концепт рада полиције у заједници. Бања Лука: Висока школа унутрашњих послова. 
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говоре сада већ јасно видљиве последице у пракси, понекад врло 
противуречне и неочекиване. Упркос значајним разликама у поли-
тичком, институционалном и формално правном смислу, ефекти 
ових промена су слични у различитим срединама2. Систем друшт-
вене реакције на криминалитет и у домаћим условима показује све 
израженије црте контроле, уместо спречавања и сузбијања. Мада се 
чини да каснимо са пуним учешћем у савременим интегративним 
процесима и да смо на маргинама глобализације, неки проблеми 
домаћег кривичноправног система јесу добрим дјелом последица 
промјена глобалистичког карактера3. 

Спречавање и сузбијање тешких криминалитета може се пос-
матрати кроз елементе кривичног права, кривичногпроцесног права, 
криминалистике, као и криминалне политике. Универзала заштитна 
функција кривичног права јесте одвраћање појединца од понашања 
која су штетна за туђа правна добра, те њихово усмјеравање на по-
нашања која су у складу са правним нормама. Поред ове функције, 
постоји и ретрибутивистичко оправдање кривичноправне репресије 
које сврху кажњавања види у постизању правде, односно враћању 
зла за учињено зло.4 Доминира схватање по коме је дјеловање кри-
вичноправних и кривичнопроцесних механизама основни вид сузби-
јања криминалитета, а у њеном склопу важно мјесто даје се доно-
шењу и примјени кривичних закона. Заправо, оспособљавање кри-
вичног права да у већој мјери остварује превентивну улогу захтјева 
и одустајање о тога се кривично законодавство користи за оствари-
вање различитих циљева који су понекада међусобно неспојиви. Иа-
ко је у међувремену методологија криминаолошких истраживања 
веома развијена, прије свега профилисањем истраживачких средс-
тава која омогућавају и мјерење ефеката кажњавања, закључци су у 
основи остали исти5. 

 
 
 
 

                                                 
2 Игњатовић, Ђ. (2006). Казнена реакција у XXI веку – Изазови и дилеме, Ново кри-
вично законодавство: дилеме и проблеми у теорији и пракси, Београд, 9–33. 
3 Соковић, С. (2011). Савремене глобалне тенденције у контроли криминалитета 
(карактеристике, перспективе и осврт на домаће прилике). Crimen (II) 2/2011, стр. 
212–226 
4 Стојановић, З. (2010). Кривичноправна репресије као инструмент сузбијања 
криминалитета – савремене тенденције, Савремене тенденције кривичне репресије 
као инструмент сузбијања криминалитета. Београд: Српско удружење за 
кривичноправну теорију и праску, стр. 7–28. 
5 Хорватић, Ж, Цвитановић, Л. (1999). Политика сузбијања криминалитета, Загреб: 
МУП Републике Хрватске. 
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Преветивни приступ у спречавању тешких облика кри-
миналитета 

 
Превенција криминалитета представља систем мјера и актив-

ности усмјерених на откривање свих непосредних, објективних и 
субјективних услова и околности које погодују настанку и вршењу 
криминалитеа6. Ипак, не ради се о простом „скупу мјера“, већ су да-
те у јединственој и комплексној повезаности и чине, као такве, засе-
бан квалитет, са посебним криминалнопревентивним импликација-
ма. Те мјере, иако се повезују у једну функционалну цјелину, испо-
љавају и своје особености и индивидуалности, повезане често сво-
јим специфичним значењима. У сваком случају то су конкретне акци-
је усмјерене на отклањање друштвено негативних и криминогених 
утицаја и појава уопште, које воде јављању друштвено опасних по-
нашања7. Превенција захтјева са своје стране нови поглед на цјело-
купну проблематику спречавања криминалитета и то као ефикасно 
превентивно дјеловање и превазилажење уских знања која стичу 
експерти различитих струка при оспособљавању за послове контро-
ле криминалитета. Она укључује учешће свих друштвених и држав-
них органа почевши од породице, школе, невладиног сектора и дру-
гих (тзв. општа превенција) до укључивања државних органа којима 
је основна функција сузбијање криминалитета (тзв. посебна превен-
ција). При осмишљавању нових превентивних приступа важно је 
имати у виду достигнућа других држава, па се од истраживача у овој 
области подразумијева примјена упоредног приступа8. 

У оквиру превентивне функције истиче се по значају спреча-
вање криминалитета, тј, превенција криминалитета, односно пред-
деликтно поступање полиције на спречавању кривичних дјела и, ти-
ме, рад на непосредној заштити безбједности грађана од ових дели-
ката. Истог значаја, али у оквиру репресивне функције полиције, 
јесте сузбијање криминалитета, односно репресија криминалитета 
коју чини посљеделиктно поступање полиције („истраге“) којим се 
врши откривање, прикупљање доказа и расвјетљавање кривичних 
дјела, као и проналажење и хватање учинилаца кривичних дјела и 
њихово привођење надлежним органима. Савремена сазнања у 
изучавању криминалитета и сродних друштвених феномена, погото-
во тенденције да се превенција узме као основ практичног дјелова-
ња, учврстила су увјерење да се успјешно супротстављање крими-
налитету не може постићи без великог ангажовања државних и 

                                                 
6 Алексић, Ж, Шкулић, М, Жарковићм М. (2004). Лексикон криминалистике. Београд: 
Дигитал дизајн, стр. 115 
7 Милутиновић, М. (1984). Криминална политика. Београд: Савремена 
администрација, стр. 135.    
8 Ibidem. 
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друштвених органа, организација, специјализованих институција и 
јавности у најширем смислу. То је прије свега значило ангажовање 
различитих друштвено-економских, социјално-заштитних, здравст-
вених и васпитно-образовних организација и установа којима се 
могло дјеловати на услове и узроке криминалног и осталих видова 
социјалнопатолошког понашања. Ово увјерење је непосредна по-
сљедица сазнања о криминалитету као производу дугогодишње де-
формације и деструкције друштвених услова и односа као и крими-
нализације друштва. Такво стање оправдава настојање да се те-
жиште супротстављања криминалитету пренесе из уске области 
кривичноправног репресивног реаговања на план друштвене пре-
венције која као криминалнополитички метод може да представља и 
значајну окосницу демократизације односа у друштву. Превенција 
захтијева са своје стране нови поглед на цјелокупну проблематику 
спречавања криминалитета и то као ефикасно превентивно дјело-
вање и превазилажење уских знања која стичу експерти различитих 
струка при оспособљавању за послове контроле криминалитета. 
Поред овога, нове тенденције генералне превенције истичу у први 
план њено дејство на јачање моралних норми, односно њен морал-
новаспитни учинак, тзв. позитивну генералну превенцију. Дакле, да 
би казна имала генерално-превентивни ефекат, постављају јој се 
три услова: да је извјесна, да је довољно строга и да је брза. Управо 
као проблем тог учинка појављује се одређивање садржине гене-
ралне превенције, као и утврђивање да ли је и у којој мјери генерал-
на превенција ефикасна. Међутим, доста је спорно питање превен-
тивног ефекта кривичног законодавства, а нарочито улога специјал-
не превенције у остваривању кривичноправне заштите (однос гене-
ралне и специјалне превенције)9. 

 
Репресивни приступ у спречавању тешких облика кри-

миналитета 
 
Репресивна дјелатност је посљедична, накнадна активност, 

којом се дјелује ради отклањања посљедица учињеног кривичног 
дјела (post delictum), односно реагује у вези са насталим негативним 
понашањем или појавом. Активност би се проводила на откривању 
кривичних дјела и спровођењу криминалистичких истрага, открива-
њу и хватању учинилаца тих дјела и њиховом предавању судским 
органима.10 Дакле, репресивна дјелатност у општем смислу означа-
ва облик државног или друштвеног реаговања с циљем да се закон-
ском принудом или застрашивањем сузбију одређене појаве или 

                                                 
9 Стојановић, З. (2011). Превентивна функција кривичног права, Crimena (II) 1/2011, 
стр. 4. 
10 Милосављевић, Б. (1997). Наука о полицији, Београд: Поллицијска академија, стр. 159. 
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односи у друштву, да би се успоставило или измијенило неко правно 
стање, заштитиле одређене функције државе или неки други њени 
интереси, или интереси грађана. У потупности прихватамо став да 
би кривичноправна репресија требала да има два јасно издиферен-
цирана приступа сузбијању криминала: први, енергично сузбијање 
најтежих облика криминалитета (поштујући све принципе правне 
државе), и други, коришћење алтернативних кривичних санкција 
(али и неке иновиране традиционалне казне, нпр. систем новчаних 
казни у дневним износима) за лакше (и донекле средње тешке) об-
лике криминалитета11. 

Репресивне функције полиције чине репресивни дијелови кри-
вичне, прекршајне и управне функције полиције који се остварују 
вршењем одговарајућих активности полиције на сузбијању штетне 
посљедице (сузбијање кривичних дјела, прекршаја, као и незакони-
тих појединачних управних аката) за које је полиција надлежна. У 
оквиру репресивне функције полиције јесте сузбијање криминалите-
та, односно репресија криминалитета коју чини постделиктно посту-
пање полиције којим се врши откривање, прикупљање доказа и рас-
вјетљавање кривичних дјела, као и проналажење и хватање учини-
лаца кривичних дјела и њихово привођење надлежним органима. У 
новије вријеме издваја се у посебну категорију сузбијање организо-
ваног и тешких облик привредног криминалитета, које се и код нас 
обезбјеђује примјеном посебног закона ради откривања и кривичног 
гоњења учинилаца кривичних дјела организованог и тешких облика 
привредног криминалитета. Мјере репресије су изворне мјере при-
нуде или притиска којима се реализује политика репресије у друшт-
ву, а које државни органи предузимају према грађанима или 
њиховим асоцијацијама ради постизања одређених циљева, или 
одржавања постојећег, односно успостављања новог правног стања 
у појединим подручјима живота и рада. 

Поред наведеног, сматра се да стални пораст криминалитета 
одвраћа полицију од њеног примарног циља (превенције) и да се тај 
циљ модификује у захтјев за заустављање пораста криминалитета 
његовом репресијом. Наиме, суочени са порастом криминалитета, 
друштво и држава од полиције, али и кривичноправног система у 
цјелини, захтијевају да истовремено буде ефикаснија у његовом 
спречавању (превенцији) и сузбијању (репресији). Друго битно пи-
тање у вези с репресијом криминалитета тиче се мјеста тог задатка 
у контексту полицијске функције и одређених консеквенци које из 
схватања тог мјеста произилазе. Према традиционалном схватању 
које широко подржава полиција, а уз њу и дио полициолошке лите-
ратуре, централну одговорност полиције чини репресија криминали-
тета. Ипак, данас је извјесно да се само репресивним средствима не 

                                                 
11 Стојановић,  З. (2010). op.cit. стр. 7-28 
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може повести ефикасна борба против криминалитета, без обзира на 
то да ли та средства имају и одређене превентивне ефекте. Оваква 
оријентација присутна је у савременој криминалној политици. Због 
тога велики број савремених законодавстава данас поред казни 
прописује и читав низ облика непеналног реаговања (мјере без-
бједности и васпитне мјере), који ма колико у себи носили елеменат 
принуде, имају превентивну сврху. Међутим, и даље постоји несклад 
између настојања савремене криминалне политике да се кримина-
литет спријечи или макар ублажи и његовог свакодневног испољ-
авања. Разлози таквом стању су многобројни, и у сваком случају 
превазилазе могућности друштва да их нивелише или ублажи. Сам 
криминалитет представља често недефинисано подручје, па у одно-
су на такво стање предузимају се поједине превентивне мјере са 
различитим циљем и различитог интензитета, међу којима су и оне 
које се предузимају уз казну и поводом ње12. 

 
Кривичноправна реакција на тешке облике криминалитета 
 
Кривичноправна реакција на тешке облике криминалитета у 

последњих десет година доживјела је својеврсну трансформацију. 
Тако су међународноправни акти, кривична законодавства уопште 
(компаративна и домаћа процесна законодавства), као и кривичноп-
равне теорије, признаји потребу примене посебних метода открива-
ња и истраге тешких кривичних дела, које се разликују од традицио-
налних истражних метода и радњи13. Полазна претпоставка оваквог 
реаговања кривичнопроцесног законодавства јесте да су класничне 
методе откривања и доказивања кривичних дјела путем општег 
кривчног поступка недовољне и неефикасне, када је реч о тешким 
облицима криминала. Заправо, овакав приступ у сузбијању тешких 
облика криминала произилази из криминално-политичког опредјељ-
ења и представља његову битну компоненту. Примјеном таквог при-
сутпа несумњиво се повећава ефикасност агенција за спровођење 
закона у супротстављању тешким облицима криминала, док се с 
друге стране привремено ограничавају уставна права и слободе ли-
ца према којима се примењују наведене мере и радње. Тако су упо-
редо јачала настојања да се кривичноправна реакција на тешке об-
лике криминала поставе у оквире правне државе и владавине пра-
ва. Због тога се поменуте мјере у супротстављању тешком кримина-
лу означавају као привремено ограничавање основних људских пра-

                                                 
12 Пена, У. (2008).  op.cit. 
13 Види детаљније: Шикман, М. (2011). Организовани криминалитет, Бања Лука: 
Висока школа унутрашњих послова; Шкулић, М. (2003). Организовани криминали-
тет – појам и кривичнопроцесни аспекти, Београд: Досије. 
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ва и слобода у поступку прикупљања података и доказа неопходних 
за спровођење кривичног поступка14. 

Реаговање кривичног законодавства на тешке облике крими-
нала подразумјевало би све кривичноправне одредбе које су садр-
жане у кривичним законима, као и друге одредбе кривичног каракте-
ра које су садржане у посебном или споредном кривичном законо-
давству, а тичу се сузбијања тешких облика кривичних дјела. Норме 
кривичног законодавства које се односе на тешке облике криминала 
су под посебним сензибилитетом, како због саме тежине таквих кри-
вичних дјела, тако и због (већ напоменуте) потребе заштите гаран-
товних људских права и слобода. Одредбе кривичног законодавства 
којима се захватају тешки облици криминалитета можемо прије све-
га посматрати крзо материјалноправне и процесноправне норме. 
Тако материјалноправно захватање тешких облика кримналитета 
огледа се у проучавању тешких облика криминалитета са становиш-
та кривичног права, као система правних прописа којима се предви-
ђају кривична дјела и кривичне санкције за учиниоце тих дјела. Кри-
вичнопроцесне одредбе које се тичу супротстављања тешким обли-
цима криминала односе се на супротстављање таквим облицима 
криминала на начин на који се у оквирима правног система реагује 
на потребу дјелотворног откривања и доказивања кривичних дјела 
која спадају у тај облик криминала. 

Кривичнопроцесно супротстављање организованом кримина-
литету, заправо, представља предвиђање посебних процесних пра-
вила, а тиме и посебних метода откривања и истраге кривичних де-
ла тешког криминала, с циљем да се на ефикасан начин дође до 
доказних материјала за откривање, расветљавање и пресуђивање 
конкретне кривичне ствари организованог криминалитета. У сушти-
ни, та посебна процесна правила и методе карактеришу давање 
специфичних, ширих овлашћења полицији и органима правосуђа у 
поступку ислеђивања кривичних дела организованог криминалитета, 
која, између осталога, представљају веће ограничавање слобода и 
права човека, него што је то случај код редовног, општег кривичног 
поступка15. Поред тога, кривичнопроцесно супротстављање тешким 
облицима криминала, посебно организованом криминалу подразу-
мева и међународну сарадњу на плану борбе против организовмеа-
ног криминалитета. У том контексту кључна ствар је размена ин-
формација између субјекта супротстављања криминалитету на ме-
ђународном нивоу, прикупљање и размена доказних материјала, као 

                                                 
14 Коментари закона о кривичном/казненом поступку у Босни и Херцеговини. 
(2005). Сарајево: Вјеће Европе/Европска Комисија, стр. 349 
15 Бејатовић, С. (2005). Кривичнопроцесна питања нових метода откривања и истраге 
кривичних дела организованог криминалитета. Зборник радова – Организовани 
криминалитет, стање и мере заштите, Београд: Полицијска академија, стр. 68 
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и спровођење заједничких истрага агенција за спровођење закона 
различитих земаља. Осим тога, међународно искуство у супротста-
вљању организованом криминалитету, засновано на истраживањи-
ма и анализама истраге кривичних дела организованог криминали-
тета на међународном нивоу, указује да кривичне поступке треба 
усмерити у правцима којима би се прецизно одредила: а) структура, 
криминална организација и главне активности криминалних мрежа, 
б) модус операнди криминалних организација (укључујући произ-
водњу, маркетинг и финансијску подршку), в) контакти са дозвољ-
еним и недозвољеним активностима и д) јасан опис превентивне 
стратегије.16 

 
Саврмене тенденције у политици сузбијања кримина-

литета 
 
Када је ријеч о савременим тенденцијама кривичноправне 

репресије као инстурмента сузбијања криминала, угледни београдс-
ки професор Зоран Стојановић идентификује пет концепцијских раз-
личитих приступа у коришћењу кривичноправне репресије у оквиру 
материјалног кривичног права. То су: традиционални модел, страте-
гија кривичноправног минимализма (декриминализација), стратегија 
кривичноправног експанзионизма, увођење алтернативних кривич-
них санкција и аболиционизму као радикалној негацији остваривања 
заштитне функције у оквиру кривичног права17. Прва о шест могућ-
ности била би стриктно остајање при стандардним начелима и ставу 
да за свако учињено кривично дјело треба примјенити казну или не-
ку другу кривичну санкцију у кривичном поступку који пружа све га-
ранције за окривљеног (модел либералног, праводржавног кривич-
ног права). Кривичноправни експанзионизам стављан нагласак на 
строго и сразмјерно кажњавање (јуст десертс), што подразумјева 
изразито повећање степена репресивности кривичног права и кри-
вичног правосућа у цјелини. Насупрот томе је кривичноправни ми-
нимализам (декриминализација) који подразумјева не само декри-
минализацију, већи и сужавање и прецизирање криминалне зоне 
код постојећих инкриминација. Поред наведених, могућност страте-
гије кривичноправног реаговања јесте и увођење алтернативних 
кривичних санкција, пре свега санкција алтерантивних казни лише-
ња слободе које се издржавају у пенитенцијарним установама. И 
најзад, укидање кривичног права и кривичног правосуђа, те тражење 
алтернативних одговора криминалу (као најмање вјероватна могућ-
ност). Непуштајући се у детаљну анализу, у потупности прихватамо 

                                                 
16 Buscaglia, E., van Dijk, J. (2003). Controlling Organized Crime and Corruption in the 
Public Sector, Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1. and 2., p. 23.  
17 Стојановић, З. (2010). op.cit., стр. 30 
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став да би кривичноправна репресија требала да има два јасно из-
диференцирана приступа сузбијању криминала: први, енергично 
сузбијање најтежих облика криминалитета (поштујући све принципе 
правне државе) и други, коришћење алтернативних кривичних санк-
ција (али и неке иновиране традиционалне казне, нпр. систем нов-
чаних казни у дневним износима) за лакше (и донекле средње теш-
ке) облике криминалитета18. Друго је питање јасне диференцијације 
тежих од лакших облика криминалитета, њихове класификације и 
кривичноправне инкриминације, те би наука кривичног права (али и 
кривичноправна пракса) и о овим питањима требала понудити одго-
варајућа рјешења. 

Када се говори о савременим концепцијама у науци кривичног 
права посљедњих деценија нема једне општеприхваћене, строго 
владајуће концепције. Наиме, постоји паралелно више или мање 
сличних концепција које су постигле начелну сагласност у погледу 
рјешавања основних проблема кривичног права. На тај начин, у 
ствари, долази до формирања мјешовитих школа као што су неок-
ласична, неопозитивистичка и др. Карактеристика ових школа је да 
за основу узимају концепцију једне школе, па се даље те основне 
концепције модификују сазнањима и вриједностима других школа, 
тако да се стварају нови правци.19 

 
Закључак 
 
Уопштено, политика превенције условљена је карактером-

друштвено политичких система и друштвено-политичких односа 
уопште, као и њиховом демократизацијом, затим, оријентацијом 
криминалне политике и наравно, ставом друштва према сопственим 
негативним појавама. С друге стране, мјере репресије институцио-
налног карактера које су засноване на уставу и закону предузимају 
државни органи с циљем обезбјеђивања правилног функционисања 
јавног и правног поретка. Међу њима су посебно значајне постде-
ликтне мјере које предузимају полиција, тужилаштво, кривични суд, 
органи за извршење кривичних санкција, царина и инспекцијске 
службе како би сузбијали криминалитет и друге незаконите радње. 
Дакле, кривичноправно реаговање на тешке облике криминала је 
доста сложена друштвена дјелатност. Ова сложеност условљена је 
не само разноликошћу активности, већ и укључености више друшт-
вених субјеката, и то не само кривичноправних (као што је наведено 
у тексту). Исто тако, за организовање друштвене акције и успјешно 
спречавање и сузбијање тешких облика криминала, веома је значај-

                                                 
18 Ibidem. 
19 Симовић, М., Јовашевић, Д., Симовић, М. (2014). Извршно кривично право. 
Источно Сарајево: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву. стр. 79-81. 
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но дубље познавање не само феноменолошких, него и етиолошких 
и других карактеристика тешких облика криминалитета, посебно 
објективних и субјективних узрока и услова његовог јављања у да-
том времену и простору. 
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Abstract: The modern concept of managing police organizations includes the 

introduction and continuous implementation and improvement of the quality 
management system as a basic prerequisite for following world trends in police 
organizations at all levels. The strongest motive of every organization in today's 
business world is certainly a success, whereas the term success means different 
things in different organizations. For police organizations is not enough just to deal 
with traditional police work in the field maintaining of peace and order, but also to 
provide services to customers who expect them to be successful, and in addition 
must meet the needs and expectations of all interested parties in administrative and 
other procedures kept in police organizations depending on the hierarchy level. Also, 
everyone, especially the leaders of the most highly hierarchical positions, must 
accept the fact that the quality is the most important element for success and a good 
understanding of the procedures and actions that are the result of the work of the 
police organization as a whole. In order to provide quality services according to 
predefined specifications police organizations need to analyze in detail all the 
processes in terms of quality in order to build a single system based on process 
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management. The paper exposed the need for reorganization of police organizations 
in Bosnia and Herzegovina, which, through the introduction of Total Quality 
Management should be restructured to make them rationally organized and 
professionally qualified public service for the provision of quality services to 
customers of those same services. 

Keywords: restructuring, police organization, management, total quality, 
process 

 
1. Uvod 
 
Najjači motiv svake organizacije u današnjem poslovnom svijetu 

svakako je uspjeh, pri čemu termin uspjeh ima različito značenje kod 
različitih organizacija. Savremeni svijet u oblasti proizvodnje, pružanja 
usluga, tehnologije organizacije i upravljanja posljednjih decenija 
preživljava burne i duboke promjene. Savremeno poslovanje donosi nova 
pravila, nove metode, nove ljude, jednom riječju, nastupa period promjena 
koje se dešavaju u organizacijama širom svijeta. Promjene stvaraju 
temelje nove poslovne kulture i novih kriterijuma poslovne uspješnosti. 
Policijske organizacije nisu izdvojen sistem u okviru društvene zajednice 
koji je imun na promjene. Policijske organizacije treba da imaju značajnu 
ulogu u razvoju društvene zajednice na svim nivoima upravljanja. 

Tranzicija je proces u kojem se još uvijek nalaze zemlje Zapadnog 
Balkana, a koji podrazumijeva transformaciju državnog u privatno 
vlasništvo, ali i sveobuhvatnu promjenu političkog, institucionalnog, 
ekonomskog i socijalnog sistema. Na prvom mjestu tranzicija predstavlja 
promjenu načina razmišljanja. To je sveobuhvatni set promjena, i veoma 
je teško definisati trenutak u kom tranzicione promjene počinju ili 
trenutak u kom se završavaju. Kako sve zemlje koje prolaze kroz proces 
tranzicije teže prijemu u Evropsku uniju, posebnu pažnju moraju usmjeriti 
u oblasti: državne uprave, zdravstva, bezbjednosti, rada, 
telekomunikacija, saobraćajnog sistema i zaštite podataka. 

Osnovni cilj promjena unutar policijskih organizacija je unaprjeđenje 
bezbjednosti društvene zajednice i podizanje nivoa zadovoljstva korisnika 
usluga i javnosti u cje,ini na viši nivo. Danas za policijsku organizaciju nije 
dovoljno samo da se bave redovnim poslovima iz oblasti bezbjednosti i da 
očekuju da samo na osnovu toga budu uspješne, nego moraju da 
zadovolje potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana (korisnika 
usluga, isporučioca, zaposlenih, privrednika i društva). Da bi obezbijedile 
kvalitet usluga prema prethodno definisanim specifikacijama, policijske 
organizacije trebaju detaljno analizirati sve procese sa aspekta kvaliteta, u 
cilju uspostavljanja efektivnog i efikasnog sistema upravljanja baziranog 
na upravljanju procesima. 

Uspostavljanje i unaprjeđivanje sistema menadžmenta totalnim 
kvalitetom (TQM) organizacije na osnovu percepcije poslovnih procesa 
je nešto o čemu se priča u novije vrijeme, čija je suština transformacija 
svih organizacija, pa tako i policijskih iz birokratski uređene 
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organizacione strukture u fleksibilnu timsku organizaciju zasnovanu na 
poslovnim procesima. 

 
2. Modernizacija policijske organizacije 
 
Policijske organizacije, kao dio sistema državne uprave, svojim 

nadležnostima, zadacima i odgovornostima predstavljaju značajan 
subjekt u kojem građani ostvaruju svoja demokratska i ljudska prava i 
slobode. Odgovornost menadžment struktura policijske organizacije za 
provođenje volje i interesa građana s jedne strane i izvršavanje 
specifičnih zadataka svojstvenih za samu policijsku organizaciju, s druge 
strane, postaje direktna, vidljiva i mjerljiva posebno kroz proces kreiranja 
i donošenja dobrih odluka, dobro uspostavljenom komunikacijom sa 
građanima i javnošću uopšte, ali i kreiranjem novih mogućnosti za 
realizaciju inicijativa, ideja i projekata građana 1, str. 39. 

U situaciji kada najveći broj građana živi u oskudici i siromaštvu i kada 
se, bez obzira na deklarativnu i stvarnu opredjeljenost da kao društvo 
budemo dio evropskih integracija, u čemu podrška građana ne bi smjela biti 
upitna, još uvijek nisu pronađeni modeli kojima bismo se efikasnije i efektnije 
organizovali, trošili malo, mnogo manje na vlasti, a u korist građana i 
racionalizovali sve nivoe vlasti. Svakako, naročita pažnja bi trebala biti 
usmjerena na potrošnju u javnom sektoru, gdje je, nažalost i najviše 
zaposlenih, mnogo više nego u mnogim privrednim granama, kao i u 
potpunoj primjeni evropskih modela i standarda kada se tiče administrativnog 
aparata policijskih organizacija kao servisa građana 1, str. 39. 

Tranzicija u Bosni i Hercegovini je proces koji se odvija u svim 
oblastima političkog, društvenog i ekonomskog života, ali je sigurno 
među prvim prioritetima i težak i komplikovan posao organizovanja i 
restrukturiranja sistema državne uprave, odnosno policijskih 
organizacija, u čemu su jednim dijelom učinjeni pozitivni pomaci. Opet, u 
tom procesu, u konstalaciji sa svim problemima kompleksnih promjena 
po principu od vrha nadole, gotovo da bi bilo neisplativo čekati da se 
reforme spuštaju s najvišeg do najnižeg nivoa, odnosno da se prvo 
provedu na višim nivoima upravljačke strukture, pa onda, po tom 
utvrđenom modelu, na najnižim nivoima. Dobro je da ovaj proces teče 
istovremeno i da se, možda najlakše, ali ne i najbezbolnije, može završiti 
na nižim organizacionim nivoima policijskih organizacija 1, str. 39. 

 
3. Polazna pozicija policijske organizacije 
 
Finansijski problemi. Finansijski položaj policijskih organizacija u 

Bosni i Hercegovini posljednjih se godina konstantno pogoršavao. 
Rezultat pogoršanja se sastojao u ograničavanju njihovih mogućnosti za 
djelovanje. Pored toga, perspektive za budućnost su prilično tmurne, 
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budući da nema naznaka da će se loš finansijski položaj poboljšati u 
sljedećim godinama. Rješenje za izlaz iz navedenog teškog problema se 
najčešće traži u radikalnim mjerama štednje. Međutim, dugoročno 
gledano to neće donijeti željeni uspjeh, već će prouzrokovati jedino 
slabljenje države zbog štednje, što je sa aspekta nacionalne ekonomije 
besmisleno. Da bi se ponovo zadobio manevarski prostor, potrebno je 
provesti određene reforme na svim nivoima državne uprave, pa tako i u 
policijskim organizacijama 1, str. 40. 

Nedovoljno uzimanje u obzir principa ekonomičnosti. 
Policijske organizacije u Bosni i Hercegovini (entitetske policije, policija 
Brčko Distrikta, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA i Granična 
policija Bosne i Hercegovine), i uopšte uzeto u zemljama u tranziciji, 
danas ne pokušavaju da dovoljno štedljivo i ekonomično iskoriste 
raspoloživa finansijska sredstva. Takvo pogrešno držanje teško da se 
može prebaciti direktno pojedinim saradnicima, ono je više uslovljeno 
time što se o finansijskim pitanjima često odlučuje na rukovodećim i 
političkim nivima, umjesto da se u rješavanje pojedinačnih pitanja i 
preuzimanje finansijske odgovornosti direktno uključe nadležni 
službenici. Uzrok djelimično treba tražiti i u činjenici da obično nedostaju 
informacije koje su potrebne za donošenje odluka. Tako je recimo u 
budžetima i računovodstvu koje se primjenjuje u upravama, vidljivo 
koliko se novca daje za pojedine aktivnosti policijskih organizacija. Ono 
što je od strateške važnosti za funkcionisanje policijske organizacije je 
prepoznavanje mogućnosti štednje na svim organizacionim nivoima uz 
osiguranje transparentnosti 1, str. 40. 

Birokratske strukture. Birokratske strukture u policijskim 
organizacijama u Bosni i Hercegovini sprječavaju uspješno 
funkcionisanje administrativnog aparata policijske organizacije. Zbog 
ogromnog broja normi i propisa, često se i relativno jednostavni sadržaji 
ne mogu prepoznati kao takvi, te ih može rješavati samo specijalist. 
Veliki broj pravila i regulativa onemogućavaju fleksibilno reagovanje na 
okolne uslove koji se često vrlo brzo mijenjaju. Sljedeći problem je 
postojanje čvrste hijerarhije. Mnogobrojne odluke se pripremaju na nižim, 
ali se ipak donose na višim nivoima. Posljedica je da radnici, referenti i 
službenici u administrativnim aparatima policijskih organizacija, čak i za 
jednostavne odluke jedva da mogu preuzeti odgovornosti. Isti je slučaj i 
sa direktorom policije, načelnicima sektora, odjeljenja, odsjeka i službi, 
jer su u podređenom položaju u odnosu na ministra. Posebno 
interesantna je činjenica da se nadređeni, po hijerarhijskoj ljestvici, ne 
osjećaju potpuno odgovornim za konačan rezultat, zbog opisane podjele 
rada unutar policijske organizacije 1, str. 40. 

Nedostatak motivacije kod službenika, nezadovoljavajući 
rukovodni kvaliteti rukovodećih kadrova. Veliki broj policijskih 
službenika u policijskim organizacijama nije dovoljno motivisan. Razlog 
je prije svega potrebno potražiti u tome da se angažovanim službenicima 
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nude poticaji (materijalne ili nematerijalne prirode) u vrlo ograničenom 
obimu. Nadalje, mnogi od rukovodećih kadrova ne posjeduju 
zadovoljavajuće rukovodeće kvalitete. S jedne strane krivica za to leži u 
nedostatku mogućnosti obuke i školovanja za rukovodeće kadrove, a s 
druge strane i u kriterijumima za izbor personala. Često je slučaj da se 
prilikom izbora personala u prvom planu u obzir uzima samo stručna 
kvalifikacija kandidata. Njegove sposobnosti rješavanja konflikata, 
motivisanje radnika, te spremnost da prenese odgovornost u mnogim 
slučajevima se uopšte ne uzimaju u obzir 1, str. 40-41. 

Nezadovoljstvo građana. Zahtjevi korisnika usluga prema kojima 
administrativni aparati policijskih organizacija pružaju usluge su u 
posljednje vrijeme naglo porasli. Povećana birokratizacija, duga obrada 
predmeta (u nekim organizacionim jedinicama i mnoge duže od 
propisanih rokova), djelimično neprijateljski tretman prema građanima od 
strane službenika policijskih organizacija, kao i povećanje upravnih taksi 
i drugih troškova više se ne prihvataju bez ikakve kritike. Danas je opšti 
trend da se od administrativnih aparata policijskih organizacija i čitave 
policijske organizacije u cjelini traži da postanu prijatnije za građane i da 
u većoj mjeri dobiju karakter „uslužnog preduzeća“ 1, str. 41. 

Pojačana konkurencija zbog globalizacije svjetskih tržišta. 
Konačno, proces globalizacije, a i sama Evropska unija zahtijevaju 
modernizaciju javne uprave, a samim tim i policijskih organizacija. 
Policijska organizacija koja radi isuviše birokratski, dugotrajna obrada 
zahtjeva, posebno u postupcima od vitalnog značaja za građane kao što 
su izdavanje ličnih dokumenata, blokiraju ekonomiju koja mora ostati 
konkurentna u uslovima nacionalne (unutardržavne) i međunarodne 
konkurencije, gdje uprave konkurišu kao lokaliteti za ekonomsku 
djelatnost 1, str. 41. 

 
4. Pojmovno određenje restrukturiranja 
 
Razdoblje tranzicije nacionalne ekonomije i društva u cjelini 

predstavlja sveobuhvatno prilagođavanje društva željenim standardima. 
U Bosni i Hercegovini ciljni standardi su standardi Evropske unije (EU) i 
NATO saveza. Sveobuhvatno prilagođavanje društva se provodi kroz 
prilagođavanje institucionalnog okvira i institucija društva. Ovaj globalni 
društveni proces neke zemlje naročito zahvata nacionalnu ekonomiju i 
njezine subjekte. Djelovanje privrednih subjekata po standardima 
Evropske unije podrazumijeva viši nivo liberalizacije tržišta i jačanje 
konkurencije. Da bi organizacija opstala na tržištu u novonastalim 
uslovima, najčešće mora raskinuti s dosadašnjim načinom razmišljanja, 
rada i ponašanja. Promjene koje svaka organizacija, pa tako i policijska 
organizacija treba provesti u cilju prilagođavanja uglavnom su 
sveobuhvatne i korjenite. Pored ostalog, zahtijevaju izgradnju i promociju 
novog sistema vrijednosti u poslovanju u kojem dominiraju: kvalitet, 
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kultura organizacije i poslovna etika 2, str. 7-8. U cilju sprovođenja 
sveobuhvatnih i korjenitih promjena u policijskim organizacijama, bilo bi 
poželjno da se menadžment odluči za restrukturiranje, odnosno proces 
organizacionog restrukturiranja uvođenjem TQM-a. Suštinu 
restrukturiranja predstavljaju organizacione promjene. Pod 
organizacionim promjenama podrazumijevamo razliku između dva stanja 
organizacije koja su izmjerena u dvije vremenske tačke. Navedene 
promjene mogu se podijeliti po više kriterijuma, od kojih su najznačajniji: 
1) širina, 2) dubina, 3) vremenska dimenzija, 4) uspostavljanje 
mehanizma koordinacije i 5) implementaciju svega navedenog u vidu 
funkcionisanja strukturirane organizacije 3, str. 62. 

Restrukturiranje je način pojačavanja snage organizacije da bi se 
osposobilo za suočavanje sa konkurencijom. Akcenat je na usklađenosti i 
vitalnosti preduzeća da se uspješno suočava sa promjenama u sredini. 
Restrukturiranje se kod nekih koristi kao sinonim transformacije. 
Restrukturiranje uključuje konstituisanje ekonomskog modela organizacije, 
odnosno sagledavanje kako pojedine poslovne aktivnosti u portfoliju 
doprinose stvaranju dodajne vrijednosti. To zahtijeva dezagregiranje 
organizacije u finansijskom smislu. Drugo, neophodno je povezivanje 
fizičke infrastrukture organizacije da se obezbijedi konfiguracija toka 
vrijednosti kroz organizaciju i eksternu sredinu. Treće, restrukturiranje 
obuhvata preoblikovanje arhitekture posla u organizaciji 4, str. 279-280. 

Restrukturiranje je proces sprovođenja velikih promjena u 
organizacionoj strukturi koje često uključuju smanjivanje broja 
menadžerskih nivoa i promjenu komponenti organizacije premještanjem i 
eksternalizacijom nekih aktivnosti ili funkcija i vrlo često smanjivanjem 
broja zaposlenih. Sastavni i bitan dio tog procesa je smanjivanje dubine i 
širine organizacije poznato kao downsizing. To podrazumijeva znatno 
reduciranje slojeva i veličine srednjeg menadžmenta, širenja raspona 
kontrole i uopšteno smanjenje broja radnika. Dobro provedenim procesom 
restrukturiranja organizacije postaju „uže“ i „pliće“ i oslobađaju se svega 
suvišnog što usporava reagovanje na brze promjene u okruženju, te se 
koncentrišu na ono u čemu su najbolje. Proces restrukturiranja može biti 
strateški vođen kao projekt i biti sastavni dio šire vizije sveukupnih 
promjena. U načelu, razlikuju se dvije vrste restrukturiranja: defanzivno i 
strategijsko restrukturiranje prikazanih na slici 1 1, str. 42. 

Menadžment policijskih organizacija donosi odluku da li će 
pokrenuti projekat sveobuhvatnog ili djelimičnog restrukturiranja. 
Sveobuhvatno restrukturiranje obuhvata cijelu organizaciju, dakle sve 
njene strukturne elemente. Djelimično restrukturiranje podrazumijeva 
promjene samo u nekim strukturnim elementima, npr. resursima (ljudski 
potencijali, finansije i sl.). Međutim, kako se u ovom radu govori o TQM-
u, onda je sasvim jasno da policijske organizacije koje se opredijele za 
proces uvođenja TQM-a, istovremeno su izabrale pravac sveobuhvatnog 
restrukturiranja 1, str. 42. 
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Uzroci organizacionih promjena su spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji 
uzroci organizacionih promjena su generisani van organizacije, dok su 
unutrašnji generisani unutar nje. Na unutrašnje uzroke organizacionih 
promjena kod policijskih organizacija najčešće utiče sama policija. 
Spoljašnji uzroci su obično inicirani od strane društvene zajednice ili 
međunarodnih činioca 3, str. 62. 

 
Slika 1: Vrste organizacionog restrukturiranja s obzirom na 

obuhvat 1, str. 43. 
 

 
 
5. Poslovni procesi 
 
Kada je riječ o poslovnim procesima koji se odvijaju unutar 

policijskih organizacija, bilo da se radi o procesima podrške ili primarnim 
procesima, najveća greška u pristupu je stav da se proces 
restrukturiranja može provesti na ispravan način a da se pri tom ništa ne 
mijenja u strukturi poslovnih procesa. Za koji oblik poboljšanja poslovnih 
procesa će se opredijeliti menadžment policijskih organizacija zavisi u 
prvom redu od trenutnog stanja i pouzdanosti poslovnih procesa, te o 
postavljenim ciljevima. Da bi se uopšte moglo govoriti o organizacionom 
restrukturiranju policijske organizacije uvođenjem TQM-a neophodno je 
da se na nivou policijske organizacije formira stručni tim za 
restrukturiranje i uvođenje TQM-a. Radi postizanja racionalnosti 
poslovnih procesa koja će se direktno odraziti na efektivnost i efikasnost 
policijske organizacije, stručnom timu za restrukturiranje na raspolaganju 
je ostavljena čitava lepeza mogućnosti; otklanjanje slabih mjesta, 
optimizacija, inovacija i reinžinjering. Međusobno se razlikuju samo po 
obimu intervencije u poslovnom procesu, što podrazumijeva i razliku u 
vremenu trajanja intervencije kao i veličini rizika. Da bi se otklonila slaba 
mjesta važno je da se dobro izvrši strukturiranje svakog poslovnog 
procesa ponaosob unutar policijske organizacije, što će omogućiti 
praćenje njegovog odvijanja i analizu u cilju otkrivanja svih slabih mjesta 
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(petlje, preklapanja, višestruki poslovi, višestruke ili nedostatne 
kompetencije, premalo ili previše ljudi, rasipanje resursa i sl.). Zadatak 
stručnog tima za restrukturiranje je da potpuno otkloni ili maksimalno 
minimizira uticaj slabih mjesta. Nakon uočenih i otklonjenih slabih mjesta 
u poslovnom procesu ili minimalizacije njihovih negativnih učinaka, 
moguće je pristupiti optimizaciji poslovnog procesa. Cilj je 
maksimalizacija rezultata uz minimalizaciju ulaganja. Optimizacija 
podrazumijeva izmjene u procesu koji je pouzdan, pa je moguć nastanak 
neželjenih poremećaja. Iz tog razloga zadatku optimizacije poslovnih 
procesa treba prići stručno, s maksimalnom dozom opreza. Dok 
optimizacija teži poboljšanju postojeće strukture poslovnog procesa, 
inovacija podrazumijeva izmjene i dodatke kojih do tada uopšte nije bilo 
u poslovnom procesu 1, str. 43. 

Reinžinjering poslovnih procesa se prema99 opisuje kao temeljno 
redefinisanje i korjenito redizajniranje poslovnih procesa radi postizanja 
drastičnih poboljšanja najvažnijih odrednica poslovanja (troškova, 
kvaliteta, brzine). Radi se o sasvim novom obliku i strukturi poslovnog 
procesa, a time i njegovom kvalitetu. To je vrlo složena operacija u kojoj 
se sve u procesu mijenja, izuzev cilja. To je skup aktivnosti koje 
podrazumijevaju angažovanje čitavog niza specijalista izvan tima za 
upravljanje poslovnim procesima 5, str. 44. 

Na slici 2 prikazan je mehanizam postizanja racionalnosti procesa 
s obzirom na obim intervencije, trajanje i rizik. 

 
Slika 2: Mehanizmi postizanja racionalnosti procesa s obzirom 

na obim intervencije, trajanje i rizik 6, str. 28. 
 

 
 
Kod policijskih organizacija koje nisu utvrdile, izgradile, 

dokumentovale i implementirale svoje poslovne procese do izražaja 
posebno dolazi proces organizacionog restrukturiranja administrativnog 
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aparata policijske organizacije uvođenjem TQM-a. S obzirom da je TQM 
fokusiran na procese a ne na strukturu, i kako TQM predstavlja 
metodologiju izgrađenu na procesnoj perspektivi organizacije, samo 
restrukturiranje poslovnih procesa spada u posebno važan strukturni 
element sistema upravljanja i vođenja policijske organizacije. U takvim 
slučajevima otvaranje projekta uspostavljanja sistema totalnog kvaliteta 
u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008 nameće se 
kao razumno rješenje, budući da norma zahtijeva dokazivanje procesnog 
pristupa 7. To znači da će policijske organizacije morati utvrditi, izgraditi, 
dokumentovati i implementirati poslovne procese i dokazati da se njima, 
kao važnim elementom u strukturi pružanja usluga korisnicima usluga, 
postiže efikasniji i efektniji rad policijskih organizacija. Od presudnog 
značaja je kod procesa organizacionog restrukturiranja policijskih 
organizacija razumijevanje opšteg procesa upravljanja ukupnim 
kvalitetom. Radi lakšeg razumijevanja procesne perspektive policijskih 
organizacija potrebno je istaći činjenicu da se policijske organizacije 
ubrajaju u grupu poslovnih sistema 1, str. 44. 

Poslovni sistem je prema101 istovremeno dinamički, otvoren i 
upravljiv sistem koji u svojoj strukturi sadrži upravljački sistem i objekt 
upravljanja što ga svrstava u klasu kibernetskih sistema. U cilju 
obezbjeđenja realizacije upravljačkog postupka, poslovni sistem sa 
integrisanim sistemom upravljanja pored podsistema upravljanja u svom 
sastavu ima podsistem dokumentovanja i analize i podsistem 
unapređenja procesa/sistema kako je prikazano na slici 38, str. 27. 

 
Slika 3: Poslovni sistem policijske organizacije 8, str. 28. 
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6. Proces upravljanja ukupnim kvalitetom u policijskoj 
organizaciji 

 
Zahtjev za modernizacijom policijskih organizacija nije nešto novo. 

Oduvijek je bilo pokušaja reformi, međutim, još nikada nije došlo do 
sveobuhvatnog organizacionog restrukturiranja, kao što bi to trebao biti 
slučaj danas. Dobar primjer i pokretačka snaga jesu već provedene 
mjere modernizacije u drugim zemljama kao što je predmet čestog 
spominjanja modernizacija u zemljama Zapadne Evrope i Sjedinjenim 
Američkim Državama. Policijske organizacije na svim nivoima nastoje 
modernizovati svoje poslovanje uvođenjem određenih promjena u 
dosadašnji način rada. Da bi se uopšte moglo govoriti o procesu 
upravljanja ukupnim kvalitetom u policijskim organizacijama, neophodno 
je razumijevanje opšteg procesa upravljanja ukupnim kvalitetom. 

Opšti proces upravljanja ukupnim kvalitetom sastoji se od četiri 
faze 1, str. 46-47: 

1) Faza je selekcija procesa. Zapravo ova faza je izvor procesa 
koji zahtijeva unapređenje. Da bi to bilo meguće obaviti prethodno je 
potrebno definisati procese i njihove korisnike. U ovoj fazi se postavljaju 
sljedeća pitanja: 

 Koje usluge čine rezultat procesa. Svako ko radi u policijskoj 
organizaciji se mora zapitati šta je zapravo rezultat njegovog rada ili 
procesa u kome učestvuje. Za razliku od proizvodnih preduzeća u 
policijskim organizacijama je ponekad veoma teško izraziti autpute. 

 Ko su korisnici tih usluga (korisnici usluga mogu biti interni ili 
eksterni). Svaki zaposlenik u policijskoj organizaciji mora biti svjestan da 
on radi za nekog korisnika usluge i da je njegova misija da zadovolji 
potrebe toga korisnika. Da bi se ta svijest izgradila potrebno je da svaki 
zaposlenik u policijskoj organizaciji sebe zapita: ko su moji korisnici? 

 Šta je zapravo korisnicima usluga potrebno? Svako od 
zaposlenog osoblja u policijskoj organizaciji mora se zapitati da li svojim 
uslugama zadovoljava ono što je korisniku tih usluga potrebno. Da bi to 
uopšte bilo moguće, cjelokupno zaposleno osoblje mora prvo da zna šta 
je njegovim korisnicima usluga potrebno? 

 Sljedeće pitanje koje se postavlja je: kako se to može mjeriti? 
Prilagođavanje potrebama korisnika usluga nije praktično izvodljivo ako 
se te potrebe ne mogu izraziti kroz neke kvantifikovane karakteristike 
usluge u smislu kvaliteta, vremena, troškova itd. 

 Koji su kritični procesi čijim unapređenjem možemo zadovoljiti 
potrebe korisnika procesa? 

Nakon što su identifikovani procesi (procesi podrške i primarni 
procesi) i njihovi korisnici u ovoj fazi TQM-a se vrši selekcija procesa koji 
će se unaprijediti. Praksa je da se selekcionišu oni procesi u kojima ima 
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najviše problema i/ili čijim se unapređenjem kreira najveća dodatna 
vrijednost za korisnike usluga. 

2) Faza je evaluacija procesa. U ovoj fazi TQM-a proces se 
analizira i ocjenjuje sa aspekta performansi koje pruža korisnicima 
usluga u policijskim organizacijama. Crta se šema procesa (flow chart) 
koja pokazuje njegov tok i sastavne korake. Nakon toga se istražuju 
uzroci i simptomi problema i vrše mjerenja performansi. Performanse 
procesa u policijskim organizacijama se mjere u terminima: kvalitet 
(riješenih predmeta koji podrazumijeva pruženu uslugu prvi put bez 
ponovnog rješavanja iste stvari dva puta), vremenski ciklus procesa (broj 
dana koji proteknu od momenta podnošenja zahtjeva do ostvarivanja 
određenog prava korisnika usluge koje proističe dostavljanjem 
određenog pismena, a po zahtjevu korisnika usluge) i produktivnost. 

3) Faza je standardizacija procesa. Standardizacija se vrši na taj 
način što se proces transformiše u standardnu proceduru tako da se 
svaki sljedeći put, proces u policijskim organizacijama odvija na 
propisani način koji podrazumijeva sljedeće: 

 Standardizaciju procesa kroz njegovu transformaciju u 
proceduru i promociju procedure. 

 Djelovanje: treniranje zaposlenih u policijskim organizacijama 
da rade po procedurama. 

 Provjera: mjerenje performansi procesa u policijskim 
organizacijama. 

 Sprovođenje aktivnosti da bi se smanjila varijabilnost procesa i 
eliminisalo svako odstupanje od propisanih procedura. 

4) Faza je unaprjeđenje procesa. U ovoj, posljednjoj, fazi se obavlja 
konstantno unapređenje standardizovanih procesa. Svaki proces se 
ponaosob prati, mjere njegove performanse i vrši stalno rješavanje i 
otklanjanje problema u njemu kada se oni pojave. Nakon svakog izvršenog 
unapređenja procesa, obavlja se ponovo njegova standardizacija. 

 
7. Zaključak 
 
Za dugoročan uspjeh u radu svake organizacije, pa tako i 

organizacija koje se bave policijskim poslovima, presudnu ulogu ima 
uvođenje standardnih radnih procesa i procedura kontrole kvaliteta kako bi 
se građanima i svim ostalim institucijama garantovala kvalitetna, 
transparentna i efikasna usluga. U tome i jest osnovna vrijednost sistema 
upravljanja kvalitetom i menadžmenta totalnim kvalitetom sagledane kroz 
cijelu organizaciju kao niza isprepletenih radnih procesa i procedura gdje 
kvalitet ima presudnu i najvažniju ulogu u cilju zadovoljenja potreba 
korisnika usluga, tj. građana. U policijskim organizacijama koje 
implementiraju TQM koncept nije bitno tražiti krivca za uzrokovane greške 
već kako sistemski u budućnosti spriječiti da se takve greške ponove. 
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Predstavljeni savremeni pristup kontroli kvaliteta i isticanju važnosti 
zadovoljstva korisnika usluga (građana), omogućio je razvoj filozofije 
poslovanja u kojoj svi zaposleni (službenici i radnici), pa i svi interni 
poslovni procesi teže jednom, jedinom cilju, a to je konstantno 
unaprjeđenje sebe samih. U korak s navedenim potrebno je vizionarski 
razmatrati sve moguće probleme i identifikovati sve izvore otpora unutar 
policijske organizacije ka uvođenju i primjeni filozofije TQM-a. Stoga je 
veoma bitno odmah u početku identifikovati organizacione promjene koje 
proizilaze iz „nove“ filozofije upravljanja, identifikovati promjene u samoj 
organizacionoj strukturi (ako do njih dolazi) i identifikovati izvore otpora 
među zaposlenima koji se suprotstavljaju novom načinu poslovanja, te 
znati kako preduhitriti izvore otpora kako oni ne bi zaustavili proces 
implementacije. Međutim, uvođenje TQM-a u policijske organizacije 
prouzrokuje jedan sasvim novi problem, a to je nastanak novog svijeta 
politike isprepletenog autokratskom, pasivnom, status quo birokratijom 
koja svugdje u svijetu pruža otpore ka bilo kojoj promjeni. Jedan od 
razloga je i taj što policijske organizacije u većini zemalja koje prolaze 
kroz period tranzicije nisu izolovan sistem koji je imun na stranačko i 
političko zapošljavanje osoba koje su u po standardnim procedurama 
TQM-a neprihvatljive za organizacije ovakvog tipa. 

TQM iza sebe povlači novu organizacionu kulturu, kulturu kvaliteta, 
a u takvom okruženju korisnik usluge, odnosno građanin i njegovo 
zadovoljstvo imaju ključnu ulogu koju administracija policijske 
organizacije teško prihvata, ili što je još gore, uopšte ne prihvata. TQM u 
obzir uzima, ne samo eksterne usluge ispoljne prema vanjskim 
korisnicima usluga, nego tretira i interne radne procese koji se 
neprestanao odvijaju u i između organizacionih jedinica na istom ili 
različitom hijerarhijskom nivou unutar organizacione strukture. Pored 
toga TQM koncept se može ograničiti na usavršavanje organizacione 
strukture, radnih procesa ili jednog i drugog zajedno. 
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Abstract: Shadow economy is usually interpreted by scientists as an 

obstacle to the optimal functioning of market economy and the structures of state 
power. In spite of this, it is perceived and understood by researchers in a very 
narrow sense: as economic crimes or crimes of economic character. This 
approach fails to take into account that any economic relations, including shadow 
ones, presuppose an equal exchange of material values. Using this as a basis, the 
paper proves the necessity of widening and specifying the range of crimes 
encompassed by the notion of „shadow economy“, it also shows that the degree of 
its public danger is at present undervalued. The authors have analyzed the works 
of leading economists to define the concept of shadow economy that could be used 
for crime research and that encompasses two components (the criminal and the 
hidden one). The authors have also analyzed Special Part of the Criminal Code of 
the Russian Federation and selected corpus delicti aimed at counteracting shadow 
economy. The authors have defined their classification types according to the 
shadow economy criteria and analyzed specific attributes of corpus delicti 
elements for these crimes. The analysis allowed to state that every third corpus 
delicti in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation stipulates, 
among other things, liability for some kind of shadow economy activities, whereas 
one in eight is specifically aimed at shadow economy activities; at the same time, 
only five Articles of the Criminal Code of the Russian Federation counteract the 
turnover of material values which takes place in the shadow economy. The research 
of key elements of selected cor- pus delicti allowed the authors to specify the 
types of material values exchanged at shadow markets and to analyze the 
specifics of criminal law reaction to such phenomena. The authors use the 
obtained results to conclude that it is necessary to reform criminal legislation. 

Keywords: shadow economy; criminal economy; hidden economy; 
underground economy; criminal legislation; economic crimes 

 
На протяжении последних 20 лет в программных документах 

различного уровня говорится о необходимости более активной 
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борьбы с теневой экономикой1. Вместе с тем по сей день резуль-
таты работы в этом направлении оставляют желать лучшего: по 
последним данным Госкомстата РФ2, ненаблюдаемая экономика 
составляет примерно 16 % от ВПП, обеспечивая занятость пример-
но 18 % экономически активного населения, и это не учитывая неза-
конных видов деятельности (проституции, торговли наркотиками, 
порнографией, контрафактом и т.д.), вообще исключаемых, как пра-
вило, из анализа показателей теневой экономики в России. Связано 
это в том числе с тем, что учеными-криминологами преступность в 
сфере теневой экономики традиционно рассматривается прежде 
всего как экономическая преступность [1–4]. Однако, на наш взгляд, 
такой подход в существенной степени обесценивает результаты 
анализа, поскольку не отражает реальной общественной опасности 
отношений, являющихся объектом анализа, а также приводит к 
ошибкам в оценке масштабов теневого оборота. 

Цель настоящей статьи – обосновать необходимость расши-
рения спектра преступлений, охватываемых понятием „теневая эко-
номика“, и показать, что степень общественной опасности этого яв-
ления в настоящий момент недооценивается. 

Исходной посылкой для нашего вывода является само поня-
тие теневой экономики, содержание которого не раскрывается в за-
конодательстве РФ или подзаконных актах, несмотря на деклариру-
емую необходимость борьбы с ней. Отсутствие четкого понимания 
того, с чем, собственно, необходимо бороться, безусловно, сказы-
вается на качестве этой борьбы и требует внесения терминологи-
ческой ясности. 

О неупорядоченности понятийного аппарата свидетельствует 
обилие терминов, применяемых для описания теневой экономики. В 
англоязычных странах распространены такие термины, как shadow – 
теневая, unsanctioned – несанкционированная, parallel – параллель-
ная, hidden – скрытая. Во франкоязычных странах распространены 
термины souterraine – подземная, informelle – неформальная, 
inofficielle – неофициальная, в немецких источниках – Schattenoeko-
nomie – теневая. В российской литературе можно встретить такие 
определения, как неформальная, нелегальная, подпольная, серая, 

                                                 
1 См., напр., п. 23 Государственной программы Российской Федерации „Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков“ (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 320), п. 3.1 Государственной 
программы Российской Федерации „Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности“ (утв. распоряжением Правительства РФ от 6 марта 2013 
г. № 313-р), раздел 3 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р) и т.д. 
2 Обратный отсчет. Росстат недосчитался деревень, мужчин, картошки. URL: 
http://www.rg.ru/2011/03/31/surinov-site.html. 
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черная, криминальная, скрытая экономика и т.д. Как правило, во 
всех терминах фигурирует три основных признака: скрытый харак-
тер; отсутствие регулирования и контроля; противопоставление 
официальной деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Признаки ненаблюдаемой экономики в терми-

нах, применяемых в зарубежной научной литературе 
 

Скрытый характер Отсутствие регулирова-
ния, учета и контроля 

Неофициальный 
характер 

Ненаблюдаемая (non-
observed, unobserved) 

Нерегулируемая 
(unregulated) 

Второстепенная 
(secondary) 

Скрытая (hidden, 
concealed) [5; 6] 

Неорганизованная 
(unorganized) 

Вторая (second) 

Нераскрытая, неразоб-
лаченная (unexposed) 

Неофициальная 
(unofficial, non-official) [7] 

Другая (other) 

Невидимая (invisible) Неучтенная (unrecorded) Альтернативная 
(alternate) 

Тайная (twilight, 
clandestine) 

Вне бухгалтерского учета 
(off-the-books) [8] 

Параллельная 
(parallel) 

Сокровенная (occult) Двойная (dual) Периферийная 
(peripheral) 

Теневая (shadow) Необлагаемая налогом 
(untaxed) 

Противоположная 
(counter) 

Серая (grey) Наличная (cash)* Автономная 
(autonomous) 

Черная (black) [9] Наличные деньги в руки 
(cash-in-hand) 

Нестандартная 
(precarious) [10] 

Погруженная, затоплен-
ная (submerged) 

Работа на стороне 
(moonlight) 

Нерегулярная 
(irregular) [11] 

Подводная (underwater) Маргинальная (marginal) Повседневная 
(everyday) 

Подземная 
(subterranean, 
underground) [12; 13] 

Гетто (ghetto)  

 
* The cash economy under the new tax system. Canberra: Australian Taxation 

Office, 2003. Sept. 50 p. 
Составлено с использованием: Measuring the non-observed economy: a 

handbook / OECD, IMF, ILO, CIS-Stat. P.: OECD, 2002. 249 p. URL: 
http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf; [14]. 

 
Анализ научной литературы, посвященной теневой экономике, 

показывает, что существует три подхода к ее определению: 
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– юридическое определение – рассматривает как теневую всю 
деятельность, проводимую в нарушение закона; 

– статистическое определение – рассматривает как теневую 
деятельность, которая должна быть, но не отражена в официальной 
статистике, включая экономику, которая характеризуется нежелани-
ем быть поставленной под наблюдение, а также ту часть официаль-
ной экономики, которая не может быть исследована в связи с отсут-
ствием соответствующих данных; 

– фискальное определение – ограничивает неформальный сек-
тор деятельностью, которая нарушает налоговое законодательство. 

Кроме этого, выделяется так называемое рыночное определе-
ние, нацеленное на выявление незарегистрированной и незадекла-
рированной деятельности [15; 16]. Однако это определение можно 
рассматривать как составную часть второго и третьего подходов. 

Сторонники первой точки зрения как в России, так и за рубе-
жом при определении теневой экономики делают акцент на пра-
вовых признаках, трактуют теневую экономику как совокупность 
противоправных и неучтенных, нерегламентированных (отличаю-
щихся от зафиксированных в нормативных документах и правилах) 
видов деятельности [17]. Например, В. О. Исправников, В. В. Кули-
ков определяют теневую экономику как „уклад экономических отно-
шений, который складывается в обществе вопреки законам, пра-
вовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, т.е. 
находится вне рамок правового поля“ [18, с. 20]. Аналогичное опре-
деление можно найти и в зарубежных описаниях теневой экономики 
как части экономической деятельности, которая остается незарегис-
трированной прежде всего по причинам, связанным с преступной 
деятельностью [19, р. 714; 20]. 

При данном подходе различные авторы акцентируют внимание 
на таком аспекте, как наличие либо отсутствие закона, регулирующе-
го какую-либо деятельность. В случае существования закона рас-
сматривается деятельность „вопреки“ закону, а в случае отсутствия 
закона – деятельность „вне“ закона, т.е. деятельность, не регулируе-
мая государственными институтами [21]. Если закон существует, да-
лее классификация производится с позиции того, чтó именно являет-
ся незаконным – продукция или процедура ее производства [22]. 

Сторонники второй точки зрения акцентируют внимание на соз-
нательном характере сокрытия теневой деятельности, определяя ее: 

– как незарегистрированную экономическую деятельность [23, 
р. 114]; 

– деятельность вне рамок общественных и частных установ-
лений [24, р. 628]; 

– производство, намеренно скрытое от государственной влас-
ти [25, р. 2]. 
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Третий подход акцентирует внимание на теневой экономике 
как деятельности, скрываемой от налогов, определяя ее: 

– как все виды экономической деятельности, которые, как пра-
вило, облагаются налогом, но не были доведены до сведения нало-
говых органов [26, р. 78]; 

– все виды экономической деятельности, при которой произ-
водятся законные товары и услуги, но сама деятельность созна-
тельно скрывается от властей, как правило, для получения финан-
совой выгоды (например, уклонение от уплаты налогов, несоблюде-
ние определенных правил и стандартов) [27, р. 31]; 

– все необъявленные, недодекларированные и недорегистри-
рованные сделки, чтобы избежать бремени налогов или обойти пра-
вила, незаконные сделки, связанные с преступностью и коррупцией, 
и законная, но нерыночная деятельность [28, р. 1070]. 

Взаимосвязь теневой экономики и налогообложения отмечают 
многие авторы. У этой взаимосвязи множество аспектов: проблемы 
налогового бремени [4; 29], его распределения и восприятия его 
справедливости [30], взаимоотношения с налоговыми органами [31; 
32]. Однако, несмотря на то что теневая экономика и уклонение от 
уплаты налогов имеют много общего, отождествлять их нельзя3. 

Более разработанным понятием, которое можно принять за 
основу в исследовании теневой экономики, является понятие „не-
формальная экономика“. 

Наиболее популярен на сегодняшний день подход, рассмат-
ривающий реальную экономику как совокупность формальной и не-
формальной (неофициальной) экономик. В рамках данного подхода 
неформальная экономика рассматривается как совокупность видов 
экономической деятельности, которая по тем или иным причинам не 
учитывается государственной статистикой, не охватывается налого-
обложением и не включается в ВВП. Этот подход используется 
прежде всего в макроэкономических расчетах и нацелен на опреде-
ление масштабов неформальной и теневой экономики4. Наиболее 
общей категорией в рамках данного подхода является ненаблюдае-
мая экономика, включающая в себя четыре сектора: 

– незаконное производство, определяемое как те виды произ-
водственной деятельности, в процессе реализации которых произ-
водятся товары и услуги, запрещенные законом, или которые явля-
ются незаконными, если они осуществляются производителями без 
получения соответствующего разрешения; 

– скрытое (подпольное) производство, определяемое как те 
виды деятельности, которые являются производственными и закон-

                                                 
3 Подробнее об этом см.: [33]. 
4 URL: http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf; Энциклопедия статистических терминов: 
в 8 т. Т. 4. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/ tom4.pdf. 
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ными, но намеренно скрываются от органов государственной власти 
в целях уклонения от уплаты налогов или от следования законода-
тельным нормам; 

– производство неформального сектора – виды производст-
венной деятельности, осуществляемые теми некорпорированными 
предприятиями в секторе домашних хозяйств, которые не зарегист-
рированы и (или) размер которых по количеству занятых меньше 
определенного порогового значения и которые имеют какое-либо 
рыночное производство; 

– производство домашних хозяйств для собственного потреб-
ления – виды производственной деятельности, в результате ко-
торых домашние хозяйства потребляют или капитализируют произ-
веденные ими же товары и услуги. 

С учетом того что из четырех описанных секторов ненаблюда-
емой экономики общественную опасность представляют лишь пер-
вые два – криминальная (незаконная) и скрытая (подпольная), наи-
более перспективным представляется включение в понятие теневой 
экономики, борьба с которой провозглашена одной из целей уголов-
но-правового закона, именно этих видов ненаблюдаемой экономи-
ческой деятельности. Криминальную экономику при этом характери-
зует наказуемость оборота теневых благ в рамках уголовного зако-
нодательства, тогда как скрытую экономику характеризует в целом 
легальность и оборачиваемость объектов купли-продажи, но неже-
лание их официального отражения в связи с необходимостью, в 
частности, уплаты налогов, сборов, взносов, объяснения происхож-
дения источников средств на приобретение благ и т.д. 

С опорой на обозначенный подход нами был проведен анализ 
положений Уголовного кодекса РФ на предмет выявления в нем 
составов, направленных на борьбу как с криминальной, так и со 
скрытой экономикой. Отбор взятых для анализа статей осуществлен 
исходя из предположения о наличии в рамках уголовно-правового 
закона средств борьбы не только с уже существующим оборотом 
благ теневой экономики, но и с предпосылками возникновения таких 
рынков, а также с последствиями их функционирования. По этим 
соображениям в выборку, например, попали ст. 241 УК РФ „Органи-
зация занятия проституцией“ и ст. 223 „Незаконное изготовление 
оружия“, поскольку первая из них, оставляя за рамками объективной 
стороны собственно сексуальные услуги, тем не менее предотвра-
щает формирование и функционирование открытых рынков таких 
услуг, а вторая аналогичным образом предотвращает нелегальный 
оборот оружия и боеприпасов. 

В целом в выборку попали статьи, составы которых в рамках 
модели поведения преступника до или после совершения преступ-
ления предполагали наличие условно эквивалентного обмена с 
преимущественно корыстным мотивом (поскольку в ином случае 
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связать наказание по статье с функционированием какого-либо 
рынка было бы весьма сложно). Соответственно, в рассмотрение не 
попали статьи с безэквивалентным обменом или причинением 
ущерба одной стороной другой стороне (поскольку такая деятель-
ность не может являться устойчивой ввиду отсутствия заинтересо-
ванности второй стороны и никогда не приведет к образованию 
рынка). Из этих соображений были исключены из рассмотрения 
статьи, касающиеся использования рабского труда, подделки де-
нежных средств и т.д. При этом к рассмотрению были приняты не 
только статьи, в которых корыстная заинтересованность покупателя 
или продавца блага была очевидна или является квалифицирую-
щим признаком (например, убийство по найму), но также и составы, 
в которых корыстная заинтересованность не исключается (напри-
мер, воспрепятствование осуществлению правосудия, незаконное 
заключение под стражу, незаконное освобождение из-под стражи, 
фальсификация результатов выборов и т.д., мотивом совершения 
которых может быть подкуп). 

Наконец, следует отметить, что в выборку не попали составы, 
характеризующие существующий официально декларируемый обо-
рот товаров, работ и услуг, совершаемый с отдельными нарушени-
ями (например, ст. 151.1 УК РФ „Розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции“), а также составы, в рамках которых 
можно лишь весьма опосредованно бороться с предпосылками 
формирования рынков криминальных благ (так, не учтены в качест-
ве препятствующих формированию рынка краденых вещей такие 
статьи, как 163 „Вымогательство“, 166 „Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ 
и др., в отличие, например, от ст. 158 „Кража“ и ст. 161 „Грабеж“, 
принятых во внимание). 

Ограниченный объем статьи не позволяет нам в полной мере 
привести все доводы, принятые во внимание при определении пе-
речня статей УК РФ, противодействующих теневому обороту благ, в 
связи с чем ниже представлены лишь результаты проведенного 
анализа. Однако это не означает отсутствия дискуссионных момен-
тов, в связи с чем авторский коллектив с благодарностью воспримет 
любую критику представленной точки зрения. 

Проведенный анализ показал, что: 
– в 115 статьях Особенной части УК РФ (более трети от коли-

чества статей Особенной части УК РФ) содержатся составы, пред-
полагающие наказание за теневой оборот различного рода благ; 
при этом 44 статьи (13,2 % от общего объема статей Особенной 
части УК РФ) не имеют иной функции, кроме наказания за неза-
конный оборот тех или иных благ, тем самым действуя исключи-
тельно против проявлений теневой экономики; 
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– из обозначенного числа статей лишь 5 нацелены на борьбу 
со скрытой экономикой, тогда как 110 – на борьбу с криминальной 
экономикой; 

– в отношении значительного числа благ криминальной эко-
номики (в том числе наркотических средств, психотропных веществ, 
сильнодействующих веществ, вооружения и военной техники и др.) 
УК РФ не только препятствует функционированию рынка, но и ме-
шает возникновению предпосылок его функционирования; вместе с 
тем данная тенденция не является универсальной и не прослежи-
вается в отношении каждого из видов благ теневой экономики; 

– в подавляющем числе случаев субъектом ответственности 
за оборот благ теневой экономики является продавец этих благ, 
причем примерно в половине случаев покупатель наряду с продав-
цом также выступает субъектом ответственности5; 

– в некоторых случаях субъектом ответственности за оборот 
благ теневой экономики выступает один лишь покупатель, при этом 
в единичных случаях ответственность покупателя наступает только 
за сам факт наличия спроса на теневое благо (например, приобре-
тение прекурсоров наркотических средств), тогда как в подавляю-
щем большинстве случаев за формирование предпосылок рынка 
несет ответственность продавец блага – лицо, обеспечивающее 
предложение. 

В зависимости от степени уголовно-правовой защиты, ее осо-
бенностей, а также особенностей оценки масштабов рынка нами 
было выделено десять видов объектов, оборот которых относится к 
криминальной экономике, а именно: 

1. Награды (в том числе поддельные), штампы, печати, бланки 
и официальные документы (табл. 2). 

Нетрудно заметить, что в отношении данного вида благ поку-
патель несет ответственность лишь в случае приобретения офици-
альных документов или государственных наград, в то время как 
продавец является субъектом во всех случаях. В то же время сос-
тавы предполагают наказуемость большинства действий, соверша-
емых с объектом до сделки купли-продажи (в том числе подделка, 
хищение или неправомерная выдача документов и наград), остав-
ляя за рамками статьи разве что его контрабанду, а также подгото-
вительные действия в виде, например, приобретения оборудования, 
предназначенного для подделки. Обращают на себя внимание ст. 
238 и ст. 327, не предусматривающие ответственности покупателя 
за оборот теневого блага. 

 

                                                 
5 Стоит отметить, что покупатель может также выступать субъектом ответственности 
в качестве соучастника преступления. 
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Таблица 2. Перечень статей УК РФ, противодействующих 
функционированию криминальной экономики 

 
Статья УК РФ Что предотвращает 

статья (формирование 
предпосылок созда-
ния рынка крими-
нального блага, функ-
ционирование рынка 
либо и то, и другое) 

Кто является 
субъектом – 
продавец 
криминаль-
ного блага, 
покупатель 
либо оба 

Статья 325. Похищение или 
повреждение документов, 
штампов, печатей либо похи-
щение акцизных марок, спе-
циальных марок или знаков 
соответствия 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 238. Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 

Формирование пред-
посылок и функциони-
рование рынка 

Продавец 

Статья 327. Подделка, изго-
товление или сбыт под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, 
печатей, бланков 

Формирование пред-
посылок и функциони-
рование рынка 

Продавец 

Статья 173.2. Незаконное ис-
пользование документов для 
образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица

Формирование пред-
посылок и функциони-
рование рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 324. Приобретение или 
сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград 

Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
2. Маркируемые товары и средства их идентификации (табл. 3). 
Аналогичным образом в отношении данного вида благ субъек-

том ответственности выступает в первую очередь продавец немар-
кированной продукции и средств ее идентификации, тогда как поку-
патель несет ответственность лишь за ее приобретение в крупном и 
особо крупном размере. В данном случае имеется двойная степень 
защиты от формирования рынка – ответственность как за оборот 
немаркированной продукции и средств маркировки, так и за созда-
ние предпосылок такого оборота – хищение или подделку иденти-
фикационных знаков, ослабляемая, однако, отсутствием ответст-
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венности покупателя в рамках функционирования рынка под-
дельных средств идентификации. 

 
Таблица 3. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формиро-
вание предпосылок 
создания теневого 
рынка или пос-
ледствий его функ-
ционирования) 

Кто несет от-
ветствен-
ность (прода-
вец крими-
нального бла-
га, покупатель 
либо оба) 

Статья 200.2. Контрабанда алко-
гольной продукции и (или) та-
бачных изделий 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 325. Похищение или пов-
реждение документов, штампов, 
печатей либо похищение ак-
цизных марок, специальных ма-
рок или знаков соответствия 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 327.1. Изготовление, сбыт 
поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков 
соответствия либо их использо-
вание 

Формирование 
предпосылок и фун-
кционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 171.1. Производство, 
приобретение, хранение, пере-
возка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предус-
мотренной законодательством 
Российской Федерации 

Формирование 
предпосылок и фун-
кционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
3. Природные ресурсы: животные, их части и производные (в 

том числе их мех, мясо, внутренности, секреты желез и т.д.), особо 
ценные дикие животные, водные биологические ресурсы (в том чис-
ле особо ценные), морские млекопитающие, драгоценные камни, 
драгоценные металлы, жемчуг, древесина (табл. 4). 

В отношении данного вида благ УК РФ предусматривает от-
ветственность покупателя во всех случаях, когда налицо уголовно 
наказуемый оборот теневого блага (ст. 191, 191.1 и 258.1 УК РФ). 
Тем самым он в целом обеспечивает уголовно-правовую защиту 
всем трем группам объектов (драгоценные металлы и драгоценные 
камни, древесина, а также ценные „живые“ ресурсы). Вместе с тем в 
отношении драгоценных металлов и драгоценных камней наблюда-
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ется отступление от общей для всех прочих объектов модели за-
щиты, когда она предоставляется как на стадии создания предпос-
ылок рынка (незаконных охоты, вылова, добычи, рубки и т.д., веду-
щих к появлению объекта реализации), так и на стадии его функци-
онирования. По крайней мере нам не удалось найти в УК РФ соста-
ва, предусматривающего ответственность за незаконную добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 
Таблица 4. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формиро-
вание предпосылок 
создания рынка 
криминального 
блага, функциони-
рование рынка ли-
бо и то, и другое) 

Кто несет 
ответствен-
ность (про-
давец кри-
минального 
блага, поку-
патель либо 
оба) 

Статья 226.1. Контрабанда силь-
нодействующих, ядовитых… либо 
особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 256. Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ре-
сурсов 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 258. Незаконная охота Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 260. Незаконная рубка 
лесных насаждений 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 191. Незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга 

Формирование 
предпосылок и фун-
кционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 191.1. Приобретение, хра-
нение, перевозка, переработка в 
целях сбыта или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древе-
сины 

Формирование 
предпосылок и фун-
кционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 
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Статья 258.1. Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными дого-
ворами Российской Федерации 

Формирование 
предпосылок и фун-
кционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
4. Предметы военного назначения (табл. 5). 
 
Таблица 5. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формирова-
ние предпосылок 
создания рынка 
криминального бла-
га, функционирова-
ние рынка либо и 
то, и другое) 

Кто несет 
ответствен-
ность (про-
давец кри-
минального 
блага, поку-
патель либо 
оба) 

Статья 189. Незаконные экспорт 
из Российской Федерации или пе-
редача сырья, материалов, обо-
рудования, технологий, научно-
технической информации, неза-
конное выполнение работ (оказа-
ние услуг), которые могут быть 
использованы при создании ору-
жия массового поражения, воору-
жения и военной техники 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 223. Незаконное изготов-
ление оружия 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 223.1. Незаконное изго-
товление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, пере-
делка или ремонт взрывных уст-
ройств 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 224. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 225. Ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 
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Статья 226. Хищение либо вымо-
гательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 226.1. Контрабанда силь-
нодействующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных уст-
ройств, боеприпасов… 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 221. Хищение либо вымо-
гательство ядерных материалов 
или радиоактивных веществ 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 220. Незаконное обраще-
ние с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 222. Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 222.1. Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 234. Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 355. Разработка, произ-
водство, накопление, приобрете-
ние или сбыт оружия массового 
поражения 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
С учетом особой социальной значимости и общественной 

опасности функционирования криминального рынка данного вида 
благ ответственность в данной сфере детализирована практически 
по всем подвидам благ, предпосылкам функционирования рынков 
(изготовление, небрежное хранение, хищение, контрабанда, вымо-
гательство и т.д.), а также субъектному составу. Тем самым данный 
вид благ предстает как один из наиболее обеспеченных уголовно-
правовой защитой. Однако, как показывает практика, такая степень 
детализации составов, обеспечивая в целом гораздо более диффе-
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ренцированный подход в рамках уголовной ответственности, не 
приводит в конечном счете к полному устранению предпосылок со-
вершения названных преступлений. 

5. Наркотические средства, психотропные вещества, лекарст-
ва и изделия медицинского назначения (табл. 6). 

 
Таблица 6. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предот-
вращает 
статья 
(формиро-
вание пред-
посылок 
создания 
рынка кри-
минального 
блага, фун-
кциониро-
вание 
рынка либо 
и то, и дру-
гое) 

Кто не-
сет от-
ветст-
вен-
ность 
(прода-
вец 
крими-
наль-
ного 
блага, 
покупа-
тель 
либо 
оба) 

Статья 229. Хищение либо вымогательство нар-
котических средств или психотропных веществ, 
а также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 229.1. Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещест-
ва или их прекурсоры, инструментов или обору-
дования, находящихся под специальным конт-
ролем и используемых для изготовления нарко-
тических средств или психотропных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 230. Склонение к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 231. Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 
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Статья 232. Организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 235.1. Незаконное производство лекарс-
твенных средств и медицинских изделий 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 325. Похищение или повреждение доку-
ментов, штампов, печатей либо похищение ак-
цизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 327.2. Подделка документов на лекарст-
венные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или медицинс-
ких изделий 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота нар-
котических средств или психотропных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец и 
покупа-
тель 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право 
на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок 

Прода-
вец и 
покупа-
тель 

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт 
или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также не-
законные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок и 
функциони-
рование 
рынка 

Прода-
вец 

Статья 238.1. Обращение фальсифициро-
ванных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицинских 
изделий и оборот фальсифицированных биоло-
гически активных добавок 

Формирова-
ние пред-
посылок и 
функциони-
рование 
рынка 

Прода-
вец 

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок и 
функциони-
рование 
рынка 

Прода-
вец и 
покупа-
тель 
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Статья 228.3. Незаконные приобретение, хра-
нение или перевозка прекурсоров наркотичес-
ких средств или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение или пере-
возка растений, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ 

Формирова-
ние пред-
посылок и 
функциони-
рование 
рынка 

Покупа-
тель 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психот-
ропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества 

Функциони-
рование 
рынка 

Прода-
вец 

Статья 228. Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 

Функциони-
рование 
рынка 

Покупа-
тель 

 
Особенностью рассматриваемых благ является наличие наи-

более устойчивого спроса на них среди различных слоев населения, 
организованных криминальных рынков сбыта, а также вторичной 
преступности, обусловленной совершением производных преступ-
лений на почве наркотической зависимости или наркотического 
опьянения. Данные обстоятельства обусловливают необходимость 
охвата обширного круга предпосылок (в том числе второй и третьей 
степени), в частности в виде приобретения прекурсоров, выращива-
ния растительного сырья или контрабанды оборудования для изго-
товления наркотических средств, необходимых для формирования и 
полноценного функционирования соответствующих рынков. Кроме 
того, характерным является и привлечение к ответственности в 
равной степени как продавца, так и покупателя на рынке данных 
благ с учетом дифференциации степени общественной опасности 
совершаемых преступлений в рамках различных составов. 

6. Коррупционные услуги (в том числе определенный резуль-
тат проводимого предварительного расследования и (или) суда, оп-
ределенный результат на выборах или референдуме; опреде-
ленный результат спортивного мероприятия или зрелищного кон-
курса; преференции в отношении определенного лица) (табл. 7). 
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Таблица 7. Перечень статей УК РФ, противодействующих 
функционированию криминальной экономики 

 
Статья УК РФ Что предотвращает 

статья (формирова-
ние предпосылок 
создания рынка 
криминального бла-
га, функционирова-
ние рынка либо и 
то, и другое) 

Кто несет от-
ветствен-
ность (про-
давец крими-
нального 
блага, поку-
патель либо 
оба) 

Статья 141.1. Нарушение по-
рядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата, 
избирательного объединения, 
деятельности инициативной 
группы по проведению референ-
дума, иной группы участников 
референдума 

Формирование пред-
посылок 

Покупатель 

Статья 289. Незаконное участие 
в предпринимательской дея-
тельности 

Формирование пред-
посылок 

Покупатель 

Статья 204. Коммерческий под-
куп 

Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 291.1. Посредничество во 
взяточничестве 

Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 142. Фальсификация из-
бирательных документов, доку-
ментов референдума 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 142.1. Фальсификация 
итогов голосования 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 170. Регистрация неза-
конных сделок с землей 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 290. Получение взятки Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 299. Привлечение заве-
домо невиновного к уголовной 
ответственности 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 300. Незаконное осво-
бождение от уголовной ответст-
венности 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 301. Незаконные задер-
жание, заключение под стражу 
или содержание под стражей 

Функционирование 
рынка 

Продавец 



ПРАВО 

 89 

Статья 303. Фальсификация до-
казательств и результатов опе-
ративно-разыскной деятельности

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 305. Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 307. Заведомо ложные 
показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный 
перевод 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 141. Воспрепятствование 
осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных 
комиссий 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 184. Оказание противоп-
равного влияния на результат 
официального спортивного со-
ревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 291. Дача взятки Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 294. Воспрепятствование 
осуществлению правосудия и 
производству предварительного 
расследования 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 309. Подкуп или принуж-
дение к даче показаний или ук-
лонению от дачи показаний либо 
к неправильному переводу 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

 
Как нетрудно заметить из табл. 7, для данного вида благ кри-

минальной экономики характерны две весьма важные особенности: 
– подавляющее большинство составов препятствует лишь 

полноценному функционированию рынков, нисколько не пытаясь 
предотвратить их появление; 

– на стадии формирования предпосылок функционирования 
рынков ответственность несет лишь покупатель, и то всего по двум 
статьям. 

Отчасти это связано с особенностью рассматриваемого блага, 
представляющего собой, как правило, услугу и не предусматриваю-
щего стадии ее производства, отличной от стадии потребления. 

7. Прочие работы и услуги: банковские услуги, медицинские 
услуги, возможность участия в азартных играх, услуги подставного 
лица при регистрации юридического лица, услуги по обеспечению 
нахождения физического лица на территории РФ без достаточных 
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на то оснований, работы и услуги, не отвечающие требованиям без-
опасности (табл. 8). 

Как аналогичным образом следует из табл. 8, прослеживает-
ся та же тенденция – в связи с особенностями рассматриваемого 
блага (услуги) весьма непросто предотвратить предпосылки форми-
рования рынков. Вместе с тем в ряде случаев вполне возможно 
предупреждать возникновение подобных рынков, в частности путем 
уголовно-правового запрета на ведение деятельности, сопутствую-
щей данному виду услуг. Примером тому служит ответственность за 
создание притонов для оказания сексуальных услуг. 

 
Таблица 8. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвра-
щает статья 
(формирование 
предпосылок 
создания рынка 
криминального 
блага, функцио-
нирование рынка 
либо и то, и дру-
гое) 

Кто несет 
ответст-
венность 
(прода-
вец кри-
миналь-
ного бла-
га, поку-
патель 
либо оба) 

Статья 123. Незаконное проведение 
искусственного прерывания беремен-
ности 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 171.2. Незаконные организация 
и проведение азартных игр 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 172. Незаконная банковская де-
ятельность 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 173.2. Незаконное использова-
ние документов для образования (соз-
дания, реорганизации) юридического 
лица 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 235. Незаконное осуществление 
медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 238. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продук-
ции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 322.1. Организация незаконной 
миграции 

Функционирование 
рынка 

Продавец 
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Статья 322.2. Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации и фиктивная регис-
трация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской 
Федерации 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 322.3. Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской 
Федерации 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

 
8. Человек и тесно связанные с ним блага, среди которых ор-

ганы и ткани человека, услуги по ограничению свободы человека; 
другие блага, связанные с ограничением свободы; услуги по причи-
нению вреда жизни и здоровью человека; услуги по усыновлению 
ребенка; сексуальные услуги (в том числе лиц от 16 до 18 лет), тру-
довые ресурсы (табл. 9). 

 
Таблица 9. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формирова-
ние предпосылок 
создания рынка 
криминального бла-
га, функционирова-
ние рынка либо и 
то, и другое) 

Кто несет 
ответствен-
ность (про-
давец кри-
минального 
блага, поку-
патель либо 
оба) 

Статья 120. Принуждение к изъя-
тию органов или тканей человека 
для трансплантации 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 126. Похищение человека Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 127. Незаконное лишение 
свободы 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 240. Вовлечение в занятие 
проституцией 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 241. Организация занятия 
проституцией 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 
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Статья 242.2. Использование не-
совершеннолетнего в целях изго-
товления порнографических ма-
териалов или предметов 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 359. Наемничество Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Покупатель 

Статья 105. Убийство Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец 

Статья 111. Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец 

Статья 205.1. Содействие терро-
ристической деятельности 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 240.1. Получение сексу-
альных услуг несовершеннолет-
него 

Функционирование 
рынка 

Покупатель 

Статья 154. Незаконное усынов-
ление (удочерение) 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 117. Истязание Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 127.1. Торговля людьми Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 206. Захват заложника Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
Наиболее характерной чертой данного вида благ является от-

сутствие объективных критериев оценки масштабов рынка. Человек, 
его свобода, здоровье, органы и ткани не могут иметь стоимости в 
традиционном смысле этого слова, что, безусловно, затрудняет 
оценку объемов криминальных сделок. Кроме того, для рассматри-
ваемых составов характерна некоторая многопрофильность защи-
щаемых благ. В частности, при похищении предметом последующей 
сделки может быть как сам похищенный или его свобода, так и его 
органы и ткани, известная ему информация и т.д. Аналогичным об-
разом услуги убийства по найму и убийства в целях изъятия органов 
и тканей потерпевшего предполагают наличие различных предме-
тов сделки, но наказываются в рамках одной статьи кодекса. 

9. Интеллектуальные блага: интеллектуальная собственность, 
информация, составляющая тайну; прочая информация (табл. 10). 

Особенностью информации как объекта купли-продажи явля-
ется ее воспроизводимость: продавая в обычной ситуации инфор-
мацию, продавец не утрачивает свой товар и может продать одну и 
ту же информацию неограниченное число раз, не изменяя при этом 
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ее потребительских свойств. В этой связи в рамках теневых рынков 
реализуется лишь информация, ограниченная в обороте (объекты 
интеллектуальной собственности) или исключенная из оборота (ин-
формация, составляющая тайну). Как и в отношении благ, тесно 
связанных с человеком, рассматриваемые информационные блага 
весьма трудно оценить ввиду отсутствия, как правило, легальных 
рынков ее обращения. При этом уголовно-правовая защита данным 
благам предоставляется как на стадии формирования предпосылок 
(приобретения средств сбора информации, собственно сбора ин-
формации и т.д.), так и на стадии функционирования рынка. Как и в 
большинстве случаев, субъектом ответственности является преи-
мущественно продавец, тогда как покупатель несет ответственность 
лишь в ограниченном числе случаев. 

 
Таблица 10. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию криминальной экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формиро-
вание предпосылок 
создания рынка 
криминального 
блага, функциони-
рование рынка ли-
бо и то, и другое) 

Кто несет 
ответствен-
ность (про-
давец кри-
минального 
блага, поку-
патель либо 
оба) 

Статья 126. Похищение человека Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 127. Незаконное лишение 
свободы 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 138. Нарушение тайны пе-
реписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 272. Неправомерный дос-
туп к компьютерной информации 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 273. Создание, использо-
вание и распространение вредо-
носных компьютерных программ 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 274. Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компью-
терной информации и информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 
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Статья 138.1. Незаконный оборот 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации 

Формирование пред-
посылок 

Продавец и 
покупатель 

Статья 147. Нарушение изобрета-
тельских и патентных прав 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец 

Статья 183. Незаконные получе-
ние и разглашение сведений, сос-
тавляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну 

Формирование пред-
посылок и функцио-
нирование рынка 

Продавец 

Статья 155. Разглашение тайны 
усыновления (удочерения) 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 185.6. Неправомерное ис-
пользование инсайдерской ин-
формации 

Функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 127.1. Торговля людьми Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 137. Нарушение неприкос-
новенности частной жизни 

Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
10. Прочие товары: краденые вещи, контрафактная продукция; 

товары, не отвечающие требованиям безопасности; стратегически 
важные товары; порнографическая продукция; поддельные государ-
ственные пробирные клейма, поддельные изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных камней; археологические предметы; куль-
турные ценности; регистрационные знаки транспортных средств 
(табл. 11). 

Степень уголовно-правовой защиты этой весьма разнородной 
группы товаров не столь высока, как, например, наркотических 
средств и психотропных веществ, вооружения и военной техники и 
других благ, в отношении которых борьба осуществляется в том 
числе на стадии формирования предпосылок второй и третьей сте-
пени. Это, вероятно, среди прочего обусловливает наибольшую 
распространенность ряда из них в обществе. 

В завершение рассмотрения благ криминальной экономики 
следует отметить, что в отношении оборота каждого из них также 
действуют две универсальные статьи УК РФ: это ст. 174 „Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами преступным путем“, когда субъектом ответ-
ственности является покупатель этих благ, а также ст. 174.1 „Лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения им преступления“, ког-
да субъектом выступает продавец. 
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Таблица 11. Перечень статей УК РФ, противодействующих 
функционированию криминальной экономики 

 
Статья УК РФ Что предотвра-

щает статья 
(формирование 
предпосылок 
создания рынка 
криминального 
блага, функцио-
нирование рынка 
либо и то, и дру-
гое) 

Кто несет 
ответст-
венность 
(продавец 
крими-
нального 
блага, по-
купатель 
либо оба) 

Статья 158. Кража Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 159. Мошенничество Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 161. Грабеж Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 164. Хищение предметов, 
имеющих особую ценность 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 180. Незаконное использова-
ние товарного знака 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 226.1. Контрабанда сильно-
действующих, ядовитых, отравляю-
щих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ… 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 227. Пиратство Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 243.2. Незаконные поиск и 
(или) изъятие археологических пред-
метов из мест залегания 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 325.1. Неправомерное завла-
дение государственным регистраци-
онным знаком транспортного средст-
ва 

Формирование 
предпосылок 

Продавец 

Статья 238. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности 

Формирование 
предпосылок и 
функционирование 
рынка 

Продавец 

Статья 242. Незаконные изготовле-
ние и оборот порнографических ма-
териалов или предметов 

Формирование 
предпосылок и 
функционирование 
рынка 

Продавец 
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Статья 146. Нарушение авторских и 
смежных прав 

Формирование 
предпосылок и 
функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 181. Нарушение правил изго-
товления и использования государст-
венных пробирных клейм 

Формирование 
предпосылок и 
функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 242.1. Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порног-
рафическими изображениями несо-
вершеннолетних 

Формирование 
предпосылок и 
функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

Статья 175. Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого прес-
тупным путем 

Функционирование 
рынка 

Продавец и 
покупатель 

 
В рамках скрытой экономики обращаются блага, не ограничен-

ные в обороте, в связи с чем ответственность наступает не за собст-
венно оборот, а за сопутствующее этому обороту неисполнение обя-
зательств, связанных с оборотом (как до его начала, так и после за-
вершения). В частности, нами было выделено пять составов, препят-
ствующих функционированию скрытой экономики (табл. 12). 

 
Таблица 12. Перечень статей УК РФ, противодействующих 

функционированию скрытой экономики 
 

Статья УК РФ Что предотвращает 
статья (формирова-
ние предпосылок соз-
дания теневого рынка 
или последствий его 
функционирования) 

Кто несет от-
ветственность 
(продавец кри-
минального 
блага, покупа-
тель либо оба) 

Статья 171. Незаконное 
предпринимательство 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 173.1. Незаконное 
образование (создание, ре-
организация) юридического 
лица 

Формирование пред-
посылок 

Продавец 

Статья 194. Уклонение от 
уплаты таможенных плате-
жей, взимаемых с организа-
ции или физического лица 

Последствия Продавец 

Статья 198. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сбо-
ров с физического лица 

Последствия Продавец 
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Статья 199. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сбо-
ров с организации 

Последствия Продавец 

 
Из представленных данных следует, что собственно функцио-

нирование скрытой экономики не является преследуемым в рамках 
уголовного закона, поскольку с точки зрения законодателя сам по 
себе оборот этих благ не создает общественной опасности. Опас-
ность представляют прежде всего последствия этого оборота в виде 
уклонения от уплаты налогов, взносов и иных обязательных плате-
жей. Вместе с тем государство борется с формированием предпос-
ылок такой деятельности в рамках статей о незаконном предприни-
мательстве и незаконном образовании юридического лица. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вопреки 
часто встречающимся суждениям преступность в сфере теневой 
экономики не ограничивается одними лишь экономическими прес-
туплениями, а охватывает существенную долю составов преступле-
ний, предусмотренных УК РФ, образуя два относительно самостоя-
тельных подвида – криминальную экономику и скрытую экономику, 
каждая из которых обладает самостоятельной степенью общест-
венной опасности. Проведенный анализ показал, что наиболее об-
щественно опасным является поведение продавцов на данных 
рынках, при этом, тем не менее, не исключается ответственность и 
покупателей данных благ. В отношении многих благ криминальной 
экономики в УК РФ содержится достаточный арсенал средств, пре-
пятствующих не только функционированию рынков этих благ, но и 
формированию предпосылок функционирования таких рынков. Это 
особенно заметно в отношении таких видов криминальных благ, как 
наркотические средства, психотропные вещества, вооружение и др. 
Однако далеко не все блага криминальной экономики в равно высо-
кой степени обеспечиваются уголовноправовым противодействием 
и далеко неочевидна связь между реальной общественной опаснос-
тью тех или иных преступлений в сфере теневой экономики и дета-
лизацией арсенала средств противодействия им. 

В этой связи требуется дальнейший анализ правопримени-
тельной практики и изучение правосознания участников теневой 
экономики в целях определения ее масштабов, а также выявления 
наиболее общественно опасных благ с целью последующего ре-
формирования уголовного законодательства. 
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ВЪРХУ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ НА БАЛКАНИТЕ И В БЪЛГАРИЯ 
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THE DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN AND OF THE CITIZEN 
AND ITS INFLUENCE ON THE NATIONAL INDEPENDENCE 

REVOLUTIONS IN THE BALKANS AND BULGARIA 
 

Petar Nenkov, PhD 
Higher School of Security and Economics 

 
Abstract: With The Declaration of the rights of Man and of the Citizen passed 

in August 26, 1789, there are proclaimed the main purpose and objectives of The 
Great French Bourgeoisie Revolution, the preservation of the natural and 
imprescriptible rights of man. These rights are liberty, freedom of speech, equality 
before the law, freedom of religion, and resistance to oppression. The Declaration 
has a positive influence on the national independence movements of the Balkan 
people, conquered by the Ottoman empire. 

Keywords: The Great French Bourgeoisie Revolution, The Declaration of the 
rights of Man and of the Citizen, National independence revolutions, Balkans, 
Bulgaria 

 
Същност на „Декларацията за правата на човека и 

гражданина“ 
 
Всеобщата „Декларация за правата на човека“, приета на 

10.XII.1948 г. от Общото събрание на ООН, широко прокламира не-
отменимите и неприкосновени права на всички членове на човечес-
твото. Историческата истина ни задължава да признаем факта, че 
след многовековна еволюция на идеите за защита на правата на 
човека за първи път те са регламентирани в „Декларацията за пра-
вата на човека и гражданина“, приета след избухването на Великата 
френска буржоазна революция от Учредително национално събра-
ние на 26.VIII.1789 г. В Преамбюла на „Декларацията“ са посочени 
подбудите, довели до нейното приемане, а именно невежеството, 
забравянето на правата на хората и презрението към тях от гос-
подстващата феодална класа. Според авторите на „Декларацията“ 
това са причините, довели до всички обществени нещастия. Поради 
това е станало необходимо да се изложат в декларация естествени-
те неотчуждаеми и свещени права на човека, като свободата на 
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личността, правото на работа, свободата на словото, свободата на 
религиозните убеждения и съвестта, равенството на гражданите 
пред закона, правото на угнетените на съпротива срещу потисни-
чеството. В основата на тази „Декларация“ лежи концепцията за 
равноправието и свободата, принадлежащи на всеки индивид по 
рождение. В нея са формулирани редица демократични и хуманис-
тични принципи и това я превръща в теоретическо оръжие в борба-
та на потиснатите и унизени народни маси срещу остарелия феода-
лен строй и то е насочено основно срещу деспотизма и съсловното 
разделение на обществото. 

„Декларацията“ обобщава обявените още от английския фи-
лософ Джон Лок права на човека, но ги поставя в рамките на опре-
делена политическа система. Затова след изреждането на основни-
те човешки права тя утвърждава принципа на национална незави-
симост, която трябва да ги гарантира. 

В името на тези права на човека след приемането на „Деклара-
цията“ се оценява всеки бъдещ политически режим. В този смисъл тя 
се отнася не само до Франция, но и до целия свят, като най-висш из-
раз на човечността и средство за неговата радикална промяна. Про-
ектът на „Декларация за правата на човека и гражданина“ е написан 
от видния френски военен и обществен деец, участник във войната 
за независимост на северноамериканските британски колонии, мар-
киз дьо Лафайет, който силно е повлиян от американската „Деклара-
ция за независимостта“. В рамките на 17 точки е събрана философи-
ята на Новото време и революционните преобразувания в материал-
ната и духовната сфера. Широкопрокламираните човешки права въз-
вестяват края на абсолютната монархия и генерират с духа си нови 
демократични и либерални идеи, като се противопоставят успешно 
на предразсъдъците на феодалната епоха. С тях се изразява на-
родният суверенитет и равноправието на всички хора. Премахнати са 
привилегиите на аристокрацията и духовенството. Свободата е фор-
мулирана като неотменно право на човека да върши всичко онова, 
което не вреди на останалите, а целта на човешкото общество е пос-
тигането на щастие за всички негови членове. 

 
„Декларацията за правата на човека и гражданина“ се 

състои от 17 точки 
 
1. Човеците се раждат свободни, с еднакви права и си остават 

такива до смъртта. Обществените различия могат да имат своята 
основа само в общото благоденствие. 

2. Целта на всяко гражданско сдружение е запазване на естест-
вените и неотменни права на човеците. Тези права са свободата, 
собствеността, безопасността и съпротивата срещу потисничеството. 
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3. Първоизточник на суверенитета по същество е нацията. Ни-
коя корпорация и никой отделен човек не може да се ползва с авто-
ритет, който не произтича изрично от суверенитета. 

4. Свободата се състои в това, че може да се върши всичко, 
което не вреди другиму, значи упражняването на естествените пра-
ва за всеки човек няма други граници, освен ония, които осигуряват 
на останалите членове на обществото ползване на същите права. 
Тия граници могат да се определят само от закона. 

5. Законът може да забранява само деяния, които са вредни 
за обществото. Онова, което не е забранено от закона, не може да 
се възпрепятства и никой не може да се принуждава да върши оно-
ва, което законът не повелява. 

6. Законът е израз на общата воля. Всички граждани имат 
право да участват лично или чрез пълномощници в неговото създа-
ване. Закрилящ или наказващ, той трябва да бъде еднакъв за всич-
ки. Понеже всички граждани са равни в неговите очи, те трябва да 
се допускат еднакво до всички обществени достойнства, постове и 
служби според способностите им и без друга разлика, освен оная, 
която създават между тях добродетелта и дарбите. 

7. Никой не може да бъде обвинен, задържан или арестуван, 
освен в случаите, определени от закона, и според формите, пред-
писани от него. Оня, който поиска произволни заповеди, както и оня, 
който ги издава, изпълнява и предава за изпълнение, трябва да бъ-
де наказан. Обаче всеки гражданин, който бъде поискан или зало-
вен по силата на закона, трябва мигновено да се подчини. При съп-
ротива той подлежи на наказание. 

8. Законът не може да постановява други наказания, освен 
ония, които са в най-строгия смисъл и очевидно необходими. Никой 
не може да бъде наказан, освен по силата на един закон, издаден 
преди престъплението, оповестен и веднага след това приложен 
във всичката му форма. 

9. Понеже всеки трябва да се смята за невинен, докато не се 
докаже неговата наказуемост, то ако задържането на някого в арес-
та е неизбежно, законът трябва да забрани сериозно всяка строгост, 
която не е нужна за осигуряване на задържането му. 

10. Никой не трябва да бъде обезпокояван заради мнението 
си, също и заради религиозните си убеждения, ако изявлението му 
не нарушава въведения от закона ред. 

11. Свободното съобщаване на мислите и мненията е едно от 
най-свещените права на човека, следователно всеки гражданин мо-
же да говори, пише и печата свободно, само че той е отговорен за 
злоупотреба с тая свобода в определени от закона случаи. 

12. Закрилата на правата на човека и гражданина изисква една 
публична власт. Следователно тая власт се учредява за доброто на 
всички, а не за особена полза на ония, на които се поверява. 
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13. За поддържането на публичната власт и покриването на 
разноските на управлението е необходима непременно обща внос-
ка. Последната трябва да се разпредели поравно между всички 
граждани според размера на имотното им състояние. 

14. Всички граждани имат право да определят лично или чрез 
пълномощници необходимостта от публична вноска, да гласуват 
последната свободно, да контролират употребата ѝ, да определят 
частта на всички, разпределението, събирането и времетраенето ѝ. 

15. Обществото има право да иска сметка от всеки публичен 
агент за управлението му. 

16. Обществото, в което правата не са осигурени и разграни-
чението на пълномощията не е установено, е без конституция. 

17. Понеже собствеността е неприкосновена и свещено право, 
тя не може да бъде отнета никому, освен когато очевидно се изиск-
ва от обществената, съответно доказана нужда и при условия на 
точно и предварително определени обезщетения. 

Принципите на „Декларацията“ от 1789 г. са доразвити и обо-
гатени в якобинската „Декларация за правата на човека и граждани-
на“ от 24.VI.1793 г. Наред с равенството, свободата и сигурността на 
гражданите новата „Декларация“, изготвена от Максимилиан Робес-
пиер – Неподкупният, обявява и свободата на наемния труд. Тя за-
дължава обществото да предоставя работа на трудоспособните, а 
на нетрудоспособните да осигурява средства за съществуване. 
Държавата трябва да полага грижи за просвещението на народа: 
прокламирана е свободата на религиозните култове, правото на 
събрания, както и правото на народите да свалят правителствата, 
които нарушават правата им. При разглеждане на „Декларацията за 
правата на човека и гражданина“ Робеспиер отстоява принципите 
на демокрацията, противопоставя се на делението на гражданите 
на „активни“ и „пасивни“, според имотното състояние, застъпва се за 
всемирното разширяване на политическите свободи, за въвеждане-
то на всеобщо избирателно право. Редица положения от двете дек-
ларации преминават по-късно в „Декларацията за правата и задъл-
женията на човека и гражданина“ от 22.VIII.1795 г. В нея се регла-
ментира принципът на разделение на властите. 

„Декларацията за правата на човека и гражданина“ и пос-
ледвалите допълнения към нея са приети от френския народ с ог-
ромна радост след векове на унижения и безправно положение. Тя 
ознаменува раждането на една нова епоха в историята на човечес-
твото – епохата на капитализма, унищожила със замах ретрог-
радния феодален строй. Крилатите ѝ постулати обхождат от край до 
край Европа и залягат в редица революционни доктрини за осво-
бождението на страдащите под властта на абсолютните монархии 
народи. 
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Влиянието на „Декларацията за правата на човека и 
гражданина“ за националноосвободителните революции на 
Балканите 

 
Великата френска буржоазна революция, идеите на френски-

те просветители и „Декларацията за правата на човека и граждани-
на“ намират горещ прием сред балканските народи и оказват бла-
готворно влияние върху националноосвободителните им движения, 
насочени срещу османското феодално-деспотично владичество. 

Най-широко разпространение те намират в началото на ХІХ в. 
в населените с гърци земи на Османската империя. В тях се зараж-
да политическо движение за национално освобождение. Най-
видната негова фигура е Адамантиос Кораис, съчинител на рево-
люционни стихове и възвания. 

Друг ревностен последовател на идеите на Великата френска 
буржоазна революция е гръцкият революционер и убеден републи-
канец Ригас Велестинлис. Под тяхно влияние през 1790 г. той орга-
низира в Букурещ тайно общество със задачата да подготви въста-
ние в Гърция. Велестинлис установява връзки със свои сънародни-
ци и съставя основните програмни документи на една общобалканс-
ка революция, като декларация, конституция и боен марш на въста-
ническата армия. Гръцкият революционер предлага създаването на 
демократична обществена уредба на Балканите, в която да се обе-
динят всички балкански народи. Жителите на тази република – гър-
ци, българи, албанци, власи, арменци, турци и други, ще упражня-
ват суверенните си права в рамките на своите провинции чрез изб-
рани пратеници в народния парламент. Ригас апелира за единство и 
солидарност на балканските народи в името на свободата, равенст-
вото, сигурността на живота и неприкосновеността на имотите. През 
1798 г. той е екзекутиран от османската власт. Идеите му, повлияни 
от „Декларацията за правата на човека и гражданина“, стават със-
тавна част от идеологията на най-демократичните кръгове на гръц-
кото и балканското националноосвободително движение. 

За подготовка на гръцката националноосвободителна рево-
люция се създава през 1814 г. в Одеса патриотична организация 
„Филики етерия“ („Дружество на приятелите“). Поделения от нея има 
и в други държави, където живеят гърци. Те си поставят за цел ос-
вобождението на всички балкански народи от непосилното османско 
робство. Начело на революционното движение застава Александър 
Ипсиланти – генерал-майор от руската армия. През октомври 1820 г. 
в Измаил е проведено общо събрание на „Филики етерия“, на което 
е решено през 1821 г. да започне въоръжено въстание с център в 
Пелопонес. Във въстанието се включват много българи и добровол-
ци от европейските държави, сред които се откроява големият анг-
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лийски поет Байрон, който загива при обсадата на крепостта Мисо-
лонги. През 1827 г. след тайни договорки с Париж и Санкт Петербург 
в гръцките земи избухва ново въстание. След победата на Русия в 
Руско-турската война и подписания през 1829 г. Одрински мирен 
договор гръцкият народ получава своята политическа автономия. 
През 1830 г. Гърция става напълно независима държава. Свикано е 
първото гръцко Народно събрание, което изработва конституция на 
страната. 

Както населението на Гърция, така и дейците на словенското 
националноосвободително движение с въодушевление и надежда 
посрещат Великата френска буржоазна революция. Като най-
въодушевен привърженик в провинция Илирия изпъква словенският 
поет и общественик Валентин Водник (1758 – 1819), който възтор-
жено приема идеите в „Декларацията за правата на човека и граж-
данина“. 

В Сърбия двете големи националноосвободителни въстания 
през 1804 и 1815 г. освобождават по-голяма част от страната от 
османското потисничество. След победите на руския генерал Ди-
бич Забалкански над османските войски в Руско-турската война 
през 1828 – 1829 г. в Одрин е подписан мирен договор между две-
те воюващи империи, съгласно който Сръбското княжество полу-
чава автономия. 

През XVI в. съществуващите на север от Дунав две независи-
ми държави Влашко и Молдова са покорени от Османската импе-
рия. До началото на XIX в. двете държави са управлявани от князе 
фанариоти, назначавани от султана. Те имат своя войска и право да 
събират данъци. Съсловието на едрите земевладелци – чокоите, 
запазва своите икономически привилегии. 

През 1821 г. под въздействието на идеите на Френската бур-
жоазна революция и движението „Филики етерия“ избухва въста-
ние начело с Тудор Владимиреску, което завършва с неуспех. 
След Одринския мирен договор – 1829 г., Влашко и Молдова полу-
чават автономия. След Кримската война през 1853 – 1856 г. Вели-
ките сили вземат решение Дунавските княжества да се обединят в 
една държава с общ монарх и правителство. Новата конституция 
от 1866 г. определя Румъния за наследствена конституционна мо-
нархия, а парламентът ѝ става двукамарен. Правителството се от-
чита пред парламента. На гражданите са наложени избирателен и 
имуществен ценз. През май 1877 г. Румъния е обявена за незави-
сима държава. 

Така през втората половина на XIX в. единствената балканска 
християнска държава, която остава под османско владичество, е 
България. 
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Влиянието на „Декларацията за правата на човека и 
гражданина“ за националноосвободителната революция в 
България 

 
През епохата на османското владичество българите нямат 

право нито на свободно изповядване на религиозните си убежде-
ния, нито на свобода на словото и съвестта, нито право на съпроти-
ва срещу потисничеството и тиранията. Тази драстична неспра-
ведливост ги подтиква да се вдигнат в защита на своите потъпкани 
човешки права. Борбата им намира израз в многобройни въстания и 
бунтове, в движението за църковна независимост и новобългарска 
просвета и в националноосвободителната революция. През Епохата 
на националното възраждане редица български младежи учат в 
престижни университети в Западна Европа и в Русия. Успоредно с 
овладяването на академичните науки те изучават постулатите на 
„Декларацията за правата на човека и гражданина“ и разбират колко 
жестока е съдбата на поробения им народ. 

През 1762 г. Паисий Хилендарски написва своята „История 
славянобългарска“. С нея той полага началото на националното са-
моосъзнаване на българите. Неговата апостолска мисия е продъл-
жена от Софроний Врачански. Той посвещава живота си на идеята 
за пробуждането на българския народ и борбата му за извоюване 
на изконни човешки права, като свобода, независима църква и 
просвета. 

През 1824 г. Петър Берон издава своя „Рибен буквар“ и поста-
вя началото на новобългарското светско образование. Васил Апри-
лов построява през 1835 г. първото българско светско училище в 
Габрово. 

Драматична и трудна е борбата на българите за независима 
църква, в която проповедите да стават на български, а не на нераз-
бираемия гръцки език. За да постигнат това свое основно човешко 
право, те се вдигат на открит бунт срещу църковната тирания на 
фанариотите. На 3.IV.1860 г. на тържествената великденска служба 
в българския храм „Свети Стефан“ в Цариград митрополит Иларион 
Макариополски демонстративно не споменава името на вселенския 
патриарх. Великденската акция от 1860 г. е кулминационният мо-
мент в борбата на българите за църковна независимост. На 
28.II.1870 г. султанът издава ферман, с който признава за незави-
сима българската православна църква начело със синод и екзарх. 

Свободното изразяване на мислите и мненията е едно от най-
свещените права на човека, залегнали в „Декларацията за правата 
на човека и гражданина“. Воден от това разбиране, Константин Фо-
тинов през 1844 г. издава в град Смирна първото българско перио-
дично списание „Любословие“, а две години по-късно в град Лайпциг 
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Иван Богоров издава първия български вестник „Български орел“. 
През 1838 г. е създадена първата българска печатница в Солун от 
архимандрит Теодосий Синаитски. Малко по-късно печатница в 
Пловдив открива възрожденският просветител Христо Г. Данов. 

Прокламираното от „Декларацията за правата на човека и 
гражданина“ право на борба срещу потисничеството и тиранията 
намира проявление в революционната публицистика, поезия и про-
за на Г. Раковски, Л. Каравелов и Хр. Ботев. Техните вестници „Ду-
навски лебед“, „Знаме“, „Свобода“, „Независимост“, „Дума на бъл-
гарските емигранти“ се превръщат в истински трибуни за революци-
онна пропаганда срещу османския феодално-деспотичен гнет. 

Революционно-демократичната философия на великите 
френски философи от Епохата на просвещението Дидро, Русо, 
Монтескьо и Волтер се превръща в основа за създаването на бъл-
гарската националноосвободителна платформа. 

Нейният създател Георги Раковски разчита преди всичко на 
външна помощ от Великите сили и съседните балкански държави за 
освобождението на българския народ По негова инициатива се 
сформират две легии в Белград, в които стотици български младе-
жи изучават военно дело. В съответствие с лансираната от него 
четническа тактика в Румъния се формират български чети, които 
преминават Дунава и водят боеве с турската редовна войска и ба-
шибозука. 

Безспорен връх в борбата на българите срещу османското по-
тисничество бележат идеите на Васил Левски за свята и чиста репуб-
лика. Той се обявява срещу абсолютната власт на султана, от която 
еднакво страдат бедните български и турски селяни, и заявява в духа 
на тезите, залегнали в „Декларацията за правата на човека и гражда-
нина“: „Всичките народи в България щат живеят под едни чисти и 
свети закони, както е дадено от бога да живее човекът – и за тур-
чина, и за евреина и пр., каквито са за всичките, еднакво ще е само 
ако припознаят законите равно с българинът!“. 

Решенията на Великото народно събрание на делегатите от IV 
революционен Панагюрски окръг, проведено в Оборище в навече-
рието на Априлското въстание – 1876 г., силно се доближават до 
философията на революционното законодателство от времето на 
Великата френска буржоазна революция. Саможертвата на въста-
налите българи през пролетта на 1876 г. и провалът на Цариградс-
ката конференция по Източния въпрос стават причина Русия да 
обяви война на Османската империя, която завършва с освобожде-
нието на българския народ и създаването на Третата българска 
държава. 

Търновската конституция, приета през 1879 г., е една от най-
прогресивните в Европа по онова време. Някои нейни текстове и до 
днес вълнуват със своя естествен патос: „Никой в Българското 
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Княжество не може ни да купува, нито да продава человечески 
същества. Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, 
свободен става щом стъпи на Българска територия“ (чл. 61). 

Написана в духа на „Декларацията за правата на човека и 
гражданина“, тя се превръща във фундаментална основа за разви-
тието на българската държава и умело брани основните права на 
българските граждани от първо поколение, касаещи тяхната поли-
тическа и икономическа свобода, равенство пред законите и непри-
косновеността на частната собственост. 
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Дори ако обществото се разглежда не от определени научни 

позиции, а от чисто практическа гледна точка, то може да бъде оп-
ределено като обща система, която заедно с това се състои от от-
делни, независими, а понякога и противостоящи си социални систе-
ми. Тези системи имат най-различна природа (започвайки от биоло-
гическа и завършвайки със социална и правна). Те могат да бъдат 
по различен начин ориентирани във времето и пространството, да 
имат различни цели и да преживяват различни по своя характер 
кризисни ситуации. 

Различните научни изследвания създават отделни и незави-
сими класификации на обществените системи, като в зависимост от 
позицията на изследователя тези класификации „подчиняват“ или 
„разделят“ социалните системи, създават разнообразни йерархични 
структури и др. 

Заедно с това въпреки различията в класификациите всички 
изследователи се обединяват около това, че на практика всяка са-
мостоятелна система в обществото притежава следните характе-
ристики: 

- атрактори, т.е. такива целеви характеристики, отчитайки кои-
то дадена социална система се развива във времето и към които 
целеви характеристики тази система се ориентира. Атракторът 
предполага устойчив режим на работа на дадена система; 

- фракталност на подсистемите, т.е. наличие на определени 
системни качества на елементите, изграждащи системата, които са 
характерни за нея като цяло, но заедно с това присъстват и във 
всеки отделен неин елемент. При това отделните елементи на 
системата могат да имат различно по своя характер целево пред-
назначение; 
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- бифуркационни точки в работата на системата, т.е. критични, 
неустойчиви режими на развитие на системата, при които са равно-
вероятни възможностите за развитието на системата. Точките на 
бифуркация при отделните социални системи могат да породят 
преминаване на системата както в хаотично състояние, така и на 
ново, по-високо в системно отношение ниво. 

Важно значение за съществуването и развитието на социал-
ните системи има проблемът за общото системно управление. 

Изхождайки от общите характеристики на социалните системи 
през различни исторически периоди, могат да бъдат отделени ня-
колко елемента на социалното управление. Към тях могат да бъдат 
отнесени: 

 концептуалната система на управлението на обществото; 
 идеологическата система; 
 културната система и системата на правото. 
Една от най-съществените и най-значими системи, притежа-

ваща свой собствен, независим метод, цел и системообразуващ ме-
ханизъм, е правната система. „Правото е един обществен феномен, 
обществото обаче е един съвършено различен от природата пред-
мет, защото е съвършено друга връзката на елементите.“1 

Една от характерните особености на всяка система е стреме-
жът ѝ към устойчиво развитие, т.е. допускането на такъв тип преоб-
разувание на съществуващата система, който да я ориентира към 
постигането на определен атрактор. 

Не бива да се смесват две основни понятия, често използвани 
както в теорията на системите, така и в правото. Това са понятията 
„цел“ и „атрактор“. 

Целта обаче винаги има конкретни, реално измерими характе-
ристики, такива като притежание на един или друг предмет, придо-
биване на властови правомощия и др. Атракторът представлява 
постоянен стремеж на системата, който няма крайна, ясно опреде-
лена цел, но заедно с това постоянно насочва развитието на систе-
мата в определена насока, като този процес изгражда в рамките на 
системата определена структура2. Атракторът е онзи фактор, чрез 
който определена социална система има възможността за опреде-
лен период на предсказуемо и стабилно развитие. 

Нормативната теория в правото, намираща се най-близко до 
системните характеристики на правото като независима система в 
обществото, определя кой е основният атрактор за системата на 
правото: „Като морална категория правото означава справедливост. 
Това е израз на социален порядък; един порядък, който напълно 

                                                 
1 Келзен, Х. Чистото учение за правото. София, 1995, с. 6. 
2 Курдюмов, С. П., Е. Н. Князева. Основания синергетики. Санкт-Петербург: Алетейя, 
2002, с. 81. 
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постига своята цел, като задоволява всички“3. Допълнителна харак-
теристика на справедливостта като основен атрактор на правото 
може пак да бъде открит при същия автор. „Справедливостта е един 
ирационален идеал. Колкото и да е той необходим за волята и 
действието на човека, той не е достъпен на познанието.“4 Тоест 
стремежът към постигане на справедливост в обществото, бъдейки 
основен ориентир на правото като система в обществото, дава ос-
нование за изграждането на такава структура, която, притежавайки 
собствени системообразуващи механизми, собствени правила за 
развитие, срещайки се със специфични за нея проблеми, създава 
обществена структура, която е насочена към постигането на спра-
ведливост в обществото. 

Следващият елемент, който присвоява на определена струк-
тура в обществото качеството на самостоятелна система, е фрак-
талността. Като фрактали могат да бъдат определени множества 
от обекти, които притежават свойството „самоподобие“5. В този 
смисъл правните норми, определяйки различни области от човеш-
кия живот в зависимост от областта на правото, към която те при-
надлежат, са подчинени на един общ принцип – съответствието на 
по-висшите норми. Всяка правна норма обаче носи белега на об-
щата система на правото, като я прилага към конкретен обект. Та-
ка, отразявайки системните качества на правната система, дейст-
вието на дадена норма по един или друг начин отразява общата 
насоченост на самата правна система. Независимо дали разглеж-
даме структурите на гражданското, наказателното, администра-
тивното или международното право, дали анализираме действието 
на материалните или на процесуалните норми, ние възприемаме 
общите качества на правната система. Нещо повече, всяка правна 
норма, възприемайки характеристиките на системата, и сама оказ-
ва въздействие върху нея, като това въздействие е в унисон със 
системообразуващите принципи на правната система като цяло. 
Именно поради това допълнителните въздействия върху действи-
ето на правната норма независимо от тяхната обусловеност от 
различен тип „социална целесъобразност“ видоизменят действие-
то на правните норми, придават им антисистемен характер, като по 
този начин деструктурират правото като социална система. От то-
ва може да се направи изводът, че изваждането на правната нор-
ма извън нейния чисто правен контекст и поставянето ѝ в друг кон-
текст (независимо дали той ще бъде определен като „природен“ 
или не) не дава възможност на правната система да изпълни фун-
кциите си в рамките на фракталната структура, т.е. не дава въз-

                                                 
3 Келзен. Пак там, с. 15. 
4 Келзен. Пак там, с. 18. 
5 Курдюмов, С. П., Е. Н. Князева. Цит. съч., с. 84. 
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можност обществото да получи това, което очаква от правото, – 
доближаване до идеала за справедливост. 

Свойството фракталност на отделните правни норми позволя-
ва обединяването им в подсистеми (матрици), които в практиката, от 
една страна, съответстват на своя собствена зависимост и логика 
(следването на такава логика може да наблюдаваме при различните 
области от правото), характерна за определена подсистема (матри-
ца), а от друга страна, следват логиката на по-висшите норми в 
правната система. Така, независимо от това към коя област от пра-
вото принадлежи дадена правна норма, тя се подчинява на общите 
принципи, залегнали в основния закон на страната – нейната конс-
титуция. 

Анализът на правната норма като елемент от фракталната 
система показва и мястото на бифуркационните елементи в право-
то. Елементът на бифуркация за разлика от други социални систе-
ми, в които тези елементи могат да бъдат катастрофални за систе-
мата, носи постоянен и предсказуем по време и място характер. 
Нещо повече, възникването на бифуркацията е заложено иманентно 
в самите правни норми. 

Самата правна норма дава възможността за нейното тълкува-
не в зависимост от условията, в които тази норма се прилага. Вари-
ативността на правната норма може да бъде както в нейното чисто 
езиково тълкуване, така и в тълкуването на правната норма от по-
зицията на съответния правен дял или на правната система като 
цяло. Именно процесът на тълкуването (който по своя характер е 
неразделен елемент от процеса на правораздаването) предполага 
бифуркационен елемент – възможността в конкретния случай една 
правна норма да бъде тълкувана по един или друг начин. Въпреки 
че тълкуването е част от „правното ежедневие“, това не прави прав-
ната система нестабилна, не се отразява върху нейното функцио-
ниране до степен, в която би могла да застраши нейното функцио-
ниране. Нещо повече, тълкувателният елемент в правоприлагането 
оказва въздействие върху цялостната правна система в посока на 
нейното развитие в съответствие с принципите, върху които систе-
мата е изградена. 

На практика решаването на всеки един казус, изискващ прила-
гането на една или друга правна норма, представлява своеобразна 
точка на бифуркация, в която правоприлагащият орган избира из-
между различните варианти на приложение на съответната норма. 
Правоприлагащият орган е свободен да определи какъв тип тълку-
ване ще даде, като тази свобода е ограничена единствено от сис-
темните характеристики на правото. Ако върху тълкуването обаче 
въздействат други характеристики, принадлежащи към различни от 
правото социални системи, всяко решение на правоприлагащия ор-
ган ще бъде противоправно и не толкова поради същността на са-
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мото решение, колкото поради това, че се изгражда не върху сис-
темни, а по-скоро върху антисистемни принципи. 

Възниква въпросът какво е практическото значение на посоче-
ните по-горе системни характеристики на правото. 

По какъв начин системният характер на правото може да доп-
ринесе за неговото по-пълно съответствие на очакванията за спра-
ведливост от страна на обществото? 

Отговорът на тези въпроси е свързан със същността на отно-
шението на обществото към правната система. Някак си естествено 
днес към правната система могат да бъдат насочени най-различни 
упреци: в недостатъчна суровост на наказанията или обратното, в 
тяхната прекалена суровост. Често се чуват обвинения в това, че 
правната система обслужва едни или други интереси. Като правило 
подобни упреци се основават на социалния резонанс на едно или 
друго конкретно дело, а нерядко и на участието в съдопроизводст-
вото на една или друга известна на обществото фигура. 

Заедно с това в много малко случаи се разглежда същността 
на националната ни правна система, онези проблеми, които възник-
ват в нея именно от гледна точка на конкретните правни проблеми. 

Именно от тази гледна точка е от съществено значение прав-
ната система (като една от най-съществените подсистеми на об-
ществото и управлението на основните процеси в него) да бъде раз-
глеждана в рамките на научния анализ на системите, т.е. на синер-
гетиката. 

Ако обществото иска тази негова система да изпълнява ос-
новната си функция, тази система трябва да престане да бъде обект 
на разнообразни въздействия, които нямат системен за самото пра-
во характер. Както бе посочено по-горе, правото представлява са-
мостоятелна, стабилна и саморазвиваща се система, в която съ-
ществуват достатъчно резерви, за да коригира своите функции, без 
необходимостта върху нея да оказват въздействие други социални 
системи. Изграждането на правната матрица на обществото, и по-
специално на такива нейни концептуални качества, като стабилност 
и адаптивност, оказват въздействие върху другите елементи както 
на самото общество, така и на управлението на процесите в него. 

Влиянията, които има правната матрица върху останалите 
елементи от цялостната система, могат да се разглеждат като двус-
транни. 

От една страна, са влиянията, които оказва правната матрица 
върху обществото, а от друга страна, са въздействията на общест-
вото върху правната система. 

Колкото по-независима е системата на правото, толкова по-
значим е нейният потенциал да оказва въздействие върху другите 
социални матрици, като коригира тяхната целева насоченост и 
свойството им за фракталност. Ако обаче правната система допусне 
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върху нея да оказват влияние други системи, тя възприема част от 
техните характеристики, и по-специално значително по-високата 
степен на нестабилност. 

Важно практическо значение за правната система има и 
нейната характеристика на стабилна система. 

Стабилността на една система се определя от характера на 
бифуркациите, които се наблюдават в тази система. Както бе посо-
чено по-горе, в правото точките на бифуркация нямат фатален за 
системата характер, а дори обратното – благодарение на тези би-
фуркационни елементи правната система се движи в посока на сво-
ето развитие. 

Следователно колкото по-независима е тази система, колкото 
по-значими са просистемните процеси в нея, толкова по-висока ще 
бъде нейната ефективност от гледна точка на основния атрактор на 
тази система – т.е. постигането на справедливостта в обществото. 

Заедно с това не бива да се изпуска от внимание и още едно 
следствие от стабилността на правната система. Когато въздействи-
ята върху нея имат антисистемен характер, стабилният характер на 
системата я насочва към следването на друг атрактор – в частност 
такъв, който е характерен за други системи в обществото. Това на 
свой ред води до деградация на правната система, като тази тенден-
ция има системен характер и в крайна сметка може да „изроди“ прав-
ната система. Именно в това могат да бъдат търсени недостатъците, 
които притежава нашата правна система, а не толкова в действията 
или бездействията на определени нейни представители. 

Без, разбира се, да се оправдава индивидуалната вина на 
един или друг представител на тази система трябва да се посочи, 
че основните причини, водещи до недостатъците в нея, са свързани 
именно с антисистемния характер на въздействията върху нея. Кол-
кото по-бързо тези въздействия бъдат преодолени, толкова по-
бързо правната система ще съответства на основния си атрактор – 
стремежа към справедливост. 

Втората, но не и по важност, системна и концептуална харак-
теристика на правото е неговото градивно системно развитие. Тази 
характеристика предполага, че правото не е „застинала“ социална 
система. То се развива, но в значителна степен следвайки не външ-
ните предиктори (определители), а собствената логика, характерна 
за тази система. В определени случаи може да възникне впечатле-
ние, че това развитие е по-бавно в сравнение с останалите социал-
ни системи, но всъщност то се развива с онази „скорост“, която е 
характерна за конкретната социална подсистема, и „ускоряването“ 
или „забавянето“ на това развитие може да окаже негативно въз-
действие върху елемента стабилност на системата като цяло. 

Системният характер на правото има, освен чисто практическо 
значение, и още едно, не по-малко теоретично значение. 
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Понастоящем правото е обект на внимание на най-различни 
социални, психологически и други теории. 

Широк кръг изследователи анализират правото и следствията 
от един или друг тип правоприлагане, като повечето от тях имат те-
оретичните амбиции съответната изповядвана от тях теория да на-
мери практическо приложение в правната материя. 

На основата на системния подход обаче повечето теории, раз-
глеждащи правото, могат да бъдат разделени на две основни групи: 

Към първата група принадлежат онези теории, които разглеж-
дат системи на обществото, различни от правната. Независимо от 
това, че генерационните механизми, които самите теории предвиж-
дат за тези обществени системи, са крайно различни от правната, 
правото е елемент от тези системи като социален регулатор. Не от-
ричайки научната стойност на тези теории за отделните научни нап-
равления (социология, социална психология и др.), следва да се по-
сочи, че подобни теории не могат да задават насоките на системно-
то развитие на правото. Правомерни от синергетична гледна точка 
биха били анализите, които тези теории правят за мястото на пра-
вото, но не и мненията, които те изразяват по отношение на разви-
тието на самото право. 

Към втората група теории могат да бъдат отнесени онези, кои-
то разглеждат системния механизъм на правото. Това означава, че 
в основата на конструкциите, включени в тези теории, стоят меха-
низмите (атракторите и буфуркационните системи), които са и в ос-
новата на правото. 

Към тази категория теории могат да бъдат отнесени преди 
всичко нормативните теории. Именно при тях основният механизъм 
на теоретичните конструкции е най-близък до този, съществуващ в 
правната теория. Именно те анализират бифуркационните моменти 
на правото и операционализират механизма на основния правен 
атрактор. 

Именно този тип теории съчетава, от една страна, разработ-
ките на класическите нормативни теории, а от друга страна, разра-
ботките на съвременната синергетика. 
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В световната изборна практика пропорционалната система е 

намерила изключително голямо приложение в различни държави. 
Тази система е много по-разпространена в сравнение с мажоритар-
ната, притежава редица съществени различия, както и собствена 
специфика, заради което ще я представим като отделна тема в кон-
текста на настоящото монографично изложение. 

 
1. Определение на пропорционалната система 
 
Исторически тази избирателна система възниква по-късно, 

или в края на XIX в., на европейския континент. Теоретически обаче 
тя се развива по-рано и е свързана с името на френския академик 
Де Борда, който лансира идеята за пропорционалния вот още през 
далечната 1770 г. 

Известно е, че името на системата идва от думата „пропорция“, 
което означава отношение на две величини. В случая двете величини 
са подадените гласове и разпределените според тях депутатски ман-
дати въз основа на принципа на пропорция. По този начин избраният 
по тази система законодателен орган представлява точна проекция 
на различните политически субекти в държавата, дава ни умалено 
копие на нацията и респективно функционира според броя на пода-
дените гласове и получените в зависимост от тях мандати. 

Пропорционалната система си пробива път в Европа едва към 
края на XIX в. като отговор на налагаща се обективна необходимост 
от отразяване на извършващото се социално разслояване и услож-
няване на политическия живот. Цялостно изборната система е въ-
ведена за пръв път в Белгия през 1893 г., след това в Дания – 1906 
г., по-късно в Швеция – 1909 г., и т.н. А след Втората световна война 
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пропорционалното избиране получава широко разпространение в 
почти цяла Европа: Холандия, Норвегия, Австрия, Испания, Италия, 
Гърция, Турция, в страни от Южна Америка, а през последните го-
дини в Чехия, Естония, Латвия, Словакия, Словения, Румъния, 
Полша и др.1 

За разлика от мажоритарната, при пропорционалната сис-
тема най-същественият факт е, че избирателят гласува за 
предварително регистрирана партийна листа, а не за определе-
но лице. Всички мандати се разпределят пропорционално съобраз-
но с подадените за съответната партийна листа действителен брой 
гласове, които избирателни листи според Л. Владикин биват твърди, 
частично изменяеми, свободни, съединени и централни.2 

Съществено е да се изтъкне, че при пропорционалния избор 
районите винаги са многомандатни, което означава, че изпращат в 
парламента двама или повече депутати. Освен това почти навсякъ-
де изборните райони се формират според съществуващото адми-
нистративно-териториално деление на държавите. Иначе казано, 
различните по големина райони имат право на различен брой ман-
дати съобразно с числеността на населението,3 а на изборите се 
използват различни видове листи. 

I. Изборни райони и кандидатски листи 
В съвременната избирателна практика са се наложили някол-

ко вида листи (най-често използвани), чиито по-характерни особе-
ности са: 

1) Гласуване с твърди партийни листи 
При това гласуване списъкът с кандидатите е изготвен и ре-

гистриран от съответната партия и съдържа толкова имена, колкото 
са мандатите в района. Тук най-важен е редът, по който са подре-
дени кандидатите в партийната листа, защото най-напред се смя-
та за избран първият от листата, а след това останалите. Според 
т.нар. „изборен делител“, съответстващ на необходимия брой гла-
сове за получаване на един мандат, по математически път се уста-
новява броят на избраните кандидати. Това става, като общият 
брой на подадените действителни гласове се дели с изборния дели-
тел и по такъв начин се получава броят на полагаемите се мандати. 
И още нещо – извършва се и вторично разпределение на остатъч-
ните гласове (на национално или местно равнище), които отиват в 
полза на специалните партийни листи на национално равнище. С 
други думи партийните централи обикновено поставят на избираеми 
места своите лидери и фаворити (в листите), а избирателят е ли-
шен от възможността да прави каквито и да е промени в поредност-

                                                 
1 Вж. Друмева, Ем. Конституционно право. София: Сиела, 2013, с. 301. 
2 Вж. Владикин, Л. Организация на демократичната държава. София, 1992, с. 361 – 382. 
3 Вж. Друмева, Ем. Пак там, с. 302. 



проф. д.п.н. Георги Манолов 

 118 

та на листите (с твърди листи се гласува в 40 държави, измежду ко-
ито Австрия, Испания, Португалия, Норвегия, Аржентина, Чили и 
други, в т.ч. и България след 1989 г.). 

2) Гласуване с динамични партийни листи 
Различното в случая е това, че всеки избирател има възмож-

ност да внася изменения в поредността на кандидатите в партийна-
та листа (например първият да стане трети, вторият – първи, и т.н.), 
т.е. допълнително да персонифицира вота си, без да е длъжен да 
се съобразява с наредените от партийните ръководства имена в 
листите. Този вот е известен още като преференциално гласува-
не, защото дава свобода на привържениците на отделните партии 
да правят вътрешно преподреждане на партийните кандидати, от-
читайки техните лични качества (така се гласува в Белгия, Финлан-
дия, Люксембург, Кипър, или общо в 17 държави). 

3) Гласуване със свободни листи 
Отличителното за тези листи е, че те по никакъв начин не об-

вързват избирателя с определена политическа партия. Гласопода-
вателят е напълно свободен да изрази своите предпочитания 
към определени кандидати, независимо от тяхната партийна 
принадлежност, тъй като съставя собствена листа, вписвайки в нея 
онези кандидати, които самият той прецени (ако листата е от 10 ду-
ши например в един район, избирателят може да подреди 10 канди-
дати от различни партии). Или отново става дума за изборното па-
наширане, което, въпреки че се съпътства с технически трудности 
(при преброяването на бюлетините), продължава да бъде солиден 
филтър за селекция на изявени кандидат-политици. Тези префе-
ренциални листи са въведени в България на изборите за Европейс-
ки парламент (2007 г.) и в новия Изборен кодекс за избор на депута-
ти (от 2014 г.), като избирателите имат право само на една префе-
ренция. Това право обаче е абсолютно формално, тъй като пос-
ледният в листата трябва да получи минимум 15 % от гласувалите 
за Европейски парламент и 7 % – за Народно събрание, за да из-
мести първия в нея, което практически се оказва много трудно.4 

Всички посочени видове листи целят да направят в известна 
степен пропорционалния избор по личностен, но те имат значение 
само за вътрешнопартийното разпределение на мандатите от вече 
спечелилата изборите политическа сила. 

II. Изборни бариери и премии 
Това са предвидени в закона формални прегради (бариери) 

или премии (бонуси) за печелившите, присъщи на пропорционална-

                                                 
4 Вж. последователно: Стойчев, Ст. Избирателни системи и избирателни процедури. 
София: Софи-Р, 2000, с. 81 – 82; Друмева, Ем. Конституционно право. Цит. съч., 
1995, с. 213 – 215; и Манолов, Г. Увод в политическия маркетинг. Пловдив: П. 
Хилендарски, 2015, с. 123 – 124. 
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та система. Тяхното предназначение е да се постигне интегриращ 
ефект и да се избегне раздробяването на гласовете като пречка за 
постигане на обща воля за управлението на държавата.5 

1) Изборни бариери 
Най-често изборната бариера представлява изискване за пос-

тигане на определен процент от подадените действителни гласове, 
т.е. само политическа партия, която чрез своите партийни листи е 
успяла да събере гласове, достигащи този процент, има право да 
участва в разпределението на мандатите според подадените гласо-
ве. Освен процентната бариера, в някои държави – Германия, Авст-
рия, като изборна бариера функционира и изискването за постигане 
на т.нар. „основен мандат“ – мандат от първичното разпределение 
на подадените гласове. Тук ролята на бариерата може да бъде раз-
лична в зависимост от това на каква „височина/равнище“ законът я е 
поставил – на национално или на районно равнище, както и от пар-
тийната система в страната. Практиката в случая е различна: пред-
почитането на ниска бариера елиминира само много малки партии, 
което прави по-трудно изграждането на стабилно мнозинство в пар-
ламента; а възприемането на висока бариера обикновено води до 
партийна фрагментация, при която съществена част от избиратели-
те остават без представителство. 

След демократичните промени от 1990 г. насам в България на 
парламентарни избори на национално равнище се прилага 4-
процентова бариера от действителните гласове, подадени в страна-
та и чужбина за съответните партии и коалиции. 

2) Изборни премии 
Бонусите представляват мандати, „подарени“ на най-

успешните кандидатски листи още преди общото разпределяне на 
мандатите да бъде извършено. Предназначението им е както при 
бариерите – да се постигне възможно най-компактно мнозинство. 
Например в България законодателството за парламентарни избори 
през периода 1922 –1923 г. е предвиждало премия, която се е при-
лагала на равнище околия: най-силната листа обира гласовете, по-
дадени за партии, които не са стигнали прага (в случая избирател-
ната квота), за да участват в разпределението на мандатите. Така 
се провеждат и повечето избори в България след 10.XI.1989 г., т.е. 
чрез прилагането на изборни премии (на парламентарния вот). 

III. Методи за пресмятане на гласовете 
Най-важният елемент във всяка пропорционална система е 

методът, по който става изчисляването на гласовете, както и тяхно-
то изразяване като мандати. Използваните методи са различни, за-

                                                 
5 Изложението върху изборните бариери, премии и методите на пропорционалната 
система от тук нататък се базира на разработката на проф. Ем. Друмева във: 
Конституционно право... 2013. Цит. съч., с. 302 – 304. 
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щото се прилагат варианти и комбинации, като преобладават два 
основни: методът на избирателната квота и методът на делителя. 

1) Метод на избирателната квота 
Теорията и практиката на изборите е обособила две основни 

групи: „фиксирани“ и „вариращи“ квоти. Така наречената „фик-
сирана“ избирателна квота представлява число – брой гласове, 
предвиден от закона и еднакъв за всички изборни райони. Практику-
вана е във Ваймарската република в Германия. 

Другата, или „вариращата“, избирателна квота се определя 
след изборите, т.е. когато е ясно колко са подадените действителни 
гласове, като за целта се прилагат различни формули: 

– Квота на Томас Хеър (1806 – 1891). При нея се изчислява 
избирателната квота, която представлява определен брой гласове, 
при получаването на който се печели мандат в изборния район, т.е. 
това е „цената на мандата“ в конкретния изборен район. Тя се полу-
чава, като общият брой на действително подадените гласове в ра-
йона се дели на броя на мандатите, които се полагат за този район, 
като полученото частно представлява избирателната квота. И така, 
колкото пъти избирателната квота се нанася в броя на подадените 
за партийната листа гласове, толкова мандати в района печели тази 
партия. Или, така получаваната квота е известна като „проста кво-
та“, или „квота на Хеър“ (Q = X: Y, където Q е избирателната квота, 
X е броят действителни гласове, а Y е броят на мандатите за раз-
даване). Неин недостатък обаче е, че не всички мандати успяват да 
бъдат разпределени и се налагат вторични процедури. 

– Квота на Хагенбах-Бишоф. Тази квота се получава, ако в 
знаменателя на формулата на Хеър се прибави една единица (по-
лученото частно е известно като „квота на Хагенбах-Бишоф“, на 
името на швейцарския математик), и тя е: A = X: (Y + 1). 

– Квота на Друп. Получава се, когато към цялостната квота на 
Хагенбах-Бишоф се прибави една единица: Q = X: (Y + 1) + 1. 

– Метод Хеър – Нимайер. При него валидните гласове за да-
дени партии се умножават винаги с числото на мандатите, а резул-
татът се дели на общото число на подадените гласове. По този на-
чин партиите получават толкова мандата, колкото са получените 
цели числа, а останалите мандати се разпределят по големината на 
получените дробни числа след съответната запетая. Този метод е 
въведен за първи път у нас на изборите за Европейски парламент 
през 2007 г., докато в Германия например той е въведен с рефор-
мата на избирателния закон на федерацията още през 1985 г.6 Това 
са основните методи за пресмятане на т.нар. „остатъчни гласове“ в 
рамките на пропорционалната система. 

                                                 
6 Вж. Янков, Г. Политология (Публична държавна власт). София: Стопанство, 2011, 
с. 137 – 139. 
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Разбира се, в практиката на изборите се използват и други 
модели на квоти. 

2) Метод на делителя 
Този метод винаги е резултатен, защото подадените за всяка 

партийна листа гласове се делят последователно на редицата от 
естествени числа (делители), а големината на получените частни 
решава разпределянето на мандатите. 

– Метод на Д'Ондт. Голямото предимство на метода на 
Д'Ондт е, че разпределя всички мандати еднократно, и затова вто-
рични процедури не са необходими. Обаче като негов недостатък се 
отчита благоприятното му действие за големите партии. Според ме-
тода на белгийския професор Виктор Д'Ондт (метод на най-
голямата средна) действителните гласове, подадени за всяка пар-
тийна листа, се делят последователно на 1, 2, 3, 4 и т.н., като полу-
чените остатъци се разпределят от големия към по-малкия. Така 
онова частно, което заема такова последно място в този ред от на-
маляващи числа, равно на броя на депутатите, подлежащи на изби-
ране в даден район, ще бъде необходимата квота. Този метод, както 
и всички избирателни системи изцяло облагодетелстват големите 
партии на изборите. И за да бъде минимизиран този недостатък, са 
разработени и се прилагат сродни методи, които са модификации на 
метода на Д'Ондт, а именно: 

– Методът Сент Лагú. Делителят се състои от редицата тек 
числа 1, 3, 5, 7 и т.н. Смята се, че дава по-добри възможности за 
представителство на малките партии. 

– Модифициран метод Сент Лагú. Първият делител е 1.4, 
после се продължава с тек числата, което също е с добри възмож-
ности за малките партии. 

И така, налага се изводът, че възприемането на един или друг 
метод, както и на комбинация от различни методи за изчисляване 
на изборните резултати в пропорционалната система предпоставя 
задълбочени аналитични проучвания на изборните принципи и 
стандарти за справедливо пропорционално превръщане на гласове-
те в мандати.7 

3) Попълване на овакантен мандат 
В пропорционалната избирателна система това се извършва 

бързо и икономично: мястото се попълва от следващия в кандидатс-
ката листа, обявен от компетентния орган за избран. Така той (но-
воизбраният депутат) доизкарва започнатия мандат. Предимствата 
на тази пестелива процедура биват неутрализирани до известна 
степен с това, например след три години кандидатът в листата да 
не желае да стане депутат за кратко време, и така към края на ле-
гислатурата е възможно да останат незаети мандати. 

                                                 
7 Вж. Друмева, Ем. Цит. съч., с. 306. 
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2. Разновидности на пропорционалната система 
 
В световната изборна практика се прилагат две основни раз-

новидности на пропорционалната система: на пълно пропорционал-
но представителство и на ограничено пропорционално представи-
телство.8 Тези две разновидности се използват в различни модели, 
като големи възможности в това отношение дава системата на ог-
раниченото пропорционално представителство. Така например в 
България пропорционалната система е прилагана в три варианта: 1) 
в многомандатни райони с твърди партийни листи; 2) в многоман-
датни райони с национална листа за разпределение на остатъчните 
гласове; и 3) в многомандатни райони с твърди партийни листи и 4-
процентова изборна бариера. 

 
2.1. Система на пълно пропорционално представителство 
 
Тази система трябва да се разбира като разпределяне на де-

путатските мандати в мащабите на цялата страна (на всички 
места в парламента) в съответствие с гласовете, получени от 
всяка партия или коалиция в национален мащаб. Или по-точно 
би било тази система да се определи като „национален избор по 
пропорционалната система“, защото изборът на депутатите не се 
извършва по групи от отделни многомандатни избирателни райони. 
При тази система цялата територия на държавата е един избира-
телен район. Тук всяка партия, която участва в изборите, регистри-
ра национална кандидатска листа, а избирателите от цялата 
страна гласуват с една от кандидатските листи. Изборното поведе-
ние на гласоподавателя е мотивирано от характера на партиите и 
техните платформи и програми за управление. В случая личността 
на кандидатите не е без значение, но този фактор играе второсте-
пенна роля, тъй като пропорционалният избор е партиен, гласува се 
за партии (не е изключено и независими кандидати да участват в 
изборите) и партийността на избора е особено ярко изразен в сис-
темата на пълното пропорционално представителство. 

Подобен модел на пропорционален избор има това предимст-
во, че почти абсолютно точно е съотношението между депутатските 
места на партиите в парламента и получените от тях гласове. 

Съществено предимство е, че при разпределяне на мандати-
те зад всеки депутат, независимо с коя листа е избран, стои равен 
брой гласове. Такова абсолютно равенство на гласовете на изби-

                                                 
8 Тези две системи в българската литература са разгледани най-задълбочено от 
проф. Ст. Стойчев, чиито тези, изводи и разработки използваме в настоящия пункт 
от нашето изложение (Вж. по-подробно: Стойчев, Ст. Избирателни системи... Цит. 
съч., с. 85 – 89). 



ПОЛИТИКА 

 123 

рателите от цялата страна е невъзможно при друга избирателна 
система. Тоест само при тази система е приложим принципът 
„гласът на избирателя е равен по значение на гласа на всеки 
друг избирател“. 

Друго важно обстоятелство е фактът, че при разпределянето 
на мандатите на национално равнище неоползотворените (остатъч-
ни) гласове на партиите са сведени до минимум. Тук националният 
избор е основа за най-последователно реализиране на свободния 
(независимия) мандат на депутатите, защото самият начин на конс-
титуиране на мандата е предпоставка за неговата действителна не-
зависимост. Сиреч депутатът реално е представител на нацията, 
понеже е избран от цялата нация. 

Разбира се, тази система не е лишена от недостатъци, като 
може би най-същественият е този, че е невъзможно връзката между 
конкретните групи избиратели и отделния депутат. Или казано ина-
че, избирателят не може да посочи кой е депутатът, който е избрал, 
за да се обърне с въпроси или искане към него, тъй като гласопода-
вателят не е избрал конкретен депутат, а е избрал партия. Това е 
характерно за всеки пропорционален избор, но е особено ярко изра-
зено при националния избор, понеже се гласува за партийни листи. 

Нещо повече, голям недостатък е и това, че се гласува с дъл-
ги партийни листи, с имена, които в голямата си част почти изцяло 
са непознати на избирателите по райони. И още, пълното пропорци-
онално представителство без всякакви ограничения може да доведе 
до значително разслояване на парламента на множество малки 
фракции, които да го дестабилизират и в крайна сметка да го напра-
вят неработоспособен и неефективен. Затова тази система не е на-
мерила широко приложение в съвременните държави и се прилага 
само в Израел, Холандия и Парагвай (проявява се в различни ню-
анси, което обогатява нейното съдържание). 

Очевиден е изводът, че националният пропорционален из-
бор (пълното пропорционално представителство) е преди 
всичко модел с предимно позитивни белези, но въпреки това 
той не е намерил широко приложение. Това се дължи на обстоя-
телството, че другите видове избирателна система дават много по-
големи възможности за благоприятни изборни резултати за управ-
ляващите политически сили, които доминират в парламента. Сиреч 
националният избор е безпристрастен оценител на общественото 
влияние на партиите и доста по-трудно се поддава на организаци-
онни и математически манипулации при разпределяне на депутатс-
ките мандати след изборите. 
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2.2. Система на ограничено пропорционално представи-
телство 

 
Всъщност ограниченото пропорционално представителство е 

модел на пропорционално представителство на районно рав-
нище. Това е система, при която гласуването се извършва в много-
мандатни избирателни райони и депутатските мандати се разпре-
делят на районно равнище, където партиите и коалициите участват 
в изборите с районни партийни листи. 

Този модел на пропорционален избор като всички други има 
своите предимства и недостатъци, но за разлика от националния 
избор тук изборната листа е значително по-къса, т.е. съдържа 
имената на много по-малък брой кандидати и реално има по-голяма 
вероятност избирателите да познават кандидатите в района. Пора-
ди това контактите между избирателите и депутатите могат да бъ-
дат както по-системни, така и по-резултатни. Но това обстоятелство 
внася известен коректив в независимия мандат, който адекватно се 
конституира само при националния избор. 

Разпределянето на мандатите на районно равнище води до 
това, че изборната квота в отделните многомандатни райони е 
различна, т.е. депутатите от два района се избират с различен брой 
гласове. В парламента зад депутатите от отделните райони стои 
различен брой избиратели. Даже в някои случаи методиките за раз-
пределение на мандатите са такива, че зад отделните депутати от 
един район, от различни партии стои нееднакъв брой гласове. 

В този контекст пропорционалният принцип се реализира по-
последователно, като се постига по-справедливо разпределение на 
депутатските места, колкото са по-големи многомандатните ра-
йони, или колкото повече депутати се избират само от един район. 
И обратно, колкото районите са по-малки, толкова по-трудно се 
осъществява справедливо разпределение на мандатите след вота. 

Сериозен недостатък на тази система е, че след разпределе-
ние на мандатите по изборната квота винаги остават неоползотво-
рени гласове. Поради това се налага да се правят нови, вторични 
изчисления по различни методики, за да бъдат остойностени всички 
остатъчни гласове. И въпреки това винаги в края на всички проце-
дури във всеки избирателен район за всяка партия поотделно оста-
ват неизползвани гласове. Тук най-елементарният начин за опол-
зотворяване на остатъчните гласове е да се кумулират на нацио-
нално равнище и срещу тях всяка партия да получи съответен брой 
мандати.9 

Двете разновидности на пропорционалната избирателна сис-
тема дават по-големи възможности за разпределяне на мандатите 

                                                 
9 Вж. пак там, с. 89. 
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чрез различни модели и математически процедури, които да съот-
ветстват на националните особености. Този извод е валиден особе-
но за системата на районното пропорционално представителство. 
Въпреки недостатъците на системата на ограниченото политическо 
представителство тя се прилага в 54 държави, включително и в 
България за избор на Народно събрание. У нас тя (системата) е би-
ла наричана „съразмерна“. Има дълга историческа традиция, защо-
то е била въведена най-напред на общински избори (1910 г.), след 
това на парламентарни за Търновски и Пловдивски окръг (1911 г.) и 
най-накрая на парламентарни избори за цялата страна (1912 г.). 

 
3. Позитиви и негативи 
 
Както при мажоритарната, така и при пропорционалната изби-

рателна система се забелязват множество положителни страни и 
предимства, които, групирани в обобщен вид, ще кодифицираме 
така (Вж. Таблица № 1): 

– гласува се за партии (с партийни листи); 
– по-справедлива система на представителство (осигурява се 

относително точно представителство на основните обществени ин-
тереси и групи); 

– по-вярно отразява влиянието на партиите в общество (из-
борният резултат се изкривява много по-малко, отколкото при ма-
жоритарните системи); 

– извежда на преден план конкуренцията между партийните 
идеи, програми и платформи; 

– етническите, религиозните, идейните и другите малцинства 
винаги имат шанс за представителство (а не само когато са компакт-
на маса и могат да си осигурят регионално свръхпредставителство); 

– обединяващ фактор за малки партии с близки идеологии; 
– една или две партии трудно могат да достигнат до трайно 

установяване на доминираща роля в политическия процес, но и да 
си осигурят такава е само временно явление с нетраен характер; 

– утвърждава полипартиен модел (невинаги двупартиен); 
– загубата на гласове е сведена до минимум, в рамките на не-

успяващите да прескочат изборната бариера (т.е. всички формации 
освен незначителните имат възможност да получат мандати); 

– стимулират се коалициите и диалогът между формациите с 
цел осигуряване на по-големи шансове за преодоляване на избор-
ните бариери (в сила най-вече за малките и средните партии) или за 
съставяне на правителствена коалиция (важи за всички партии); 

– подтиква създаването и развитието на стабилни партийни 
организационни структури, които са способни да обединят пар-
тийния организъм и по най-добър начин да разпределят усилията 
му в изборната борба; 
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– не се влияе в толкова голяма степен от електоралната геог-
рафия, а при системите на пълно пропорционално представителст-
во (хомогенните) тя напълно губи значение по отношение на 
крайния резултат и разпределението. 

Какви са минусите и недостатъците на пропорционалните 
системи? 

– ограничени възможности за избор на личности; 
– неоползотворяване на изборните „остатъци“ (гласове); 
– неизгодни позиции за малките партии (бариера); 
– съставяне на безпринципни коалиции и сделки между прин-

ципно отблъскващи се играчи; 
– отдалечаване на кандидатите от избирателите (гласува се 

за група кандидати); 
– създават се възможности за крайна партийна раздробеност 

(фрагментация) и невъзможност парламентарната институция да 
изпълнява своите функции; 

– нестабилен парламент и правителство (при много партии в 
парламента); 

– засилената многопартийност предполага съобразяване с 
множество мнения и интереси, а това понякога поглъща много вре-
ме и ресурси; 

– нерядко парламентарните мнозинства са крехки и правител-
ствата, които поддържат, управляват в обстановка на непрестанни 
опозиционни атаки и стрес; 

– независимо поведение на депутатите пред избирателите в 
парламента (гласуване по съвест и т.н.); 

– отхвърлят политическата умереност, защото се търси подк-
репа от всяка точка в политическото пространство, дори и от 
крайнонастроените електорати; 

– по-високи разходи за тяхното реализиране; 
– понякога методите на разпределение на мандатите и прераз-

пределение на остатъчните гласове, особено в съчетание в изборен 
праг, водят до непропорционалност на съразмерната система; 

– системите с твърди листи страдат от някои, характерни само 
за тях недостатъци: 1) невъзможност избирателите да разместват 
кандидатите; 2) утвърдените лидери си гарантират несменяемост и 
постоянно присъствие в пленарната зала; 3) вътрешнопартийната 
демокрация е винаги препоръчителна, но при пропорционален вот 
със затворени листи тя може да се разруши (поради необходимост-
та от сляпа партийна дисциплина в парламента). 
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Представената комбинация от предимства и недостатъци на 
пропорционалната избирателна система недвусмислено потвържда-
ва казаното пó преди, че в човешката история няма и не е имало по-
проспериращи и рационални избирателни системи. И все пак същес-
твува и трета избирателна система, която наричат „смесена“ („хиб-
ридна“) и която предстои да разгледаме, доколкото притежава свои 
несъмнени достойнства, нееднократно потвърждавани в практика-
та.От сравнителната таблица е видно, че и двете избирателни систе-
ми имат своите плюсове и минуси, което подтиква техните привърже-
ници и противници перманентно да изтъкват основните им слабости: 
например при мажоритарната с прилагането на принципа „на мнозин-
ството – всичко, на малцинството – нищо“ не само се ограничава 
малцинството, но и се губи твърде много, защото гласовете на тези 
кандидати, които не са спечелили, не се преразпределят и „изгарят“; 
докато при пропорционалната система партийните листи създават 
предпоставки за субективизъм и манипулации (при изготвянето на 
листите), за стесняване на възможността за по-качествен избор и в 
крайна сметка за доминация на партийното над националното. Зато-
ва в някои страни се прилага и трети тип – смесена избирателна сис-
тема, чрез която се цели избягване на несъвършенствата на посоче-
ните по-горе системи (мажоритарната и пропорционалната). 
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Abstract: The development of a set of professional competencies in the 

managers and experts in human resources management requires purposeful activity 
to improve the particular knowledge, skills and abilities. Their development has a 
direct or indirect impact on the results of the production and business operations in 
business organizations. This makes it necessary to investigate the levels of 
development of the professional competencies of the managers and experts in 
human resources management, by revealing opportunities for their sophistication and 
management and management. The purpose of this article is to analyze the status 
and development of the professional competencies of the managers and the human 
resources management, through assessment of their role in increasing production 
and economic efficiency of the business organizations. 

Keywords: professional competence, efficiency, Human Resources 
Management, business organizations 

 
Въведение 
 
През последните години развитието на професионалните ком-

петенции в стопанските организации все по-често се обвързва с 
процесите на представяне, оценяване и кариерно развитие на чо-
вешките ресурси. Тяхното изграждане изисква целенасочена 
дейност за усъвършенстване на определени знания, умения и спо-
собности. Анализът на състоянието и тенденциите в развитието на 
професионалните компетенции на човешките ресурси разкриват ре-
дица възможности за тяхното ефективно използване и управление. 

В условията на бързо навлизане на нови техники и техноло-
гии, налагащи непрекъснато увеличаване на изискванията към ра-
ботната сила, мениджърите (и най-вече мениджърите на екипи) се 
нуждаят от професионални съвети по отношение на трудовата ко-
муникация и взаимодействие. В същото време редица основни 
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дейности по управление на човешките ресурси остават неразрабо-
тени поради липса на структурно звено, което да ги обслужва. Това 
налага целенасочена работа за сформиране и преструктуриране на 
звена за управление на човешките ресурси в средните и големите 
по размер стопански организации. Тяхната основна дейност трябва 
да е свързана с подпомагането на мениджърите от останалите 
структурни звена и разработването на основните дейности за уп-
равление на човешките ресурси. В малките по размер стопански ор-
ганизации мениджърите на екипи имат властта да взимат решения 
относно дейностите по управление на човешките ресурси. Това по-
вишава изискванията към тяхната подготовка, квалификация и мо-
тивация за извършване на допълнителни дейности. 

Именно поради това изграждането на съвкупност от професи-
онални компетенции при мениджърите и експертите по управление 
на човешките ресурси изисква целенасочена дейност за усъвър-
шенстване на определени знания, умения и способности. Тяхното 
развитие оказва пряко или непряко въздействие върху резултатите 
от производствено-икономическата дейност в стопанските органи-
зации. Това налага да се проучат нивата на развитие на професио-
налните компетенции на мениджърите и експертите по управление 
на човешките ресурси, като се разкрият възможностите за тяхното 
усъвършенстване и управление. 

В тази връзка изследването на равнището на професионални-
те компетенции на мениджърите и експертите по управление на чо-
вешките ресурси в стопански организации, реализирали печалба, 
може да помогне при изясняване на силата на взаимовръзката меж-
ду развитието и усъвършенстването на компетенциите и крайния 
икономически резултат. 

Целта на настоящата статия е да се анализира състояние-
то и развитието на професионалните компетенции на мени-
джърите и експертите по управление на човешките ресурси, ка-
то се оцени ролята им за повишаване на производствено-
икономическата ефективност в стопанските организации. 

Статията е структурирана в два основни раздела. Първият 
включва анализ на професионалните компетенции, като се изследват 
взаимовръзките и отношението им с производствено-икономическите 
резултати. Във втория раздел се представя модел на професионал-
ните компетенции, които са особено значими за постигане на високи 
икономически резултати в стопанските организации. 

 
Материал и метод 
 
За оценка на състоянието на професионалните компетенции 

на мениджърите и експертите по управление на човешките ресурси, 
влияещи и взаимодействащи си с производствено-икономическите 
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резултати, се проучиха и анализираха становищата на собственици 
и мениджъри в 96 различни по размер, статут и форма на собстве-
ност стопански организации. Преобладаващата част от тях са раз-
положени на територията на Пловдивска, Хасковска и Пазарджишка 
област. 

Подборът на стопанските организации се основава на обосо-
бяване на звена по управление на човешките ресурси и постигна-
тите от тях положителни икономически резултати, т.е. реализирана 
печалба за последните три години, предхождащи проучването. 
Действието и взаимодействието на професионалните компетен-
ции, влияещи върху размера на печалбата в стопанските органи-
зации, се изследва с помощта на корелационния анализ по метода 
на Пирсън. 

На участниците в проучването предварително беше предста-
вен списък с 20 основни групи професионални компетенции, както и 
тяхното кратко определение и описание (Таблица 1). Те бяха помо-
лени да ги степенуват по петстепенна скала, а именно: 1 – не е важ-
на, 2 – малко важна, 3 – важна, 4 – много важна, 5 – изключително 
важна. 

 
Таблица 1. Описание на основните групи професионални 

компетенции 
 

№ Компетент-
ност 

Описание 

1. Адаптивност Умение за приспособяване към корпоративната 
култура, гъвкавост, бързо ориентиране към изиск-
ванията на променящата се среда, включително 
умения за работа под стрес и в кратки срокове 

2. Готовност и 
желание за 
учене 

Възприемчивост, любознателност, желание за са-
моусъвършенстване, търсене и приемане на об-
ратна връзка 

3. Лоялност Етично отношение, коректност, почтеност 
4. Ефективност Способност за справяне с работните задачи с доб-

ри резултати 
5. Компютърни 

умения 
Използване на текстообработващи програми, таб-
лици, интернет приложения 

6. Лидерски уме-
ния 

Умения за планиране, управление и мотивиране на 
хората, умения за вземане на решения, водене на 
преговори и др. 

7. Математически 
умения 

Работа с числа, акуратност, методичност, точност 

8. Умения за ра-
бота в екип 

Сътрудничество, преодоляване на конфликти, 
добри междуличностни отношения, общителност, 
създаване на контакти 
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9. Мотивация Положително отношение към работата, ентусиа-
зъм 

10. Професионал-
на подготовка 

Специфични умения и знания за професионалната 
област, адекватна представа за работата 

11. Комуникативни 
умения 

Ясно, убедително и грамотно изразяване в устна и 
писмена форма 

12. Критично мис-
лене 

Аналитичност, логика, непредубеденост, прециз-
ност 

13. Офис умения Намиране и организиране на информация, доку-
менти, данни; работни навици и използване на 
офис техника 

14. Предприема-
чески умения 

Инициативност, предприемачество, бизнес позна-
ния и усет, решителност, умения за вземане на 
решения и поемане на рискове 

15. Умения за са-
мопредставяне

Умения за успешно представяне (вкл. при канди-
датстване за работа и по време на интервю), уве-
реност в собствените качества, позитивност, убе-
дителност, владеене на деловата комуникация 

16. Творчески 
умения 

Креативност, инициативност, находчивост, изобре-
тателност, нестандартно мислене 

17. Технически 
умения 

Специфични умения за използване на специализи-
рани софтуери, програми и оборудване 

18. Умения за ра-
бота с клиенти

Отзивчивост, емпатия, позитивна нагласа, такт, 
толерантност, търпение, любезно отношение 

19. Умения за са-
моуправление 

Отговорност, самостоятелност, организация на 
времето и работните задачи 

20. Чуждоезикови 
компетенции 

Използване (писмено и говоримо) на чужд език, 
междукултурен опит и познания 

 
Настоящият списък беше изготвен за целите на проучването, 

при което бяха взети предвид [6 – 10]: 
 формулираните от Европейската комисия ключови компе-

тенции; 
 предварителен анализ на подобни проучвания в Европа и 

по света през последните години; 
 преглед на най-често посочваните в обявите за работа 

умения и качества, които се търсят от кандидатите; 
 проведените консултации с работодатели, образователни 

експерти и кариерни консултанти, които помогнаха за обобщаването 
на уменията в 20 основни групи. 

Във втория раздел се представя модел на професионалните 
компетенции на мениджъри и експерти по управление на човешките 
ресурси. В него се разглеждат тези от тях, които са особено значими 
за постигане на високи икономически резултати в стопанските орга-
низации. За изграждането на този модел се приложи техниката на 
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Path-коефициентния анализ. При този метод се съчетават възмож-
ностите на корелационния, регресионния и структурния анализ. То-
ва го прави един от най-подходящите методи за изучаване на взаи-
мовръзките, тъй като Path-анализът разглежда не само преките, но 
и косвените връзки между състоянието на професионалните компе-
тенции на мениджърите и експертите по управление на човешките 
ресурси и икономическите резултати на стопанските организации. 
По този начин се оценяват тези от тях, които са с най-силно въз-
действие, а слабовлияещите се отстраняват. 

Изследването обхваща периода юли-октомври 2014 г. Данните 
и информацията са събирани чрез директни контакти и попълване 
на специално разработени за целите на анализа анкетни карти. За 
уточняване на информацията се използва методът на интервюто. 
При обработка и анализ на данните се използва статистическият 
пакет SPSS 13.0 и Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 
Проучване на професионалните компетенции на мени-

джъри и експерти по управление на човешките ресурси, 
влияещи и взаимодействащи си с икономическите резултати 
в стопанските организации 

 
Анализът на данните показва, че в проучваните стопански ор-

ганизации Професионалната подготовка (R=0,836 при α=0,01) 
оказва най-силно влияние върху крайните икономически резултати 
(Таблица 2). Особено голямо е влиянието ѝ при мениджърите по 
управление на човешките ресурси. При тях се отчита много висок 
корелационен коефициент – 0,863, статистически доказан при 
α=0,01. Значимостта на професионалната подготовка се доказва 
също и при експертите (R=0,794 при α=0,01). 

 
Таблица 2. Влияние на професионалните компетенции на 

мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси 
върху икономическото състояние на стопанските организации 

 
Корелационни
коефициенти

Професионални 
компетенции 

Общо Мениджъри Експерти 

Адаптивност 0,538* 0,496* 0,569* 
Готовност и желание за учене 0,799** 0,703** 0,814** 
Лоялност 0,411 0,376 0,436* 
Ефективност 0,611** 0,623** 0,589** 
Компютърни умения 0,417 0,423 0,541* 
Лидерски умения 0,278 0,296 0,278 
Математически умения 0,193 0,104 0,253 
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Умения за работа в екип 0,706** 0,676** 0,731** 
Мотивация 0,576** 0,598** 0,596** 
Професионална подготовка 0,836** 0,863** 0,794** 
Комуникативни умения 0,716** 0,768** 0,614** 
Критично мислене 0,524* 0,624** 0,416 
Офис умения 0,397 0,361 0,411 
Предприемачески умения 0,477* 0,483* 0,455* 
Умения за самопредставяне 0,496* 0,467* 0,421 
Творчески умения 0,669** 0,763** 0,561* 
Технически умения 0,599** 0,433 0,714** 
Умения за работа с клиенти 0,394 0,419 0,351 
Умения за самоуправление 0,663** 0,728** 0,557* 
Чуждоезикови компетенции 0,389 0,471* 0,315 
Анкетирани, % 100 43,7 56,3 

 
От особено значение за положителните икономически резул-

тати е и Готовността и желанието за учене. Данните показват, че 
особено значима тя е при експертите по управление на човешките 
ресурси – R=0,814 при α=0,01. Близки резултати се наблюдават и 
при мениджърите в изследваните стопански организации (R=0,703 
при α=0,01). 

Силно въздействие върху крайните икономически резултати 
оказват и професионалните компетенции: Комуникативни умения 
(R=0,716); Умение за работа в екип (R=0,706); Творчески умения 
(R=0,669); Умения за самоуправление (R=0,663); Ефективност 
(R=0,611); Мотивация (R=0,576); и Технически умения (R=0,599). 
Високите корелационни коефициенти, статистически доказани при 
α=0,01, разкриват ролята им за постигане на по-високи производст-
вено-икономически резултати в стопанските организации. Силна 
правопропорционална зависимост с печалбата се наблюдава и при 
Адаптивността (R=0,538 при α=0,05), Критичното мислене 
(R=0,524 при α=0,05), Уменията за самопредставяне (R=0,496 при 
α=0,05), както и Предприемаческите умения (R=0,477 при α=0,05). 

При мениджърите, отговарящи за управлението на човешките 
ресурси в проучените стопански организации, като особено значими 
за повишаване на производствено-икономическите резултати се от-
крояват Комуникативните умения (R=0,768), Творческите умения 
(R=0,763), Умението за самоуправление (R=0,728), Критичното 
мислене (R=0,624), Ефективността (R=0,623) и Мотивацията 
(R=0,598). Тяхното взаимодействие с реализираната печалба показ-
ва високи корелационни коефициенти, статистически доказани при 
α=0,01. Важна роля за повишаване на икономическите резултати в 
тези стопанства имат също Предприемаческите умения, Адаптив-
ността, Чуждоезиковите компетенции и Умението за самоп-
редставяне. 
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Близки резултати се наблюдават и при експертите от звената 
за управление на човешките ресурси. Отчита се силна правопро-
порционална зависимост между професионалните компетенции 
Умение за работа в екип (R=0,731 при α=0,01), Технически умения 
(R=0,714 при α=0,01), Комуникативни умения (R=0,614 при α=0,01), 
Мотивация (R=0,596 при α=0,01) и Ефективност (R=0,589 при 
α=0,01) и високите производствено-икономически резултати в сто-
панските организации. 

От представените данни може да се заключи, че при изс-
ледване на взаимовръзките и отношенията на професионалните 
компетенции на мениджърите и експертите по управление на чо-
вешките ресурси с производствено-икономическите резултати в 
проучените стопански организации се наблюдават редица сходни 
резултати. Професионалната подготовка, Готовността и жела-
нието за учене, Умението за работа в екип, Комуникативните 
умения, Ефективността и Мотивацията са компетенции, които са 
от особено значение за реализирането на печалба както за мени-
джърите, така и за експертите по управление на човешките ресурси. 

Известна разлика в силата на въздействие се наблюдава по 
отношение на Критичното мислене, Творческите умения, Чуждое-
зиковите компетенции и Уменията за самоуправление. Те са оце-
нени като особено значими за мениджърите от проучваните стопан-
ски организации, докато при експертите силата им на въздействие е 
по-слаба. 

При експертите връзката на Компютърните умения, Техни-
ческите умения и Лоялността с реализираната печалба е статис-
тически доказана, докато при мениджърите тези професионални 
компетенции не са поставени на преден план. 

При извършения анализ на останалите професионални компе-
тенции не се установи статистически доказана взаимовръзка между 
тях и реализираната печалба за периода на проучване. Отчитат се 
средни и ниски нива на корелационни коефициенти, като най-малко 
значими за постигането на положителни икономически резултати в 
стопанските организации се откроиха Математическите умения. 

Представеният анализ показа взаимовръзката и силата на 
въздействието на професионалните компетенции на мениджърите 
и експертите по управление на човешките ресурси върху реализи-
рането на печалба в стопанските организации. На основата на този 
анализ може да се предложи комбинация от компетенции, въз-
действащи с най-голяма сила върху постигането на икономически 
резултати. 
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Моделиране на професионалните компетенции на ме-
ниджърите и експертите по управление на човешките ресур-
си, влияещи пряко или непряко върху високите икономичес-
ки резултати в стопанските организации 

 
За проучване на силата на въздействие както на преките, така 

и на косвените връзки на професионалните компетенции върху ико-
номическото състояние на проучваните стопански организации се 
приложи методът на Path-анализа. При този метод се оценяват са-
мо тези компетенции, които са с най-силно въздействие върху ико-
номическите резултати, а слабо въздействащите се отстраняват. 
Получените резултати от направения Path-анализ са показани в 
Таблица 3 и 4. 

 
Таблица 3. Пряк и косвен ефект на професионалните ком-

петенции на мениджърите по управление на човешките ресур-
си, влияещи върху икономическото състояние на стопанските 
организации 

 
Path-коефициенти

Професионални 
компетенции 

Пряк ефект Косвен ефект 

Професионална подготовка 0,536 0,258 
Готовност и желание за учене 0,690 0,124 
Творчески умения -0,367 0,928 
Ефективност 0,826 -0,237 
Адаптивност 0,895 -0,326 
Компютърни умения 0,463 0,078 
Умения за работа в екип 0,592 0,139 
Комуникативни умения 0,820 -0,206 
Мотивация 0,497 0,099 
Технически умения -0,179 0,893 
Умения за самоуправление 0,279 0,278 
Предприемачески умения -0,316 0,771 
Лоялност 0,570 -0,134 

 
Данните в Таблица 3 показват, че част от професионалните 

компетенции на мениджърите по управление на човешките ресурси 
оказват положително пряко и косвено въздействие върху икономи-
ческите резултати на стопанските организации. Тези компетенции 
се оценяват като силно положителни. Към тях се отнасят Професи-
оналната подготовка, Ефективността, Адаптивността и Уме-
нията за работа в екип. Като силно положителни се очертават съ-
що и професионалните компетенции Умения за самоуправление и 
Мотивация. 
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Уменията за самопредставяне, Готовността и желанието 
за учене, Комуникативните умения, Чуждоезиковите компетенции 
и Лоялността оказват пряк положителен ефект върху реализира-
нето на печалба в проучените стопански организации. Косвеното 
влияние на тази група професионални компетенции върху икономи-
ческите резултати обаче е отрицателно. 

Третата група професионални компетенции, към която се от-
насят Творческите умения, Критичното мислене и Предприема-
ческите умения, оказват пряко отрицателно въздействие върху 
икономическите резултати в стопанските организации. За сметка на 
това косвеното им влияние е силно положително. Коефициентът на 
непрекия ефект надвишава този на прекия и крайното влияние на 
тези компетенции също е положително. 

В Таблица 4 са представени преките и косвените ефекти, кои-
то оказват професионалните компетенции на експертите по управ-
ление на човешките ресурси върху производствено-икономическите 
резултати. Положителни пряк и косвен ефект се наблюдават при 
Професионалната подготовка, Готовността и желанието за 
учене, Компютърните умения и Уменията за работа в екип. Като 
силно положителни компетенции се очертават и Умението за само-
управление и Мотивацията. 

 
Таблица 4. Пряк и косвен ефект на професионалните ком-

петенции на експертите по управление на човешките ресурси, 
влияещи върху икономическото състояние на стопанските ор-
ганизации 

 
Path-коефициенти

Професионални 
компетенции 

Пряк ефект Косвен ефект 

Професионална подготовка 0,651 0,212 
Готовност и желание за учене 0,860 -0,157 
Творчески умения -0,438 1.201 
Ефективност 0,451 0,172 
Умения за самопредставяне 0,724 -0,257 
Адаптивност 0,403 0,093 
Чуждоезикови компетенции 0,839 -0,368 
Умения за работа в екип 0,497 0,179 
Комуникативни умения 0,897 -0,129 
Мотивация 0,507 0,091 
Критично мислене -0,369 0,993 
Умения за самоуправление 0,466 0,262 
Предприемачески умения -0,228 0,711 
Лоялност 0,705 -0,329 
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Прякото положително влияние на професионалните компе-
тенции Ефективност, Адаптивност, Комуникативни умения и Ло-
ялност на експертите по управление на човешките ресурси до из-
вестна степен се намалява от отрицателния косвен ефект при тях. 

Към третата група, включваща професионалните компетенции 
с пряк негативен и косвен позитивен ефект, се отнасят Технически-
те, Творческите и Предприемаческите умения. Въпреки че пряко-
то въздействие на тези компетенции върху крайните икономически 
резултати е отрицателно, косвеното положително влияние е по-
силно, което води до крайния положителен ефект. 

Моделирането на професионалните компетенции, влияещи 
положително върху икономическото състояние, спомага за изграж-
дането на цялостна система за подбор, обучение и професионално 
развитие на мениджъри и експерти по управление на човешките ре-
сурси в стопанските организации (Фигура 1). 

 
Положителни икономически резултати 
 
Фиг. 1. Модел на професионалните компетенции на ме-

ниджъри и експерти по управление на човешките ресурси, 
оказващи пряк и косвен ефект върху икономическото състо-
яние на стопанските организации 
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Заключение 
 
Изграждането на съвкупност от професионални компетенции 

изисква целенасочена дейност за усъвършенстване на определени 
знания, умения и способности. Те оказват пряко или непряко въздейст-
вие върху резултатите от производствено-икономическата дейност в 
стопанските организации. Поради това от особена важност е да се 
проучи състоянието на професионалните компетенции, като се разкри-
ят възможностите за тяхното ефективно използване и управление. 

Представеният анализ показа взаимовръзката и силата на въз-
действието на представените професионални компетенции върху ико-
номическото състояние на стопанските организации. На основата на този 
анализ може да се предложи комбинация от компетенции, въздействащи 
с най-голяма сила върху икономическите резултати в стопанствата. 

Моделирането на професионалните компетенции, влияещи 
положително върху икономическото състояние, спомага за изграж-
дането на цялостна система за подбор, обучение и професионално 
развитие на мениджъри и служители в стопанските организации. 

 
Литература 
1. Бенчева, Н., М. Тепавичарова. (2011) Проучване на управленските 

компетенции на мениджърите от средно ниво на управление. – В: Годишник 
КИА, том VIII, Пловдив, с. 90 – 102. 

2. Бенчева, Н., М. Тепавичарова. (2011) Самообучението като инстру-
мент за повишаване на компетентността на мениджърите и служителите. – В: 
Сборник с доклади от Национална научна конференция на тема „Изводи от кри-
зата – поуки препоръки стратегии“, КИА, 13 май 2011 г., с. 155 – 167. 

3. Проучване на ролята на професионалните компетенции в стопански-
те организации. Юли-октомври 2014. 

4. Тепавичарова, М., Н. Бенчева. (2013) Сравнителна характеристика 
на оценяването на професионалните компетенции на секторно ниво. – В: Сбор-
ник с доклади от Международна юбилейна научна конференция на тема „Из-
точноевропейският преход и социално-икономическото разслояване“, КИА, 25 
октомври 2013 г., Пловдив, с. 265 – 272. 

5. Tepavicharova, M. (2012) Competencies as an instrument for human 
resource management in small and medium-sized enterprises in the agricultural 
sector. Article in the Proceedings of the Tenth National Youth Scientific and Practical 
Conference, Sofia, Bulgaria, p. 221 – 229. 

6. Employers’ perception of graduate employability. Flash Eurobarometer, 
2010. – http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf 

7. Graduate Employability: What do employers think and want? (2008) – 
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/business/graduate_en.pdf 

8. Lisbon Council „Europe 2020: Why Skills are Key for Europeʾs Future“. – 
http://www.lisboncouncil,net/publication/publication/54-skillseuroprsfuture.html 

9. Ready to grow: business priorities for education and skills. Education and 
skills survey, 2010. – http://www.cbi.org.uk/ndbs/content.nsf/802737AED3E3420580 
256706005390AE/C4393B860D00478E802576C6003B0679 

10. The Definition and Selection of Key Competencies. – http://www.oecd. 
org/dataoecd/47/61/35070367.pdf 



д-р Катина М. Вълева 

 142 

 
КРИЗА В ПРЕДПРИЯТИЕТО – 
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Abstract: The development of the world economy, including the Bulgarian, is 

still affected by the consequences of the global economic crisis.These circumstances 
make one necessary the disclosure of genesis, conditions and trends of the 
development of the crisis process and its impact on firms and enterprises. This 
demands the research of the theoretical aspects of the crisis as a concept, the 
examination of the causes which provoke it, its symptoms for emergence and the 
factors which influence its development in the enterprises. 

Keywords: crisis, management, enterprises 
 
Кризите в предприятията са неизбежно явление в пазарната 

икономика. Всяка бизнес организация се сблъсква с криза в даден 
момент от своето развитие. Кризисните явления, за преодоляването 
на които не се вземат превантивни мерки, могат да доведат до се-
риозни икономически и социални проблеми на организацията или до 
нейния фалит. 

Фирмените кризи настъпват в различни интервали от време, 
провокират се от множество фактори, характеризират се с различни 
мащаби и форми на проявление и имат способността да се повта-
рят, т.е. имат цикличен характер. 

В специализираната литература съществуват множество оп-
ределения за понятието „криза“. Това е свързано със същността на 
кризата като явление, което засяга широк аспект от проявления в 
различни области с природен, обществен, икономически, полити-
чески, хуманитарен и др. характер. 

Етимологията на понятието „криза“ има гръцки произход 
(„crisis“) и означава „критичен“. Свързва се с явление или съвкуп-
ност от явления в личен или обществен план, носещи негативни 
промени. В личен план понятието „криза“ се отъждествява със стре-
сово състояние, породено от здравни, финансови или други причи-
ни. В обществен план понятието се свързва с нестабилна и опасна 
ситуация, породена от икономически, политически или междуна-
родни проблеми. Кризата според Речника на чуждите думи [8] озна-
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чава „остра промяна, прелом (обрат), решителен момент, присъда, 
решение по някакъв въпрос в съмнителна ситуация“. В древността 
гръцкият философ Хипократ разглежда кризата ограничено, само в 
човешкия организъм. В областта на международните отношения с 
„криза“ се свързват възникването и развитието на конфликти, харак-
теризиращи се със заплаха за основни обществени ценности (неза-
висимост, свобода и др.). В икономиката като обща черта на иконо-
мическите кризи се извежда „...недостиг на ресурси за ефективното 
осъществяване на целевите функции на предприятията, корпораци-
ите, стопанските системи, народното стопанство на страната или 
света като цяло“ [5]. 

От гледна точка на фирмата понятието „криза“ е изследвано от 
различни автори, които най-общо могат да се обединят в три групи: 

Според първата група автори фирмената криза се предоп-
ределя от средата, в която предприятията функционират под влия-
нието на специфична комбинация от множество външни и вътрешни 
фактори. Към тази група спадат: Андреева, според която „Едно 
предприятие e в критична ситуация тогава, когато не посреща влия-
нията на външната и вътрешната среда, които го изваждат от рав-
новесие“ [12]. На това мнение е и Спасова. Според нея „кризата на 
отделната фирма (като етап от жизнения цикъл на фирмата) може 
да не съвпада с по-обхватна икономическа криза – регионална, на-
ционална, световна. Тя може да е следствие на цикъла на развитие 
на конкретната фирма, на субективни грешки или на природни бедс-
твия. Съвпадането на фирмената криза с всяка от посочените на по-
високо ниво икономически кризи води до задълбочаване на нега-
тивните последствия в компанията, но и създава предпоставки за 
по-бързото ѝ преодоляване“ [11]. 

Втората група автори разглеждат фирмената криза като със-
тояние, в което са нарушени икономическата устойчивост и равно-
весие на предприятието. В тази група попадат: Попов Р. [10], който 
определя кризата като „състояние на неустойчивост, характеризи-
ращо се с крайно изостряне на противоречията в организацията, 
заплашващи запазването на ефективността ѝ“, т.е. неустойчивостта 
е характеристика на показателите за икономическо състояние на 
предприятието в криза. На тази база Велчев К. [2] твърди, че ус-
тойчивостта на индикаторите и техните колебания характеризират 
прогресивното, респективно кризисното развитие на предприятието. 

Според третата група автори понятието „криза“ се свързва с 
решаващ момент от развитието на предприятието, в който неус-
тойчивото положение застрашава икономическото, финансовото и 
ресурсното му състояние. Към тази група се причислява Маринов Р. 
[7], който дефинира понятието „криза“ като „явление, съпътстващо 
развитието не само на различните икономически структури; кризата 
е духовен, човешки, технологичен и природен феномен, при който е 
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налице срив в адаптационните възможности на определена система 
(организъм, индивид, група, общност) с два възможни изхода: пър-
вият е фатален, водещ до загиване и смърт на системата, а вторият 
е позитивен, свързан с успешен, релевантен отговор на предизвика-
телствата, при което възниква нов тип структура, с променен модел 
на поведение“. Аналогично е мнението и на Ярних В. [14], който де-
финира кризата по отношение на бизнеса като „период на неста-
билност, ситуация, в която се приближават сериозни промени. При 
това резултатът от промените може да бъде както изключително 
неблагоприятен, така и положителен, но е еднозначно, че всяка кри-
за представлява заплаха за организацията“. В тази група попада и 
Люки Р. [6], който определя кризата като: „...промяна – внезапна или 
постепенна, която поражда неотложен проблем, изискващ незабав-
на намеса за решаването му“. 

За бизнеса криза е „всяка ситуация с потенциал да предизвика 
внезапни и сериозни неблагоприятни последици върху служителите, 
върху репутацията или която може да го съсипе като цяло“ [4]. С 
други думи фирмата, изпаднала в кризисна ситуация, е затруднена 
да постига своите цели, нарушена е нейната стабилност и това мо-
же да доведе до фалита ѝ. 

Анализът на посочените по-горе дефиниции показва, че поня-
тието „криза“ не може да бъде унифицирано. Това дава основание 
да се предложи следната работна дефиниция, необходима за цели-
те на изследването: Криза в предприятието е състояние, породе-
но от факторите, които имат потенциала да предизвикат не-
отложни проблеми в икономическото, социалното и финансовото 
му развитие, изискващи незабавна намеса за решаването им. 

В своето развитие кризата като явление в предприятието пре-
минава през няколко етапа [3]: 

1. Скрит период. На този етап предпоставките за възникване 
на криза назряват, но все още не се проявяват външно. 

2. Период на сриване. През този период бързо се обострят 
всички противоречия, в резултат на което рязко се влошават показа-
телите на динамиката. Нарушава се устойчивостта на предприятието. 

3. Период на смекчаване на кризата. На този етап се създават 
предпоставки за преодоляване на кризата, осигуряващи временно 
равновесие в предприятието. 

4. Период на излизане от кризата. Всяка фирмена криза има 
край. 

Кризите в предприятията могат да бъдат провокирани от въз-
действието на различни причини и фактори или от тяхното циклично 
развитие. За да бъдат управлявани, те трябва да бъдат детермини-
рани по различни признаци и характеристики, които ги пораждат или 
ограничават. Също така е важно да се разграничават причините за 
възникване на криза от симптомите на кризата. 
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Причини за криза са конкретни събития или явления, вследс-
твие на които се проявяват факторите на кризисното развитие, т.е. 
те са източниците за развитие на кризата и прерастването ѝ във 
фалит. Разграничават се общи и специфични причини [9]. 

Общите причини се свързват се с цикличното развитие на 
социално-икономическата система. Например обща причина за неп-
латежоспособността и кризата в едно предприятие е „стесняването“ 
на пазара, което води до спадане на търсенето на стоки и услуги и 
намаляване на приходите от продажби. 

Специфичните причини – наблюдават се в особени периоди 
от развитието на социално-икономическата система (например в 
период на преход). Макроикономическата рамка на българската 
икономика в периода след 1990 г. се характеризира с рязко намаля-
ване на производството, нарастване на инфлацията, девалвация на 
националната валута, обезценяване на основния и на оборотния 
капитал на фирмите и съкращаване на националните и междуна-
родните пазари на българските производители. Особеностите в 
цикличното развитие на българската икономика в периода 1990 – 
2003 г. разкриха някои специфични причини, които породиха масови 
фалити на предприятия, особено на тези от държавния сектор. 

Причините за настъпване на кризи в предприятията могат да 
се разглеждат и като: 

 обективни, свързани с цикличните потребности от модерни-
зация и реконструкция на предприятието; 

 субективни, предизвикани от грешки и конфликти в управле-
нието, избор и следване на високорискова стратегия; 

 природни, обусловени от особеностите на климата, природни 
бедствия и др. 

Симптомите за кризисното развитие и прерастването му във 
фалит се проявяват в различни индикатори, каквито са измененията 
на продажбите и печалбите, обращаемостта на капитала, ефектив-
ността, рентабилността и др., и особено в тенденциите на техните 
изменения. Ранното долавяне на симптомите е най-важното усло-
вие за констатиране на кризисното развитие и установяване на ма-
щабите на започналата криза. 

Отличителните симптоми на кризата, които са характерни за 
външните на фирмата бизнес партньори, могат да се категоризират 
според отношенията с тях [13]. 

 От гледна точка на клиентите отличителни симптоми за криза 
в предприятието са честите и високи отстъпки, които то прави, лесни-
те ценови преговори, намаляването на разнообразието от обичайно 
предлагания асортимент, наличието на проблеми с качеството на 
произвежданите продукти и услуги и сроковете за тяхното изпълне-
ние и доставка, намаляването на средния обем поръчки и др. 
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 От гледна точка на доставчиците сред характерните симпто-
ми за криза в предприятието са: кредиторската задлъжнялост пора-
ди намалена ликвидност на предприятието, анулирането на поръчки 
или намаляването на броя и обема им, предпочитанията за разс-
рочване на задълженията, търсенето на алтернативи за по-евтини 
доставки и др. 

 От гледна точка на кредитните институции симптоми за наб-
лижаваща криза в предприятието са: ненавременното предоставяне 
на годишния счетоводен баланс и отчет за стопанската дейност, 
превишаването на кредитните лимити, търсенето на нови кредитни 
институции и др. 

 За одиторите симптоми за криза са: високите складови на-
личности, техният нисък оборот, прекалено високата стойност на 
незавършената и готовата продукция, неизползваните данъчни 
възможности за амортизация, пропуснатите възможности за създа-
ване на резерви, съмнителните инвентаризации с цел прикриване 
на реалните финансови резултати и др. 

 Фирмените консултанти разпознават криза в предприятието 
при следните ситуации: напускане на управленски кадри, слабо на-
товарени производствени мощности, ниска производителност на 
труда, лоша счетоводна отчетност, липса на инвестиционна и ре-
монтна дейност и др. 

От гледна точка на вътрешните отношения в предприятието 
симптомите на евентуална криза могат да бъдат установени и от [13]: 

 Мениджмънта. Тук се отнасят: слабости при вземането на 
решения, липса на контрол, патриархалност в управленския стил, 
липса на колективно поведение и др. 

 От гледна точка на човешките ресурси в предприятието сим-
птомите за криза са: недостатъчната мотивация, прекратяването на 
трудови договори, недостатъчната квалификация на персонала, 
системата за възнаграждения поражда критика във фирмата, стра-
хът от загуба на работни места и др. 

 От гледна точка на пласмента симптомите за криза са свър-
зани с това, че: характеристиките на продуктите не отговарят на 
изискванията на пазара; ценовата политика е грешна, сервизните 
услуги са незадоволителни, наблюдава се несъгласуваност на ка-
налите за пласмент, спад в обема на поръчките и др. 

 От гледна точка на производството симптомите са: съсредо-
точаване върху една-единствена продуктова група, остаряла техно-
логия, неизползвани производствени мощности, продукция на склад, 
застой в инвестиционната и ремонтната дейност, проблеми с качес-
твото и сроковете на продажби, залежала продукция на склад и др. 

 От гледна точка на организацията симптомите за криза са: 
неясни задачи и правила, недостатъци във формите на организация 
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на производството, липса на планиране на дейността и контрола 
във фирмата, дублиране на служебни задължения и др. 

 От гледна точка на инвестициите симптоми за криза са: при-
бързаните инвестиции или липсата на инвестиции, погрешната пре-
ценка за обема на капиталовложенията, пропуските в реализацията, 
грешките при финансирането, пропускането на намаляването на 
капиталовложенията. 

 От гледна точка на научноизследователската дейност симп-
томи за криза са: липса на научноизследователска дейност или на-
учноизследователска дейност без основна цел, планиране и проек-
тиране, контрол, възвръщане на капиталовложенията и резултат. 

 От гледна точка на снабдяването и логистиката симптоми за 
криза са: силна зависимост от доставчиците, твърде висок капаци-
тет и твърде високи разходи на автомобилния парк, натрупване на 
предупреждения за задължения, доставчиците намаляват сроковете 
за отсрочено плащане. 

 От гледна точка на финансовия отдел симптоми за криза са: 
пропуски в отчета на разходите и калкулацията; липса на планиране 
на финансите; високи разходи за лихви; ограничаване на кредито-
рите; искане на гаранции и обезпечения. 

От проучените характеристики на симптомите за криза в пред-
приятията може да се направи изводът, че често преди едно предп-
риятие да изпадне в криза типичните симптоми се забелязват преж-
девременно както от външни за фирмата лица, каквито са клиенти-
те, доставчиците, кредитните институции, одиторите и консултанти-
те и др., така и от самите предприемачи и мениджъри. Колкото по-
бързо се реагира, толкова по-ниска е интензивността на настъпва-
щата криза. 

Причините, водещи до криза в предприятията, са резултат от 
въздействието на различни фактори. Идентификацията им започва 
с установяване на тяхното място във вътрешната или външната 
среда на предприятието. По този признак факторите се подразделят 
на две групи: 

Външни, или независещи от дейността на предприятието. 
Външни фактори са тези, върху които фирмата не може да оказва 
пряко влияние. Те от своя страна според равнището на изследване 
могат да се разделят на международни, национални и отраслови. 
Международните фактори се формират под влияние на причини, 
състояния и тенденции с общоикономически характер (циклите на 
икономическото развитие на водещите държави, състоянието на 
световната финансова система, политиката на международните 
банки и др.), стабилността на международната търговия, междуна-
родната конкуренция и др. Към националните фактори се отнасят 
политическата стабилност в страната, отношението на държавата 
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към предприемачеството, принципите, силата и обхватът на дър-
жавното регулиране, демографската обстановка, културата на пот-
реблението, платежоспособността на населението, фазата на ико-
номическия цикъл в страната, степента на развитие на науката и 
техниката, провежданата парична и фискална политика, политиката 
на доходите. Отрасловите фактори обхващат параметрите на 
търсенето на продукцията (обем, стабилност, еластичност), силата 
на конкуренцията в отрасъла (бариери за навлизане, ценова война, 
поява на стоки заместители, лоялност към новите конкуренти), ко-
нюнктурата на пазарите, факторите на производството в отрасъла, 
иновативността на технологиите в отрасъла и др. 

Вътрешни, или зависещи от дейността на предприятието. 
Вътрешните фактори, които влияят върху развитието на кризата във 
фирмата, са резултат от дейността на самото предприятие. Те мо-
гат да бъдат свързани с приемането на високорискова иновационна 
и инвестиционна стратегия, несъвършено управление, лоша органи-
зация на производството, рискова маркетингова стратегия, произ-
водство на неконкурентна продукция, висока себестойност на изде-
лията, ниска рентабилност и др. Вътрешните фактори се подразде-
лят на три групи: 

а) Фактори, определящи операционната дейност на предприя-
тието. Към тях се отнасят: неефективен маркетинг, неефективна 
структура на текущите разходи, висок размер на гаранционните и 
сезонните запаси, неефективен производствен мениджмънт и др. 

б) Фактори, характеризиращи инвестиционната дейност. Към 
тях се отнасят: неефективен фондов портфейл, преразход на инвес-
тиционни ресурси, неефективен инвестиционен мениджмънт и др. 

в) Фактори, очертаващи финансовата дейност. Към тях се от-
насят: неефективна финансова стратегия, неефективно структури-
ране на активите, рисково висок размер на заемния капитал, нее-
фективен финансов мениджмънт и др. 

Класификацията на факторите за кризисно развитие показва, 
че външните фактори за една криза в предприятието се свързват с 
формирането на неговата конкурентна среда и възможността му да 
се предпази от конкурентите, а вътрешните фактори засягат мени-
джмънта, но независимо от това дали са вътрешни или външни 
факторите могат да повлияят градивно или деструктивно върху раз-
витието му. 

Систематизирането на факторите лежи в основата на класи-
фикацията на фирмените кризи и предоставя по-добра възможност 
за тяхното своевременно разпознаване и управление. 

В специализираната икономическа литература [1] е разрабо-
тена класификация на видовете криза, която ги подразделя и ха-
рактеризира съобразно следните критерии: 
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Според факторите, от които произтичат: кризи, предизвика-
ни от външни фактори; кризи, предизвикани от вътрешни фактори; и 
кризи, предизвикани от съвместното влияние на двата вида фактори. 

Според причините, в резултат на които са предизвикани, 
кризите се делят на обективни, субективни и природни: 

 обективните се свързват с цикличните потребности от мо-
дернизация и реконструкция на дълготрайни активи, на краткотрай-
ни активи и др.; 

 субективните се предизвикват от грешки в управлението; 
 природните се обуславят от особеностите на климата, при-

родни бедствия и др. 
Според обхвата на кризата тя бива: криза на мениджмънта, 

криза на разходите, криза на пласмента и финансова криза. 
 Кризата на мениджмънта се свързва с дефицита на квали-

фицирани управленски кадри, неадекватни решения и провалени 
бизнес модели, в резултат на което се губят пазарни позиции. 

 Пласментната криза се свързва с трудности при реализация-
та на продукцията в желаните обеми. Причината може да се дължи 
на неконкурентно производство, лош маркетинг, понижена плате-
жоспособност на клиентите, намалено търсене на предлаганите 
стоки и услуги и др. 

 При кризата на разходите себестойността на произвеждана-
та от фирмата продукция е по-висока от средната в отрасъла. При-
чините са по-висока материалоемкост на изделията, недобра про-
изводствена технология, ниска производителност на труда, недобро 
управление. В такава ситуация фирмата се стреми да продава на 
по-високи цени, а това води до криза на пласмента, или да продава 
на загуба, което води до фалит. 

 Финансовата криза е състояние, при което предприятието 
изпада във финансово затруднение или банкрут (фалит). Тя се раз-
глежда като най-сериозната форма на нарушаване на неговото ико-
номическо равновесие, отразяваща противоречието между факти-
ческото състояние на финансовия му потенциал и обема финансови 
ресурси, необходим за успешното фирмено развитие. 

Според степента на проявление кризата може да бъде: лека, 
тежка и катастрофална. 

Според продължителността на протичане – краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна. 

Според възможността за преодоляване на кризата – преодо-
ляване с вътрешни, с външни механизми и непреодолима криза. 

Според последиците от кризата – възстановяване на 
дейността на фирмата, обновяване на дейността на фирмата, обя-
вяване на несъстоятелност на фирмата. 
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Така проучената класификация може да се допълни със 
следните критерии: 

Според мащаба на обхвата в предприятието – локална и 
цялостна. 

Според начина на възникване – внезапно възникващи кризи; 
кризи, настъпващи след наличие на предупредителен период; пери-
одично повтарящи се кризи. 

 Внезапно възникващите кризи се пораждат от неочаквани 
събития и ситуации. При тях предупредителният етап на кризисния 
процес е изключително малък. Те са предизвикани от събития като 
силни или катастрофални земетресения, големи пожари, наводне-
ния, промишлени аварии, терористични актове и др. Този тип криза 
не може да бъде предвиден с достатъчна вероятност, предполага-
ща предприемането на конкретни управленски решения и действия 
за намаляване на последиците от тях. 

 Кризи, настъпващи след наличие на предупредителен пери-
од. Те могат да бъдат прогнозирани и при тях е възможно да се 
предприемат конкретни управленски действия за намаляване на 
рисковете от средата и последствията от възникване на криза. Ха-
рактеризират се с това, че се разполага с повече време за събиране 
и анализ на информация и непосредствено планиране на управлен-
ска реакция. 

 Системни кризи – това са периодично повтарящи се кризи. 
Повтарят се перманентно – през определен период от време. 

Всяка от посочените фирмени кризи, ако не се овладее своев-
ременно, води до влошаване на финансовото състояние и прераст-
ва във финансова криза, а финансовата криза на предприятието е 
една от най-сериозните форми, нарушаваща неговото равновесие и 
устойчивост. Ако не се вземат мерки, финансовата криза може да 
прерасне в банкрут. Същевременно банкрутът е предопределен в 
същността на предприемачеството, което винаги е свързано и съп-
роводено с неопределеност при постигане на крайните резултати и 
риск от загуби. 
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Резюме: В тази статия ще научите: Как да се обърнете към банката 

за финансиране; От какво се интересуват банките в процеса на кредитира-
не; Как да поддържате стабилни отношения със своя банкер; Как да потър-
сите други форми на финансиране; Как да анализирате натоварването на 
съществуващия дълг върху вашия бизнес; Как да реорганизирате вашия биз-
нес, за да извлечете полза от промените на пазарните лихвени проценти; 
Как да намалите риска от левъридж; Как да изплатите дълга си по най-
ефективния начин; Как да контролирате своя дълг. Описано е какво търси 
банката в един кредитополучател, как да представите своя бизнес в най-
добрата му светлина и как да поддържате силна връзка със своя банкер. 
Накратко ще обърнем внимание и на другите източници на финансиране. Ще 
се спрем и на това как да измервате и да управлявате дълга си. 

Ключови думи: финансиране, дълг, риск, кредит, бизнес 
 
Granting loans 
 
What do you know about the client and its business before the loan? 
• Can he manage the business? You will want to find out what his 

business past. What experience is in marketing, management and 
accounting? How to deal with the daily management of the business? 

• Prosperous Is this business? You will want to see the business 
plan and cash flow projections. How it intends to expand its business and 
who will appoint to take care of the implementation of the plan? Is there 
enough staff? This thriving or dying industry? Do you own enough 
innovative ideas to do it? 

• What would use the money? You will want to know if there is a 
clearly defined plan for use of the money he wants. Whether they will be 
used for capital expansion? Current operations? This will bring you more 
income business? 

• You will return you the money allocated? Will try to provide its 
loan as much as possible to be sure that you will get this money back. 
Will review financial documents to see what assets appearing in the 
balance sheet. Will be interested in his personal history and the history of 
its lending business to find out what was his attitude to creditors before. 
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Will look at the history of its cash flow and its cash flow projections to 
determine if sufficient liquidity to pay their loan installments. 

In short, you will want to know as much about client-and for his 
business before deciding whether to lend or not. In this situation, at first 
glance it is clear that he is trying to compensate for the thinning of their 
cash flows with a loan. He will need to present strong evidence for 
revenue growth before his loan. 

Your banker will be interested in the same things when you meet 
him. Will want to know the history of your business, your personal and 
business status, your plan for this business in the future. Some bankers 
are more cautious than others. Some are guided by certain ratios and 
credit ratings, so it will be useful to know in advance their criteria. 

 
To know and love their bank 
 
Visit and meet with your banker before it comes to its services. 

Find out what his philosophy and policy lending. This meeting can save 
you a lot of problems in the future to get an offer of credit. 

Find out what types of financing prefers to make your bank – some 
banks are blagonastroeni to small businesses than others. Find out if 
lend on the basis of the claims or on the basis of hard assets. What are 
their usual conditions for loan repayment. This is the time you need to 
understand what your banker knows about this kind of business. While 
this may seem unnecessary, the acquisition of solid information about 
your business will help your banker in its future decision (if the banker is 
confused, his decision will surely be – no) For example, if you are the 
owner and chief architect in the architectural firm, consisting of three 
people, your fixed assets are likely to be temporary inventory and 
receivables. If your banker is not really convinced that this temporary 
inventory can become an asset against which any loan, you had a 
problem. 

 
Proposal for lending 
 
Now comes the moment when you really need financing from the 

bank. What should you bring with you? Your banker will want all the 
answers, which we mentioned above. The best way to deal with it is 
professional to select the information that it needs. This will have a 
double effect – would give the necessary information to make a decision 
and will show her that you are well organized businessman. 

In its proposal for financing shall include: 
• Your most recent financial statements with comparative figures 

for the last five years (if you have been in business for so long) 
• Forecast scroll scrolling 12-month cash flow 
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• Detailed forecast for revenue in the next five years 
• Written selection in the history of the business, including ongoing 

operations and your plans for the future. 
• A written plan for the utilization of your resources together with 

the inclusion of payments to the cash flow projections. 
• Your detailed CV and that of the owner, showing your business 

experience in this industry and your ability to manage the company and 
management of human resources. 

Imagine its proposal by a word processing program. Take time for 
your proposal. This will result. 

 
Caring for your banker 
 
Things have developed well. After thorough consideration, he said 

Yes. You have the amount in your bank account. As it was important to 
make a good first impression, so it is important to maintain those 
relationships. You may need additional financing in the future. 

Keep in touch with your banker. At least once a year should you 
make the meeting with him to discuss your financial data and revise 
borrowing needs. He could have a proposal for reorganization of your 
loan so that you save money on interest and fees. Tell him what you've 
done in the last year and how developed your business. Your banker will 
want to make sure that you have used the funds allocated in a good way. 

No need to mention that maintaining such a good relationship with 
your banker will be next impossible thing if you miss or are late with 
payments. If you were to miss a payment or two, you should discuss it 
with your banker. 

 
Other creditors 
 
There are other creditors unless your bank. They include private 

lenders, venture capital and mortgage companies (if you own real 
estate). 

The problem with many of these alternative sources of funding, if 
they visit, many of them will think that you have already been refused by 
your bank. They may not be willing to give you a loan or you want to 
commit to a much higher interest rate to compensate for the risk taken. 
Be sure that you will need to tell these creditors everything that has 
happened so far with your bank. If you have been refused by her, tell the 
creditor that. They will be able to guess many things when considering 
your credit history. 

Mortgage companies will give you a loan with a lower interest rate 
because they provide the loan with property. Remember that despite the 
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low interest rate, you are putting the property under great risk, if you miss 
a payment on the loan. 

 
Your credit rating 
 
Let's finish drawing attention to something that should actively 

manage – your personal credit rating and credit rating of your business. 
Most lenders provide information to credit rating agencies. This 

information may include: 
• The amount of debt 
• The conditions for repayment 
• How were late payments 
• Is there any debt sent to collection agency 
• More whole host of information about you, to which you have not 

imagined that someone has access 
This information is calculated on a credit rating. This rating 

indicates the creditors all your sources of income in the event of default 
on the loan. Things that can lower your credit rating are: 

• Late or missed payments (especially for credit cards) 
• Many large credit debt 
• Credits, which revolves too much (debt should not be paid in 

cash, as credit lines) 
• Registered claims against you (even if paid later) 
• Too many questions about your credit report 
The last point may seem contrary to expectations, but if your 

business is struggling multiple lenders and they are included in your 
credit history, it damages your credit rating. It is assumed that this should 
deter people from shopping credit, but the effect is that you restrict 
access to the offers of other creditors. Surely you must tell the creditor to 
whom else you turned lending, because they can see it in your credit 
history. 

There are rules about who can access this information for you. 
Usually you must give written permission to someone to dispose of your 
name. Most lenders will require you to provide such authorization before 
considering the loan. 

You are allowed to see what's included in your credit report and 
you should have a plan at least annually. It is important to make sure that 
the information is accurate and timely. Some agencies will give results 
only for a fee. 

Take your time and find out what your credit report and how 
lenders look at it. If there is anything in your report, which is not exactly 
call the agency and find out what their procedures to correct mistakes. 
The time you spend to look at your credit history is used fruitful time. 
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Understanding debt service 
 
Debt service represents the amount of money that businesses use 

to maintain or service its debt. This includes interest payments and these 
principal required by business to comply with lender covenants and 
agreements. 

Part of your debt may require only interest payments, while 
another part may be a combination of interest payments and principal 
payments. 

The purpose of this e use debt to generate more revenue. This is 
called leverage. The theory states that with more available capital in the 
business can buy more equipment or to invest more in promotional 
activities, to attract more customers. In many cases, however, the 
understanding of these principles conceals the fact that the debt was 
simply used to prolong the agony of unprofitable business. Being aware 
of the service of your total debt will help you determine whether your 
debt helps to increase your income. 

Let's use this example. A business has annual revenues of 75000 
lev currently has an outstanding debt to the bank, which requires monthly 
payments of 250 lev or 3000 lev year. In five years at an interest rate of 
10% is converted into 25000 lev Joint principal and interest payments 
are 531,18 lev per month or 6374 lev per year. The new loan is intended 
for the purchase of new technology. It is expected that this new 
technology will attract new customers and realize a 10% increase in 
annual revenues. There are two ways to analyze the situation. 

 
Ratio of debt service 
 
Like any other factor, the ratio of debt service becomes important 

when making comparisons over time. In this situation compare ratio and 
earnings in the current situation and new debt scheme. 

Basic calculation in the calculation of the debt service (DCR) - 
The full cost of debt service: Revenues 
At present: 
DCR = 3000 : 75000 = 0,04 : 1 (or 4%) 
In the new scenario: 
Total cost of servicing the debt will be 3000 + 6374 = 9374 
The total earnings will be 75000 + 10% = 82500 
DCR = 9374 : 82500 = 0,11 : 1, or (11%) 
At first glance it seems that the situation is not at all good. Our ratio 

of debt service rose from 4% to 11%. But in our analysis, there is another 
step. You can compare this rate with the maximum accepted one. 

We know that 6374 will pay additional lev per year for five years in 
the new scenario. We also know that the expected additional revenue for 
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year 7500 will be lev Therefore, the maximum additional costs to service 
the debt that will be willing to pay are 7500 lev If you pay more than this 
amount, will make the situation worse than before because the cost of 
debt will more than will increase revenue. To know whether the situation 
is improving or deteriorating, we need to calculate the maximum amount 
of DCR ratio and compare it with the rate calculated above. 

Full debt service = 3000 + 7500 = 10500 
Total revenue = 82500 
DCR = = 10500 : 82500 = 0,13 (or 13%) 
The maximum that we can assume is 0,13 : 1, while the proposed 

scenario ratio is 0,11 : 1, so that we are under the maximum. Therefore, 
the proposed financial change will be good for business. 

Payment 
The second way to analyze whether debt helps our business to 

generate revenue is to check how long the business will have to pay the 
cost of new debt. 

We know that we have to pay 6374 lev per year in the next five 
years. This makes a total of 31870 lev also know that it will acquire 7500 
lev per year in new business. So how long will it take to send these 31 
870 lev? 

Payment = 31870 : 7500 = 4,2 years 
This shows that will take 4,2 years to cover the cost of the loan. 

This analysis is useful when looking at several different scenarios. You 
calculate the repayment of the loan in all scenarios and one in which the 
payment will be completed soon, is the best option. 

How to calculate the cost of the loan? 
To decide which is the optimal size of your business debt is to see 

the whole cost of the loan. Comparing the combined costs of the loan 
over time shows you whether it's cheaper or more expensive for 
businesses to acquire capital. 

You can use funding from various sources: 
• Bank loans 
• Credit lines 
• Credit Cards 
• Capital leases 
• Suppliers 
• Government 
Let's look at each in turn. 
 
Bank loans 
 
Banks usually lend money for something definite, specific, and not 

for current operations. Bank loans can finance start-up costs of new 
facilities, costs for research and development and other physical 
investments. 
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Bank loans are usually paid for a fixed period of time equal 
monthly installments, representing together – interest repayments and 
repayments of principal. % Interest in these loans depends largely on 
whether the bank can provide the loan with tangible business assets. For 
example, if the bank has granted a loan to the business of 25000 lev for 
new machines in the loan agreement would be on condition that the 
failure of the business bank will take the equipment. Then the bank can 
sell the equipment and to regain the money. This reduces the risk the 
Bank to extend the loan and therefore the interest rate will be less. Loans 
may be secured by a security agreement that gives the bank full 
warranty on all assets of the business. 

 
Credit lines 
 
A bank or a trust company can also extend the credit line of 

business. Bank sets the limit of the loan for current business needs and 
this amount is available for use for the necessary increases. In many 
cases this is directly linked to the bank account of the business, so when 
business writes a check, it is removed from the credit line, and when you 
make a deposit, credit line increases. 

The credit line is usually unsecured or may be provided with a 
general security agreement. The funds are usually used to smooth cash 
flows, often used in months with a deficit of cash flows and at the same 
time is filled during the months with positive cash flows. 

Credit line usually requires only interest payments are deducted 
from the bank account of the business. Principal rarely fully paid, so the 
credit line is a semi-permanent method of financing. 

 
Credit Cards 
 
Many small business owners feel proud on the day they receive 

their first corporate credit card in the mail. For them it is an expression of 
the validity of the business. But credit cards are such a threat to business 
as for individuals. 

In credit cards usually a requirement that 3% of the principal 
balance is paid each month, but you are required mostly to pay interest. 
The interest rate on balances of credit cards is too high, typically in the 
range 18-20%. Corporate cards can sometimes offer advantages such 
as money for a new car. This kind of „reward" cards usually have higher 
annual fees and higher interest rates than other types of cards. Also 
imposes a tax on the use of these advantages for your personal use. 
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Capital leases 
 
Capital lease became popular in the last 20 years as a method of 

financing the purchase of equipment (equipment). This type of leasing is 
most often used by equipment manufacturers or leasing companies and 
works the same way as a bank loan. Required monthly payments of 
mixed interest and principal payments to a certain period of time. At the 
end of this period the equipment belongs to the tenant or he can buy it at 
a nominal price. 

It is easier to apply for a capital lease than for a bank loan, 
because in capital leasing always have coverage for equipment finance 
leasing. 

 
Providers 
 
Businesses usually not looking to suppliers as a means of 

financing, but if Chambers balance on your account and you accrued 
interest converted into a means of financing. Instead of taking a bank 
loan to pay the supplier, you leave your provider to finance. 

This type of financing is usually the most expensive form of credit 
available. If the supplier wants 2% monthly interest on the arrears, this is 
actually a 26,82% annual interest. 

 
Government 
 
If you have outstanding debts to the government as income tax, 

insurance you will be charged for interest (and possibly a penalty). This 
is also a form of funding (usually unconscious). 

It is important to understand the full cost of your loan at all sources. 
You can do this by calculating the mixed rate of your entire insist debt. 
Example: 

A business uses several different sources of funding: 
• Bank loan with a current balance of 14912 lev interest rate of 

8,5%. 
• Capital lease for computer equipment with a balance of 5387 lev 

interest rate 1,4%. 
• default in obligations to pay the government, up from the sum of 

6754 lev at an interest rate of 10%. 
• Corporate credit card with a balance of 12769 lev interest rate 

18,5%. 
To calculate the combined cost of debt, we simply multiply each 

interest rate on the associated proportion of its debt to total debt. For the 
example above, it would look like this: 
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Type Amount (lev) % of total Interest Rate Blended 
Bank loan 14912 37,5 8,5 3,2 
Capital leases 5378 13,5 11,4 1,5 
Wage arrears 6754 17,0 10,0 1,7 
Credit Card 12769 32,0 18,5 5,9 
Total 39822 100,00 12,3  

 
A weighted average cost of debt was 12,3% in this example. So 

what shows us this? Not much on its own. This happens only when a 
weighted average review cost of debt over time, if our interest rates are 
rising or falling. If our blended interest rate rises, for example, it may 
mean that we have started to become more solvent. And that means that 
our new debt is higher than the existing rate. Creditors may be more 
hesitant in lending and we will look for a form of lending more unusual 
(more expensive) sources. 

 
The danger of leverage 
 
Many of the books of the „Make millions with his small business“ 

will tell of leverage and the „good“ debt against „bad" debt. They argue 
that to make money, you need money and that almost every business 
takes credit. „Good debt“ (as they say) allows you to raise funds to 
increase their income. For example, if you can attract 50000 lev as 
support for their new business by buying 30000 lev machine of credit, 
you will be about to make. 

But what those do not tell you is this simple fact: 
Debt = Risk 
Not exactly rocket science, but it is very important information you 

need to keep in mind. In the above example – what happens if the 
business does not develop as expected? Debt still there. You can not tell 
the bank: „I'm sorry, I can not pay you until you start a new business“. 
When your business is in debt to the bank, mortgage company or other 
lender, you are faced with the risk of default and be taken your assets. 
Consider this: only businesses that have debt, declared bankruptcy. If you 
have no debt and want to finish their business, you'll just close the doors. 

Another danger to which small business owners do not think, is 
that many lenders require a personal guarantee of owners and can even 
ask your home warranty. Now, not only your business assets are at risk, 
but everything personally own. To be clear, this increases the risk 
associated with the loan negotiations. 

Certainly do not advise that you should never take credit. But there 
are things you need to remember when resorting to credit: 

• What is the purpose of this loan? 
• This is the best rate you? 
• How similar series of cash and new debt? 
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• Do I have a plan to deal with this debt? 
• Should I bet some of his personal assets to my loan? 
Once you get the satisfaction that you have done major work on 

defining your business strategy, you can confidently engage in 
negotiations. 

 
Plan for debt diet 
 
As slimming diets through which remove unwanted pounds, diet 

removes unwanted debt loans. This plan has three phases: analysis, 
design, action. 

 
Analysis 
 
At this stage you will sit down and a glimpse into the burden of 

debt hanging over your business. Remember to include the hidden 
sources of financing. Make sure you are aware of all the conditions of 
payment and the rates and any hidden fees. For example, much of the 
credit lines have a monthly maintenance fees, which must be included in 
your cost of debt. 

Compose three sheets describing all the debt of your business: 
• The debt that is secured by business assets 
• Debt that is secured with personal assets of the owner 
• The debt that is not secured 
Each of the papers describe debt in terms of interest rate – from 

the highest to the lowest. Debt with the highest interest rate, which is not 
secured by any assets, was the first to have to remove. This is most 
often the debt by credit card. Now, let's move on to the next step. 

 
Project 
 
At this stage the expiry review of the cash flows associated with 

each of the debts in the current scenario. Ideally, every source of funding 
will be assigned a place in the projection of your cash flow and so this 
information will be readily available. Thing you may notice is that your 
debt, which is unsecured, with the highest interest rate and with unfixed 
terms of the payment. This means that as long as you pay interest, you 
happily running into debt with 16-21% forever. This makes creditors 
extremely happy. The purpose of this phase is to calculate all 
contributions around the debt of your business. Some loans include 
conditions on the payment as five years monthly payments, but when it 
comes to credit lines or credit cards, you can calculate the necessary 
cash for their payment. As stated above, you must first pay the debt with 
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the visco rate. As soon as the cash flows are adjusted to the new 
payment plan, you need to act. 

 
Action 
 
Now is the time to pay this debt in cash. View the cash flow 

statement each month to make sure that you can still afford to pay in 
cash. Refrain from using credit cards or lines of credit unless it is 
imposed. It really is no different than to manage their personal credit. 
The faster you pay it in cash, more – less interest you will pay and will 
add more money to the principal. 

To stay on a credit diet will help you review your balance sheet 
every month and calculate the total amount of debt that must be repaid. 
The smaller size of the total debt, the more stable is the basis on which 
you are standing. 

 
Summary 
 
You should meet with your banker before it comes to its services, 

to find out what its policy lending. When you are ready to seek funding, 
take some time and prepare professional-looking proposal for lending to 
your bank. Keep in touch with your banker at least once a year and 
informed about the development of your business and the use of your 
finances. Business debt can be as dangerous as personal, if you have 
not checked everything about it. Debt creates a risk that can affect your 
business or your personal assets if the loan is secured you with them. 
Calculate your ratio of debt service as part of your monthly plan 
management. Unsecured debt with high interest rates usually no fixed 
terms of repayment. This is the most dangerous type of debt, especially 
if you plan to pay it back in cash. 
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Abstract: The term „motivation“ presents a combination of factors, methods 

and processes which ensure that the emergence of incentives (ambitions) to achieve 
vital objectives. Those aspirations suggest active attitude of the individual associated 
with the adequate changes in the environment and adequate response to the 
situations that help or hinder the achievement of objectives and therefore also affect 
the overall process. Thus the motivation mechanism can be viewed as an ordered set 
of motifs to achieve the system goals. The final result of the implementation of the 
system of targets is the motivation of the human factor. 

Keywords: organizational culture, managerial function, staff motivation 
 
Пръв опит за изследване на организациите в културен план 

правят Е. Мейо и У. Уорнър в началото на 30-те години на ХХ век. 
През 50-те – 60-те години се изследват производствените традиции 
и обреди – М. Далтън, E. Джак, Х. Трайс. Терминът „организационна 
култура“ е въведен от Andrew Pettigrew (1976). През 80-те години 
основни автори са William Ouchi, Thomas Peters and Robert 
Waterman, Terrance Deal, Allan Kennedy, Charles Handy, а през 90-те 
– Edgar Schein. 

Организационната култура се дефинира като отличителна ха-
рактеристика на организацията. Организацията е динамичен, много-
измерен и многопластов феномен, холистична сплав от споделени 
ценности, възгледи и поведенчески норми, които насочват и регули-
рат взаимоотношенията на членовете на организацията и влияят 
върху нейното функциониране и взаимодействие с външната среда. 
Образованието като обществена система и практика и училището 
като образователна, публична и с идеална цел организация, както и 
нейното управление, са предмет на изследването. Според Катрин 
Бейкър важно предизвикателство за мениджърите е да определят 
коя е най-ефективната култура за тяхната организация и когато е 
необходимо, как ефективно да я променят (Baker K. 2007). 
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Нито един отговорен ръководител не може да си позволи да 
подценява проблема за културата на организацията, която може да 
му бъде съюзник в управленските инициативи или да си създаде 
доста проблеми с евентуалната на времето. Познавайки силните и 
слабите страни на различните култури, училищният директор и не-
говият екип ще могат по-успешно: 

 да създават и формират културата на училищната органи-
зация; 

 да олицетворяват културата на организацията, да са нейни 
носители; 

 да бъдат ролеви поведенчески модел; 
 да разбират и оценяват адекватно училищната култура, за 

да могат да я променят; 
 да я стабилизират, като интегрират различни типове кул-

тура, проявяващи се в училищната институция; 
 да я формират и развиват, като влияят на желанията на 

екипа. 
За да направят правилния избор по отношение на подходяща-

та за своето училище организационна култура, директорът и него-
вият екип трябва да са наясно с конкретните задачи пред институ-
цията през конкретния исторически период, с капацитета на персо-
нала, с който разполагат, с ресурсите, с традициите и с готовността 
за промени. Само така те биха могли да въздействат върху различ-
ните компоненти на организационната култура и да направят орга-
низацията успяваща. За да може да използва организационната 
култура като полезен инструмент за реализиране на стратегиите, 
директорът на училището трябва добре да познава анализираните 
предимства и недостатъци на тези и на други, описани в литерату-
рата, култури. 

Мотивацията на персонала представлява едновременно кон-
цепция и значима подцел при решаването на проблемите за пови-
шаване на ефективността на организационната дейност. 

Едновременно с това мотивацията е понятие, свързано с вът-
решната нагласа, убежденията, възпитанието, придобития опит и 
квалификация на индивида. Начинът, по който даден човек чувства, 
мисли или се поддава на въздействието на окръжаващата среда, е 
различен във всеки конкретен случай. 

Мотивацията може да бъде дефинирана като създаване на 
вътрешни стимули, които определят поведението и действията на 
индивида. От гледна точка на мениджъра мотивираната личност 
работи усърдно, поддържа темпа на работа, има самонасочващо се 
към определените цели поведение. 

Счита се, че ако изпълнението на работата на дадена личност 
е неудовлетворително, проблемът е породен от липсата на мотива-
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ция. Разбира се, равнището на изпълнение на служебните задъл-
жения до голяма степен се дължи на недостига на ресурси или на 
липсата на умения. 

Мотивацията представлява определен процес, който обхваща 
умствената и физическата дейност на индивида. В този процес съ-
ществуват няколко етапа: стадий на откриване и предявяване на пот-
ребности, стадий на търсене на начини за удовлетворяване на пот-
ребностите, стадий на определяне на необходимите действия, въз-
мездяване на усилията и удовлетворяване на потребностите. Като 
цяло общата теория за мотивацията е основана на този процес. Съ-
ществуват две основни концепции за мотивацията – съдържателна и 
процесуална, в рамките на които се развиват отделни теории. 

Съдържателната концепция е фокусирана основно на първите 
фази на процес. Процесуалната концепция насочва вниманието към 
последните етапи на процеса. Проблемите в теорията и в практика-
та на мотивацията на труда възникват както във връзка с потреб-
ностите, така и във връзка с възнагражденията. Потребността се 
определя като усещане за недостиг на нещо определено от страна 
на индивида. Както е добре известно, потребностите на хората са 
безгранични. За използването на потребностите при мотивирането 
на персонала е необходимо ранжиране (подреждане в динамичен 
ред) на тези потребности, като в съответствие с тяхната значимост 
и приоритетност се изгради система от стимули, позволяваща удов-
летворяване на различните потребности на индивида, като еднов-
ременно събужда в него желание за постоянно полагане на усилия в 
определено направление, тъй като при незабавното удовлетворя-
ване на възникналата потребност няма да остане стимул да се по-
лага необходимият труд в рамките на организацията. 

В основата на пазарната икономика са поставени различните 
форми на собственост, обуславящи свободата на избор на всеки 
човек: в областта на образованието, професионалната реализация, 
личния и обществения живот. Свободата на избора е основа на 
личната свобода, което от своя страна е фундамент за разкриване 
на личностния потенциал. Мотивационният механизъм е част от 
компонентите на интереса за постигане на максимални икономичес-
ки и социални резултати от дейността на индивида. Колкото по-
висока е степента на интерес за лична и обществена реализация на 
индивида, толкова по-предприемчив е той. За предприемаческа ак-
тивност обаче интересът е необходимо, но недостатъчно условие. 

Понятието „мотивация“ представя съвкупност от фактори, 
методи и процеси, които осигуряват възникването на стимули 
(стремежи) за постигане на жизненоважни цели. Тези стремежи 
предполагат активно отношение на индивида, свързано с адекватни 
промени в околната среда, както и подобаваща реакция на създали-
те се ситуации, които подпомагат или пречат на постигането на це-
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лите, а следователно влияят и върху цялостния процес. По този на-
чин мотивационният механизъм може да се разглежда като подре-
дена съвкупност от мотиви за постигане на система от цели. 
Крайният резултат от реализацията на системата от цели е мотива-
цията на човешкия фактор. 

Мотивационният механизъм представлява многоцелева систе-
ма с много равнища, включваща отделни компоненти. Подобно на 
други системи в мениджмънта (например системата от цели), тук съ-
що може да бъде изградено дърво на потребностите на всеки ин-
дивид, въз основа на което да бъдат откроени приоритетите, да се 
покаже рационалността на възможностите, като бъде осъществено 
съответното декомпозиране на тези потребности по отделни етапи: 

Дървото на мотивационния механизъм следва да бъде в съ-
ответствие с дървото на обществото (сферите на дейност), т.е. на 
всяка цел от съответното равнище на целите съответства опреде-
лен мотивационен комплекс, обезпечаващ постигането на тази цел. 
Следователно изходен момент при определянето на структурата на 
мотивационния механизъм е определянето на структурата на сис-
тема от цели, значими от гледна точка на мотивацията на индивида 
(на принципа цел – средство за постигане). Този процес е интерак-
тивен по своя характер, тъй като мотивите са основното средство за 
постигане на целите. Ако на даден етап от общественото развитие 
не е възможно формирането на мотивационен комплекс, целта 
следва да бъде преразгледана и приведена в съответствие с реал-
ните възможности за мотивиране (от „средство за постигане“ към 
„цел“). Така например, ако в условията на разпадане на производст-
вото в резултат на неправилно разбиране и реализация на иконо-
мическа реформа е невъзможно определянето на размера на ра-
ботната заплата, осигуряваща достатъчна степен на мотивация за 
висококачествен труд и висока производителност на персонала, то е 
необходимо да се направи връзка между темпа на увеличаване на 
производството и увеличаването на конкурентоспособността на 
продукцията (като двупосочен краен резултат) с възможностите за 
мотивиране на труда (външни и вътрешни мотиви – работна запла-
та, бонуси, удовлетвореност от труда, очакване на успех и др.). 

Като правило решението на проблемите с мотивация среща 
ограничения от страна на поставената цел и наличните ресурси, по-
ради което мотивацията може да бъде поетапна. Успешното реали-
зиране на организационните цели и увеличаването на организацион-
ните ресурси са в основата на развитието на икономиката и общест-
вото. На практика обаче реалното разнообразие в условията за раз-
витие и осъществяване на различна дейност от страна на индивида 
води до необходимостта въпреки всичко при решаването на всеки 
проблем да бъде формиран специфичен мотивационен механизъм. 
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Мотивационният механизъм, както всяка система, притежава 
свойството синергия (рационална съвкупност), както и обособе-
ност, но и взаимна връзка на отделните елементи. Това от своя 
страна означава, че промяната в някои от елементите изисква съ-
щото по отношение на други елементи от съвкупността. Пример в 
това отношение е взаимната връзка между заплащането на труда, 
възприемането и прилагането на производствените иновации и 
промяната в качеството на полагания труд. Ефективността на моти-
вационния механизъм представлява обвързване на промяната в 
съдържанието на един от неговите елементи с изменение в съдър-
жанието на останалите елементи, но същевременно с определена 
степен на независимост на тези елементи за адекватно управление 
на промяната. Подобни елементи са например условията на труда и 
възможната диференциация на заплащането, свързана с тях. Про-
мяната в условията по принцип е компонент, независим от другите 
компоненти на индивидуалния труд (образование, квалификация, 
опит и т.н.) и се осъществява от работодателя (включват темпера-
тура на въздуха, осветеност на работното място, лично пространст-
во, нива на шум и т.н.). Същевременно подобряването на условията 
влияе на мотивацията по посока на възможно повишаване на про-
изводителността на труда и следователно е косвена предпоставка 
за повишаване на заплащането. 

Мотивационният механизъм трябва да включва елементи с 
различен жизнен цикъл: дълъг, считан за „вечен“, т.е. променящ се 
единствено с промени в човешката природа (например обичаите и 
традициите на обществото); кратък, т.е. променящ се при новосъз-
дадена социално-икономическа или производствена ситуация; меж-
динен (между дълъг и кратък жизнен цикъл). Подобно отношение 
към структурата на мотивационния механизъм осигурява неговата 
устойчивост и динамика на развитие чрез замяна на най-
подвижните елементи. 

Мотивацията може да се развие посредством установяване на 
цел или краен резултат, който следва да бъде достигнат, и фокуси-
ране над целта/резултата, като се предприемат и съответните дейст-
вия в подходящата насока. Ако целта е достатъчно оправдана, моти-
вацията и съответно действията в посока на нейното постигане въз-
никват като естествено следствие. В съответствие със съзнателното 
поведение е налице и стремежът към преодоляване на несъответст-
вията и бариерите за постигане на крайния резултат. Според мнозин-
ството автори мотивационният механизъм във фирмата (организаци-
ята) представлява система от прилагани инструменти и способи на 
въздействие по отношение на работещия персонал, насочени към 
постигане на заложените в мотивационната политика цели. 

Основателят на школата „Научно управление“ в мениджмънта 
Фредерик Тейлър разработва преди един век своя система за орга-
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низация на труда на работещите, убедително доказваща връзката 
между производителността и заплащането на труда. Впоследствие 
обаче в резултат на Хотърнските експерименти на Елтън Мейо е 
показано значителното влияние на психологическите фактори върху 
производителността на труда. В опит да се формират различни по-
зиции по отношение на факторите, влияещи върху структурата на 
мотивационния процес, с течение на времето се проявяват и раз-
лични психологически теории за мотивацията. В резултат на тях по-
литиката „тояга и морков“ е заменена със сложна система за стиму-
лиране на мотивацията на хората за труд, базирана на теоретико-
практически изследвания. 

Като функция на управление мотивацията (ръководенето) на 
персонала се реализира чрез система от стимули, т.е. всички дейст-
вия на хората от персонала следва да имат за тях положителни или 
отрицателни последствия от гледна точка на удовлетворяване на 
потребностите на индивида и постигане на неговите цели. Проучва-
нето на колектива може да даде възможност на ръководния персо-
нал да създаде подходящ мотивационен механизъм, с помощта на 
който да се насочи колективното изпълнение в необходимото нап-
равление. 

Съществуват множество теории, обясняващи човешкото пове-
дение. През втората половина на миналия век са разработени тези за 
мотивацията на личността, които показват, че истинските причини, 
заставящи индивида да работи с максимални усилия, са твърде 
сложни и разнообразни. В исторически план в развитието на човеш-
ката цивилизация различните ръководители до голяма степен са раз-
бирали неправилно поведението на хората, но независимо от това са 
прилагали различни ефективни методи и подходи за постигане на 
своите цели в зависимост от условията и мястото. В потвърждение на 
този факт различните методи са работили в течение на хиляди годи-
ни, докато съвременните теории са създадени в течение на пос-
ледните близо 50 години. По тази причина концепции за мотивацията 
от типа „морков и тояга“ са дълбоко вкоренени в общественото съз-
нание и култура, а много ръководители, които нямат специализирана 
психологическа подготовка за работа с кадрите, изпитват трудност 
при отчитане на влиянието на новите концепции. 

Като първи реален етап в установяването на мотивацията на 
труда като съставна част от теорията за управлението (management 
theory) можем да утвърдим концепцията за научно управление. Не-
зависимо от дългото съществуване на организацията в исторически 
план до XX век нейните ръководители не са се занимавали със сис-
темно управление с оглед на постигането на оптимални резултати 
от действието и функционирането ѝ, а са се интересували преди 
всичко от това как да използват организацията за собствено обога-
тяване или достъп до политическо влияние. Първият изблик на ин-



УПРАВЛЕНИЕ 

 169 

терес към управлението на организацията е отбелязан през 1911 г. 
след издаването на книгата на Фредерик Уинслоу Тейлър „Принци-
пи на научното управление“. Според Питър Дакър това е традици-
онното начало на управлението като наука със самостоятелна изс-
ледователска област. Все пак самият Тейлър не е учен изследова-
тел, а инженер по професия, практик в своята реализация. 

По-нататък, концепцията „Научно управление“ става известна 
като организационно-технологически подход в мениджмънта, до-
развит в редица трудове на колеги и последователи на Тейлър. Та-
ка например един от колегите на Фр. Тейлър, американският инже-
нер Хенри Гант (1861 – 1919 г.) провежда експерименти не с отдел-
ни движения при трудовите операции, а над производствения про-
цес като цяло. Гант поставя като цел за усъвършенстването на ме-
ханизма за функциониране на предприятието обновяване на систе-
мата от формиране на задачи и разпределения на премиите. Той 
пръв разработва система за оперативно управление и календарно 
планиране на дейността на фирмата (организацията) чрез система 
от планови графици, позволяващи осъществяване на контрол над 
планирането и съставяне на календарен план за бъдещи периоди. 
Към организационните иновации на Гант отнасяме и неговата сис-
тема за работна заплата с елементи на повременна и сделна фор-
ми на заплащане. Тази система рязко повишава заинтересован-
ността на работещите при изпълнение и преизпълнение на устано-
вените норми за изработка (като при неизпълнение на трудовите 
норми на работещите се заплаща на базата на почасова ставка). 
Гант подчертава водещата роля на човешкия фактор за индустри-
алното развитие и изказва убеждението, че работещият следва да 
намери в труда не единствено източник за съществуването си, но и 
лично удовлетворение. Много от идеите на Хенри Гант получават 
световно признание, като се прилагат и до днес (например графики-
те на Гант в проектния мениджмънт). 

Сериозен принос в научната теория за управлението на пер-
сонала е направен от съпрузите Франк (1868 – 1924 г.) и Лилиан 
Гилбрет (1878 – 1972 г.), които упорито търсят оптималните способи 
за изпълнение на всяка работа с оглед на установяване на точните 
работни норми за отделните операции. Един от техните казуси – 
„Подреждане на тухли“, е намерил място в книгата на Ф. Тейлър 
„Принципи на научното управление“. Едновременно с проучванията 
са разработени и методики за оптимизиране и рационализиране на 
работните операции (ръчния труд), а на администрацията се препо-
ръчва да работи съвместно с работниците, като подпомага, поощ-
рява и премахва препятствията за тяхната работа. Ф. Гилбрет е 
първият приложил фотоапарат и кинокамера, заедно с микрохроно-
метър при определяне на работното време, след което разработва 
карти на работния цикъл за едновременно изпълняваните движе-
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ния. Като психолог Л. Гилбрет е първата, която се занимава с въп-
росите, свързани с управлението на кадрите, научния подбор, разп-
ределението и подготовката, тъй като в началото на XX век вече е 
налице необходимостта от установяване на функционално управле-
ния на хората във връзка с концентрацията на производството. 

Сред видните последователи на Тейлър е и известният учен 
Харингтон Емерсън (1853 – 1931), който през 1912 г. издава труда 
на живота си „Дванадесет принципа на производителността“. Емер-
сън отделя голямо внимание на подбора на персонала и счита за 
необходимо при управлението да участват малко на брой специа-
листи, които могат да съветват администрацията на предприятието 
(впоследствие тези специалисти са директорите на отдел „Човешки 
ресурси“). 

Виден последовател на Тейлър е и Хенри Форд (1863 – 1947 
г.), основател на американското автомобилостроене, който не е 
признат учен, поради което неговата теория е наречена „фордизъм“, 
разработена в неговите основни трудове, като основните принципи 
на теорията му са следните: 

Форд създава философията на практиката с убеждението, че 
развитието на индустрията е наука и че другите науки трябва да я 
обслужват. Фордизмът е последното постижение на тейлъризма. 

Като цяло заслугата на Школата за научно управление, фор-
мирана от Тейлър и завършваща с Форд, е утвърждаването на 
принципите на научно управление, които са актуални и в съвремен-
ния свят, тъй като днешното състояние на нашата икономика до го-
ляма степен е отражение на американската икономика през перио-
да, когато се е развивало научното управление на предприятията, а 
Ф. Тейлър е започнал разработването и прилагането на принципите 
на управление в практиката. 

Постепенно в резултат на повишаване на ефективността на 
фирмата (организацията), постигната при прилагането на техноло-
гичните иновации и специализацията, животът на трудещите се по-
добрява, а заедно с това и разбирането на техните ръководители, 
че обикновено „тоягата“ не принуждава хората да работят по-
усърдно. Поради тази причина специалистите в сферата на мени-
джмънта започват да търсят нови решения на проблемите за моти-
вацията въз основа на психологически методи. 

През периода 1930 – 1950 г. в развитите държави разпростра-
нение получава Неокласическата школа, възникнала в резултат на 
това, че Класическата школа недостатъчно отчита ролята на човеш-
кия фактор като основен елемент от ефективността на фирмата (ор-
ганизацията) и едновременно с това като неин основен ресурс. 

Възникването на Школата за човешките отношения е свързано 
с името на немския психолог Хюго Мюнстерберг (1863 – 1916 г.), 
преподавател в Харвардския университет в САЩ. В своя труд „Пси-
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хология и индустриална ефективност“, получил широко световно 
обществено признание, той формулира основните принципи, прила-
гани в подбора на кадри, заемащи ръководни длъжности. Мюнстер-
берг е основател на психотехниката (подбор на кадри, определяне 
на способностите на принципа на тест, определяне на съвмести-
мостта на хората в трудовия процес и др.). 

Друг известен представител на Школата на бихейвиористите е 
Мери Паркър Фолет (1868 – 1933 г.), която подлага на проучване 
социалнопсихологическите отношения в малката група. В своя труд 
„Новата държава“, публикуван през 1920 г., тя проповядва идеи като 
„хармония“ между труда и капитала, която може да се постигне при 
правилна мотивация и отчитане на интересите на всички заинтере-
совани страни. 

Особена е заслугата за създаването на теорията и практиката 
на човешките отношения на психолога Елтън Мейо (1880 – 1949 г.), 
провел серия експерименти, известни под наименованието „Хотърн-
ски експерименти“ (по името на гр. Хотърн, разположен близо до 
Чикаго), в производствените предприятия на фирмата „Уестърн 
Илектрик“ (1927 – 1939 г.). Резултатите от експериментите са публи-
кувани в неговия труд „Проблеми на човека в индустриалното об-
щество“, издадена през 1946 г. 

Интегрираният модел използва теорията на очакванията, като 
приема готовността на служителя да приложи максимални усилия за 
изпълнение на служебните си задължения въз основа на съществу-
ващите връзки усилие – изпълнение, изпълнение – възнаграждение 
и възнаграждение – удовлетворение. Влагането на усилие обаче 
може да доведе до ефективно изпълнение единствено в случая, ко-
гато индивидът разбира поверената му задача, притежава съответ-
ната квалификация и опит да я изпълни и е в състояние да покаже 
най-доброто от себе си поради личностната си характеристика. 
Връзката между изпълнение и възнаграждение е силна, ако индиви-
дът е убеден в съответствието между количеството и качеството на 
вложените усилия и справедливостта на възнаграждението. Единс-
твено в този случай крайният резултат е задоволство. Наградите 
оказват закрепващо въздействие и удовлетворението от тях може 
да доведе до стимулиране на мотивирано поведение и в бъдеще. 

Поради сложността на мотивационния процес ръководителите 
би трябвало да отчитат различни видове променливи, включени в 
интегрирания модел. Счита се, че в него намира отражение важният 
факт за мотивацията като съществен етап от разбирането, възпри-
емането и изпълнението на служебните задължения, а оттук и за 
крайното удовлетворение. Всички тези елементи са важни етапи в 
стремежа към създаването на лоялни служители, които са готови да 
влагат все по-големи усилия за реализирането на фирмените цели 
и задачи. 
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Ръководителите, изправени пред проблемите на мотивацията, 
трябва да отчитат реалните потребности на служителите и да им 
помагат в разрешаването на техните материални проблеми. От дру-
га страна обективността изисква правилно преценяване на способ-
ностите и разпределение на награди. Няма по-демотивираща такти-
ка от проявата на пристрастност и поощряване на онези, които ня-
мат реална заслуга за крайните резултати от изпълнението. 
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Abstract: This article presents the issues underpinning the decision on 

pricing – the two critical elements: 
• Knowledge of cost (benefit relationship for each product line 
• Knowledge of the status of the main market forces operating in your market 
The first part examines the main ways in which a company can improve its 

financial result and how these methods break down into different strategic 
requirements. The second part of the paper explores the major market forces that 
limit our ability to set prices. The article ends with a brief study of the curve of 
technological adaptation and how those in highly innovative markets, to be used 
lower prices to enter this kind of new market. 

Keywords: pricing, life cycle, market, efficiency 
 
Въведение 
 
Има четири начина, по които една организация може да по-

добри финансовите си резултати. Никой от тези начини не изключва 
използването на другите, като всеки от тях или комбинация от тях 
може да се приложи по всяко време. Те не са подредени по ред на 
важност: 

 Повишаване на обема на продажби; 
 Оптимизиране на цената; 
 Намаляване на разходите; 
 Оптимизиране на инвестициите. 
Ако комбинираме цената с повишаване на обема на продажби, 

ще получим по-високи приходи. Последната опция – оптимизиране 
на инвестициите, предполага, че всички приходи и печалбата не са 
засегнати или поне остават статични. Въпреки че за първите три 
опции се счита, че се осъществяват от мениджмънта на организа-
цията, а четвъртата – от борда, е интересно да се отбележи, че ма-
кар повечето управленски звена да нямат силноизразен директен 
контрол върху нивата на инвестиции в своята организация, често се 
случва така, звената по продажби и маркетинг да могат да имат го-
лямо влияние върху нивата на инвестиции от потребителите. 
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Въпреки че тези четири начина за подобряване на финансо-
вия резултат могат да бъдат използвани във всякакви комбинации и 
последователност, трябва да се установи как те влияят върху стра-
тегията на фирмата. Трябва да се знае при какви обстоятелства 
трябва да се използва всяка определена комбинация и кои от тези 
стратегии имат най-ползотворен ефект върху крайния резултат на 
фирмата. 

 
Относителна полезност 
 
Стратегиите са по-подходящи в определен вид обстоятелства 

в сравнение с другите. В допълнение на това те имат различно ниво 
на влияние спрямо приноса към финалния резултат на фирмата. 
Това се илюстрира по-долу чрез Таблица 1. 

 
Таблица 1. Относителна полезност 
 

 А 
Необходим обем 
Цена на час 
Приход 
Труд 7,50 лв./час + 
Материали 7,50 лв./час 

4 часа 
25,00 лв. 

100,00 лв. 
 

60,00 лв. 
Брутна печалба 40,00 лв. 
Допълнителни разходи на ден 30,00 лв. 
Нетна печалба от сделката 10,00 лв. 
% печалба (±) – 

 
В Таблица 1 са представени хипотетични обстоятелства на 

бизнес в сектора на услугите, продаващ услугите си на час, напри-
мер малко бюро за обработка на електронни документи или бюро за 
електронно публикуване. В колона А е показан прост пример за пе-
чалби и загуби. Той показва: 

 Компанията таксува клиентите си по 25,00 лв. на час за сво-
ите услуги; 

 Това е първата оферта на този бизнес за днес и е за 4 часа 
работа. 

По този начин потенциално ще бъдат генерирани 100,00 лв. 
Разходите за продажби са по 7,50 лв. на час за труд и 7,50 лв. 

на час за употребени материали (тонер, хартия и електричество) – 
общо 15,00 лв. на час. Следователно за всички 4 часа променливи-
те разходи на фирмата са 60,00 лв., което осигурява брутна печал-
ба 40,00 лв. за компанията. 

Да допуснем, че компанията е изчислила допълнителните си 
разходи на ден и в крайна сметка нейните допълнителни разходи 
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(ренти, лихви и фиксирани разходи) са 6000,00 лв. на година. При 
200 работни дни това прави по 30,00 лв. на ден. Изваждаме тази 
сума от брутната печалба и получаваме, че поръчка за 4- часов труд 
ще ни осигури нетна печалба 10,00 лв. на ден (ако не сме направи-
ли нищо друго през този ден). 

Какъв ще бъде ефектът върху крайния резултат, ако намалим 
разходите за материали с 1 %? 

В колона B на Таблица 2 вижте ефекта от прилагането на 
стратегиите. Намаляване с 1 % на разходите за материали ще оз-
начава, че нашите разходи за продажби ще намалеят с 0,30 лв. Ако 
отнесем това към крайния резултат, ще получим 0,30 лв. в повече 
като печалба. За намаляването на разходите на материали с 1 % 
ще получим нетна доходност 3 % в повече. Това е доста ползотво-
рен трик. Той със сигурност ще впечатли другите хора в организа-
цията, които често са учудени от начина, по който 1 % намаляване 
на разходите води до 3 % увеличаване на печалбата. 

 
Таблица 2. Ефект от прилагане на стратегиите 
 

 A B 
Ефект от нама-
ляване на раз-
ходите за ма-
териали с 1 % 

C 
Ефект от по-
добряване с 

1 % във 
всички звена

D 
Откъде 
идва по-
добрени-

ето 
Необходим обем 
Цена на час 
Приход 
Труд 7,50 лв./час 
Материали 7,50 лв.

4 часа 
25,00 лв.
100,00 лв.

 
60,00 лв.

4 часа 
25,00 лв. 

100,00 лв. 
 

59,70 лв. 

  

Брутна печалба 40,00 лв. 40,30 лв.   

Допълнителни раз-
ходи на ден 

30,00 лв. 30,00 лв.   

Нетна печалба от 
сделката 

10,00 лв. 10,30 лв.   

% печалба – +3 %   

 
Това обаче има своите ограничения. Първо, има ограничение 

(със сигурност в дългосрочен план и с голяма вероятност – в крат-
косрочен) относно степента, до която управленското звено може да 
съкрати разходите, преди да започне да нарушава конкурентоспо-
собността на бизнеса на пазара. Второ, този подход заслепява хо-
рата в организацията относно ползотворността от увеличените про-
дажби (те виждат намалените разходи като сигурност, докато в най-
добрия случай увеличението на продажбите е стремеж). 
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Продължение на подобрението 
 
Важно е да се отбележи, че от цялостното подобрение от 

23,16 %, 2,01 лв. са се образували от увеличаване на приходите от 
продажби (обемът, умножен по цената), а само 0,906 лв. са се обра-
зували от намаляване на разходите. Следователно, ако направим 
една проста сметка за приходно-разходния баланс с отношенията, 
показани в колона А, стратегиите от лявата част са повече от два 
пъти по-ползотворни от останалите, взети заедно. Това е разликата 
между потенциала за принос към крайния резултат на ефективните 
спрямо стратегиите, целящи по-висока продуктивност. 

Горният ефект носи само 2:1 отношение, т.е. 1 % подобрение 
на някой от факторите, генериращи приходи, води до повече от 
двойно подобрение от всеки принос, който би бил налице при нама-
ляване на общите разходи на организацията с 1 %. Но изложеното 
по-горе е само на теория, в реалния живот нещата са тревожни. 

Резултатите от следните две изследвания доказват това. 
Изследване на Х и изследване на К показват следните ефекти 

на крайния резултат при 1 % подобрение, както следва: 
Изследване на К 
Фактор, подобрен с 1 %...............Принос към крайния резултат 
Цена ..............................................12,3 % 
Променливи разходи ...................8,7 % 
Обем .............................................3,6 % 
Фиксирани разходи ......................2,6 % 
 
Изследване на Х 
Фактор, подобрен с 1 %...............Принос към крайния резултат 
Цена ..............................................11,1 % 
Променливи разходи ...................7,8 % 
Обем .............................................3,3 % 
Фиксирани разходи ......................2,3 % 
По принцип всякакъв тип промени в променливите разходи, 

направени от фирмата, имат голям принос, а според изследването 
на К 1 % промяна в двата типа разходи осигурява само 11,3 % при-
нос към крайния резултат. В изследването на Х приносът е 10,1 %. 

Всяка промяна в изискваната цена се умножава по промяната 
в обемите. Следователно в изследването на К приносът към 
крайния резултат на тези две промени е 44,28 %, докато в изс-
ледването на Х – 33,63 %. Това е отношение Приход/Разход, което 
според К е 4:1, а според Х – 3:1. 

Следователно дори в реалния свят ефективните стратегии са 
по-силни от тези, които се стремят към по-висока продуктивност. 
Всички фирми са различни, но не е невъзможно повечето от тях да 
постигнат съотношение 3:1, играейки по правилата, и дори повече, 
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ако направят правилното ценообразуване и имат добри умения за 
продажби. 

 
Рамката ефективност – продуктивност 
 
Ефективност значи да правиш правилните неща, справяйки се 

с онези проблеми, които са важни за успеха на организацията. Това 
може да е например прилагането на най-добрата възможна цена, 
което означава продажба на най-заможните клиенти и също така 
продажба на онези клиенти, които имат възможност да закупят го-
лям обем; най-високи нива на използваемост и т.н. Продуктивността 
се върти изцяло около това да се пазят разходите на ниско ниво, 
като целта е да се печели колкото се може повече при 1 лв. разход; 
да се намали бракът. Продуктивността значи да правиш нещата 
добре или да правиш нещата по правилния начин. 

Организацията, която не прави правилните неща, е ниское-
фективна, а ако не ги прави правилно, тя е със слаба продуктив-
ност. Това е предпоставка за доста бърз негативен изход за фирма-
та. Пример може да е компания, която произвежда първокласен 
продукт, но се опитва да го продаде на неправилните клиенти, на 
неправилна цена и също така тя не се справя с контролирането на 
разходите си. В почти всички случаи тази компания ще се провали 
много бързо (освен ако не е монопол на пазара). 

Рефлексът на финансовите звена на повечето компании е да 
подсигурят това: разходите да са сведени до минимум, или продук-
тивността им е приоритет. Обаче такъв подход е обречен на бавна 
смърт. Това значи, че компанията все още няма правилните клиен-
ти, които да са способни да купуват нужното количество обем на 
нужната цена, а последващата смърт ще бъде бавна, неизбежна и 
болезнена. Възможно е един неуспешен бизнес да просъществува – 
и наистина, има достатъчно доказателства за това, че една непече-
ливша компания може да оцелее (най-малкото в краткосрочен 
план). Тя постига това, като фокусира своите усилия върху клиенти-
те, които купуват голям обем и плащат навреме. Те гарантират по-
зитивен поток от средства, а ако фирмата може да си плаща смет-
ките, тя няма да банкрутира, т.е. ще оцелее (поддържането на по-
ложителен паричен поток, ефективна стратегия). 

Разбира се, идеалният вариант за една фирма е да има висо-
ка ефективност, т.е. да се стреми към най-добрите клиенти (към 
онези, които са готови да платят най-високата цена или да закупят 
най-големия обем и също така да плащат навреме), както и да е ви-
сокопродуктивна. При тези обстоятелства организацията ще стане 
богата. Всеки подход, който помага за генерирането и/или повиша-
ването на приходите от продажби за една компания, е ефективен. 
Има два основни подхода, които по природа са ефективни: 
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 Философия за продажбите; 
 Маркетингова философия. 
Колкото и атрактивна да изглежда стратегията, невинаги всич-

ко е приложимо. Пазарното състояние може да подсказва, че по-
подходящи са стратегиите, които се стремят към продуктивност. Па-
зарните състояния, които могат да ограничат или да позволят сво-
бодата на компанията да маневрира, са свързани със законите на 
търсенето и предлагането. 

 
Пазарни сили 
 
Маркетинговата философия като метод за генериране на при-

ходи от продажби, не е всичко, от което се нуждаете, за да управля-
вате бизнеса си. Има поне още две бизнес философии, които са в 
състояние да ви осигурят много високи приходи при правилните об-
стоятелства. 

Първото от тези обстоятелства е да бъдете монопол или поне 
олигопол – това би осигурило наличието на твърди пазари (понякога 
наричани „пазари на продавачите“). 

При монополен пазар предлагащият е единственият избор, та-
ка че клиентът няма друг източник и трябва да плати исканата цена 
или да се откаже от покупка. 

Когато има няколко доставчици, а има много клиенти, ситуа-
цията не е много по-различна – това наричаме „олигопол“. 

Твърдите пазари дават възможно най-голямата свобода за 
маневри на един търговец. Обаче монополната (или олигополната) 
компания най-често преследва максимизация на печалбата чрез 
прилагане на една (или комбинация) от двете възможни стратегии, 
които в нестрог ред са: 

 Намаляване на разходите възможно най-много; 
 Вдигане на цените възможно най-много (т.е. стратегия по 

продуктивност). 
Свободата на маневреност в първия случай може да бъде ог-

раничена поради наличието на качествени спецификации. 
По втория проблем – монополите/олигополите ще ограничат 

своя капацитет, така че предлагането да е винаги по-малко от тър-
сенето. По този начин цената може да бъде използвана като инст-
румент да се определи същинското търсене (т.е. да се определят 
желанието и парите, които да го заплатят). Цената се вдига до мо-
мента, когато търсенето не може да осигури продажба на всички 
запаси. Често пъти няма особен смисъл монополистът да инвестира 
в нов завод или екипировка с цел да увеличи капацитета си. Подоб-
на инвестиция би имала смисъл само ако доведе до чувствително 
намаляване на производствените разходи. 
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Такива компании нямат голяма нужда от маркетинг, те нямат 
конкуренция и ако клиентът не харесва това, което се предлага, ще 
дойдат още много други клиенти, които да се съгласят. 

За такива компании се казва, че работят на твърди пазари, 
цените са твърди, защото клиентите не могат да изискат по-добра 
цена. 

Скромният маркетинг, който някои монополи и олигополи се 
решават да осъществят, е ориентиран към нарастване на трафика 
главно при по-бавни периоди, за да се увеличи оползотворяването 
на капацитета. 

Понякога някои олигополни/монополни компании могат да 
приложат маркетингова ориентация, но това обикновено се случва, 
защото са обект на непряка конкуренция, т.е. потенциалните и ре-
алните им клиенти имат конкурентни желания заради своите огра-
ничени парични и времеви ресурси. Например парите, които потен-
циалният клиент харчи за своята ипотека, не може да похарчи за 
нови газови уреди и т.н. 

Управлявайки на твърди пазари, такива компании логично са 
по-печеливши от онези, които не са така привилегировани. 

Когато компаниите навлизат на даден пазар, те увеличават 
предлагането. Потенциалните клиенти получават правото да об-
мислят алтернативни доставчици, следователно ефектът е засил-
ване на конкуренцията. Напред във времето тази конкуренция може 
да направи цените по-гъвкави, тъй като потенциалните клиенти се 
оглеждат. 

Докато търсенето и предлагането са в баланс, съществуват ал-
тернативни начини на ценова конкуренция, най-популярният от които 
е компанията да рекламира стоките си по-добре от конкуренцията. 

Главната цел на подобна реклама на този етап от играта е да 
убеди потенциалните или реалните клиенти да купят от рекламира-
щия, а не от някои от конкурентите. Когато подобна ситуация е на-
лице, казваме, че компанията е ориентирана към продажби. 

Целта на рекламата е да привлече клиента към процесите на 
покупка на стоки от рекламиращия, а не от конкурентите. 

 
Свръхпредлагането може да доведе до риска от търго-

вия със стоки за широко потребление 
 
Поради това, че пазарите представляват изражение на човеш-

кото поведение, броят на хората (сред тях и на бизнесмените), кои-
то са привлечени от определена бизнес възможност, не е ограничен 
до поглъщателната способност на този пазар. Почти винаги на този 
пазар се предлага повече, отколкото той може да поеме, а резултат 



проф. д-р Иванка Костова 

 180 

на това е прекаленото свръхпредлагане, при което клиентите имат 
прекалено голям избор. 

Този огромен избор позволява на клиента да се превърне в 
активен арбитър на този пазар. Клиентът преглежда всички оферти 
наоколо и директно или индиректно предпочита един доставчик 
пред друг. 

Това кара доставчиците да се конкурират, за да оцелеят, и ес-
тествената тенденция е да избухне люта ценова конкуренция (за-
щото е бърза и лесна за изпълнение), като все повече и повече дос-
тавчици преследват все по-малко и по-малко купувачи. Ако достав-
чиците не овладеят ситуацията, цената ще се превърне във фокус 
на конкуренцията и тъй като целта на купувачите е да направят кол-
кото се може по-добра сделка, те ще се опитат да улеснят самия акт 
на покупка, получавайки най-добра цена за: 

 точно определена (обща) спецификация; 
 точно определена (обща) наличност. 
Спецификациите и наличността са общи, за да може купува-

чът да направи точно сравнение. 
Това е т.нар. „пазар на купувачите“, на който цените са меки, 

защото благодарение на сравненията купувачът направлява цената 
надолу, без да се интересува от това по какъв начин влияе на дос-
тавчика. 

Тези състояния са известни като „търговия със стоки за широ-
ко потребление“. Ако компаниите не приложат добре обмислени по-
зитивни стратегии, за да отговорят на тези естествени сили, всички 
пазари ще тръгнат в тази посока. 

Най-слабите компании ще се сринат, тъй като натискът върху 
цените ще изяде тяхната печалба. Това е един от основните бизнес 
цикли, той е стар колкото самата търговия и е споменат от Адам 
Смит в неговата книга „Богатството на народите“. Периодичността 
на този цикъл зависи от индивидуалните характеристики на засегна-
тата индустрия. 

 
Да оцелееш при свръхпредлагане 
 
Има два основни начина на оцеляване в подобна ситуация. 
Първият и по-често срещан е агломерацията, която представ-

лява обединяване на компании, обикновено по групи, така че налич-
ните ресурси и печалби се използват, за да се придобият по-големи 
ресурси и печалби. Този процес създава т.нар. „конгломерати“. Ня-
кои от най-големите бизнес империи са създадени по този начин. 

Втората хитрост и единствената, която е отворена към малки-
те компании, когато навлизат на меки пазари, е да се фокусира биз-
несът върху нуждите на клиентите, задавайки въпроса какво искат 
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нашите (потенциални) клиенти и готови ли са да заплатят цена, коя-
то ни позволява да реализираме печалба. Това е т.нар. „маркетин-
гово ориентиране“. 

 
Маркетингова концепция 
 
Вместо бизнесът да предлага онова, което пазарът иска да се 

произвежда, той произвежда това, което клиентът иска да купи! 
Това, очевидно, е проста концепция, която като повечето доб-

ри идеи по-често е използвана като поука, отколкото практикувана. 
Ключовият проблем в сърцето на маркетинговата ориентация е 
т.нар. „конкурентно оръжие“, т.е. какво прави офертата на компания 
по-различна от тези на конкурентите. Ориентацията към продажбите 
прави предложения на пазара, опирайки се на перспективите на 
компанията, докато рекламаторът базира предложението си върху 
конкурентното оръжие, което е ценно за клиента. Това е познато ка-
то „конкурентно диференциално предимство“. 

Този подход включва адаптиране на офертата към нуждите на 
потенциалните клиенти. Той принципно е насочен към защитаване 
на цената, създавайки нещо различно, което не само е привлека-
телно за клиента, но също така и пречи на способността на клиента 
да прави сравнения с продуктите на конкурентите, тъй като става 
дума за различни продукти. Подходът работи добре, когато потен-
циалният клиент вярва, че стойността на диференцирания продукт 
си струва по-високата цена и/или усилията, положени за произвеж-
дането му. 

Критичният момент на маркетинговата ориентация е да знаеш 
какво иска потенциалният (реалният) клиент и каква цена е склонен 
да плати. 

Трите въпроса по-долу трябва да бъдат зададени, като те не 
се изключват един друг: 

 Как да произвеждаме по-продуктивно? 
 Как да караме хората да купуват от нас? 
 Какво искат хората и за какво са готови да платят? 
За да бъде успешен, рекламаторът ще счита тези централни 

въпроси за взаимнозависими, и без значение колко добър е дифе-
ренцираният продукт, клиентите трябва да знаят за: 

 самото съществуване на продукта; 
 как и къде може да бъде закупен; 
 за колко пари (това стои в основата на продажбите). 
Ако не знаят гореспоменатите три неща, клиентите не биха 

могли да закупят продукта, независимо колко добро е звеното по 
продажбите, а ако разходите по производство не са под контрол, 
компанията може лошо да пострада. 
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Досега този аргумент установи, че при оптимално ценообразу-
ване компанията трябва да приложи бизнес ориентация, подходяща 
за етапа на цикъла търсене – предлагане, принадлежащ на съот-
ветния времеви период. 

Ако търсенето и предлагането са единствените променливи, 
то компаниите без достатъчно власт да доминират на пазара трябва 
да бъдат гъвкави, за да са в крачка, дори може би леко по-напред, 
от неговия цикъл търсене – предлагане. Има обаче сили в допълне-
ние на търсенето и предлагането, които принуждават повечето ком-
пании да използват маркетингова ориентация. 

Жизненият цикъл на продукта е много удобна рамка за размис-
ли относно развитието на продуктите на една компания на пазарите. 
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Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са основен източник 

на икономически растеж в България чрез прякото им въздействие 
върху брутния вътрешен продукт (БВП), разкриването на нови ра-
ботни места и стимулирането на трансфера на технологии, управ-
ленски и организационни знания. В този смисъл инвестициите са 
един от основните фактори за повишаването на конкурентоспособ-
ността на икономиката. 

България е сред лидерите в Европа по условия за чуждестран-
ни инвестиции според доклада на Foreign Policy, лицензионно изда-
ние на едно от най-уважаваните американски издания за глобална 
политика, икономика и идеи, изготвяно за държави от целия свят. 

В световен мащаб страната ни заема 28-о място в класацията 
на изданието за 2014 г., което е без промяна спрямо предходната 
година. 

По предварителни данни преките инвестиции в страната за 
януари-август 2015 г., отчетени съгласно принципа на първоначал-
ната посока на инвестицията, възлизат на 944.3 млн. евро (2.2 % от 
БВП), като са по-малко със 128.1 млн. евро (11.9 %) спрямо януари-
август 2014 г. (1072.4 млн. евро, 2.5 % от БВП). През август 2015 г. 
те нарастват с 46.9 млн. евро при ръст от 206.6 млн. евро за август 
2014 г. 

Таблица 1 обобщава направения кратък анализ на преките 
инвестиции през посочения период. 

Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната 
посока на инвестицията при спазване на методологическите изиск-
вания на 6-ото издание на „Ръководството по платежен баланс и 
международна инвестиционна позиция“ на МВФ. 

Положителният знак показва увеличение на активите и паси-
вите, а отрицателният – намалението им. 
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Таблица 1. 

 
 
Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, 

НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация. 
 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни 

вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дру-
жества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имо-
ти в страната) възлиза на 234.7 млн. евро за януари-август 2015 г. 
Той е по-нисък със 125.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен 
през същия период на 2014 г. (360.4 млн. евро). Постъпленията от 
инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 29.1 млн. 
евро при 90.6 млн. евро за януари-август 2014 г. 

Анализираните данни са представени в Таблица 2. 
Данните са на базата на БВП в размер на 43 069 млн. евро за 

2015 г. (оценка на БНБ) и 42 750.3 млн. евро за 2014 г. (данни на 
НСИ от 30.09.2015 г.) съгласно ЕСС 2010 г. 

 
Таблица 2. 
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На базата на предварителни данни за финансовия резултат, 
подстатия Реинвестиране на печалба за януари-август 2015 г. (по-
казваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или 
загуба на предприятието), се оценява на 107.3 млн. евро при 111.6 
млн. евро за същия период на 2014 г. 

За януари-август 2015 г. подстатия Дългови инструменти 
(промяната в нетните задължения между дружествата с чуждест-
ранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, 
облигационни и търговски кредити) е в размер на 602.3 млн. евро 
при 600.4 млн. евро за януари-август 2014 г. 

Данните за 2014 и 2015 г. включват оценка за подстатия Реин-
вестиране на печалба на сектор Банки. Данните за подстатия Дъл-
гови инструменти са на базата на предварителна информация за 
получените и предоставените кредити от предприятията с чуждест-
ранно участие. Данните за 2014 и 2015 г. подлежат на ревизия с 
тримесечните и годишните отчети на предприятията, представени 
пред БНБ. 

Най-големите преки инвестиции в страната за януари-август 
2015 г. са от Нидерландия (643.9 млн. евро), както е представено в 
Таблица 3. 

 
Таблица 3. 
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Географската структура на ПЧИ за периода 1996 – 2014 г. е 
представена на Фигура 1, данните на която показват, че Нидерлан-
дия отново е най-големият инвеститор в страната ни за този период 
– 7147,6 млн. евро. 

Анализ на ПЧИ по сектори за периода 1996 – 2014 г. е предс-
тавен на Фигура 2. Данните от фигурата показват, че най-голям от-
носителен дял имат инвестициите в недвижимо имущество – 7923,5 
млн. евро, следвани от инвестициите във финанси, производство, 
търговия, енергетика, строителство и телекомуникации. 

 
Фигура 1. Фигура 2. 

 

      
 

Източник: БНБ. Източник: БНБ. 
 
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за 

януари-август 2015 г. възлизат на 24.2 млн. евро при 498.7 млн. ев-
ро за януари-август 2014 г. През август 2015 г. те намаляват с 28.9 
млн. евро при ръст от 149.2 млн. евро за август 2014 г. 

Във връзка със създаването на по-благоприятен инвестицио-
нен климат за чуждестранните инвеститори е приет Закон за насър-
чаване на инвестициите (ЗНИ) в България, който формулира 
следните приоритетни цели: 

 повишаване на конкурентоспособността на българската ико-
номика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, ино-
вации и технологично развитие в производства и услуги с висока доба-
вена стойност при спазване на принципите на устойчивото развитие; 

 подобряване на инвестиционния климат и преодоляване 
на регионалните различия в социално-икономическото развитие; 

 създаване на нови и високопроизводителни работни места. 
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Съгласно ЗНИ проектите, които са сертифицирани за клас А и 
клас Б, се ползват от следните насърчителни мерки: 

 информационно обслужване и съкратени административни 
срокове; 

 индивидуално административно обслужване; 
 възможност за придобиване без търг на право на собстве-

ност и ограничени вещни права върху недвижими имоти – частна 
държавна или частна общинска собственост; 

 финансова подкрепа за професионално обучение на лица 
за нуждите на инвестиционния проект; 

 финансова подкрепа за изграждане на елементи на при-
лежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект; 

 финансово подпомагане за частично възстановяване на 
направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за 
новоназначени работници и служители. 

ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни про-
екти от всички сектори на икономиката при изпълнени едно или по-
вече от следните изисквания: 

 размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-
голям от минималния за сертифициране на клас А; 

 да създават заетост в необлагодетелствани райони или 
във високотехнологични дейности; 

 да предвиждат изграждане на индустриални зони или тех-
нологични паркове. 

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с пакет 
от мерки, включващи тези за клас А и клас Б, както и: 

 институционална подкрепа или публично частно партньорство; 
 предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при 

спазване на определени условия – до 50 % максимален интензитет 
на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания и 
до 10 % максимален интензитет на помощта за инвестиции в прера-
ботващата промишленост. 

Анализът на инвестициите показва, че като цяло страната ни 
има потенциал за привличане на повече инвеститори и стартиране 
на нови инвестиционни проекти. Силните страни, които правят стра-
ната ни привлекателна за чуждестранните инвеститори, са няколко. 

На първо място България има стратегическо географско поло-
жение, което осигурява достъп до пазари като Югоизточна Европа – 
бързорастящ пазар със 122 млн. потребители, ЕС – България пред-
лага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до па-
зар с 500 млн. потребители, ОНД, Близкия изток и Северна Африка. 

Страната ни предлага добра комбинация от политическа и 
макроикономическа стабилност, което стимулира инвеститорите: 
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 стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НА-
ТО и СТО; 

 българският лев е фиксиран към еврото съгласно догово-
реностите на валутен борд; 

 най-ниски данъци и най-ниски разходи за работна сила в 
ЕС, съчетани със специални насърчителни мерки за инвеститорите; 

 финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС 
през следващите години. 

Макроикономическата и финансовата стабилност на страната се 
определят от основните макроикономически показатели, както и от ин-
вестиционен кредитен рейтинг на големите рейтингови агенции 
(Moody’s: Baa2, S&P: BB+, Fitch: BBB), които го определят като стабилен. 

България е държавата с много благоприятна за инвеститорите 
данъчна система: 

 10 % корпоративен данък, 0 % в региони с висока безработица; 
 10 % данък върху личните доходи; 
 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване 

за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 
работни места; 

 2-годишна амортизация на компютри и нови производстве-
ни съоръжения; 

 възможност за приспадане на разходите за изследовател-
ска и развойна дейност; 

 5 % данък при източника върху дивиденти и ликвидацион-
ни квоти (0 % за компании от ЕС). 

Освен това страната ни предлага висококвалифицирана ра-
ботна ръка, най-ниските оперативни разходи в Европа, свободно 
движение на капитали и правителствена финансова подкрепа за 
приоритетни инвестиционни проекти. 

Основните пречки за нарастването на инвестициите и списък с 
основните проблемни области пред инвеститорите в България са 
представени в анализ, изготвен в контекста на инициативата на Ев-
ропейската комисия „Инвестиционен план за Европа“. В анализа са 
дефинирани 10 проблемни области. Те са присъединяване на обек-
тите към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, 
газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи. Друга пречка са 
процедурите и времето за получаване на разрешителните за строи-
телство. Бавното предоставяне на услуги от централните и местните 
власти, несъгласуваност на административните процедури и честите 
промени на законите също са проблем пред чуждестранните фирми. 

Наред с тях решението за влагане на капитали се спира още 
от липсата на пътища или лошото им състояние, както и от липсата 
на кадри. Сред идентифицираните проблеми са и независимостта 
на съдебната система и корупцията, а също ниската ефективност на 
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правната рамка за разрешаване на спорове. Административните 
процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи 
разходи при внос и износ заедно с необходимото време за плащане 
на данъци са сред десетте пречки. 

За да се преодолеят проблемите, МС ще създаде работни 
групи, които да предложат законодателни и административни мерки 
в ресорните министерства. 

Друга сериозна пречка пред инвестициите в страната могат да 
се окажат подготвяните промени в Закона за чужденците, които на-
лагат допълнителна административна тежест и създават условия за 
развитие на корупция, смятат от БТПП, Министерството на икономи-
ката и Българската агенция за инвестиции. 

Едно от изискванията, посочено в закона, е всеки чужденец, 
кандидатстващ за постоянно пребиваване, да създаде поне 10 мес-
та на пълен работен ден. Така за миналата година в България само 
304 души са получили разрешение за пребиваване с цел бизнес, 
докато в Полша по този критерий те са многократно повече – 206 
176, сочат данни на Евростат. 

Необходимо е да се установи диференциран подход при изда-
ването на визи, процедурата да бъде съкратена и службите да осъ-
ществяват текущ и последващ контрол, а не предварителен, смятат 
от Министерството на икономиката. 

От БТПП заявиха, че в новия закон неправилно се смесват 
критерии, отнасящи се до фирми, с такива, отнасящи се до физи-
чески лица. 

Според Българската агенция за инвестиции зададените крите-
рии са твърде субективни, с което се затруднява кандидатстването. 

От друга страна България е на 12-о място по създадени ра-
ботни места от преки чуждестранни инвестиции, показва проучване 
на „Ърнст енд Янг“ сред 43 европейски държави за 2014 г. 

Оценката на инвестиционния климат е много важно условие за 
развитието на конкурентна и стабилна икономическа среда, което 
предопределя и създаването на благоприятен бизнес климат. Ето 
защо приоритизирането на силните страни на българската икономи-
ка несъмнено ще повиши инвестиционната активност. 
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Abstract: The quality has an interdisciplinary character. The time has passed, 

when was examin only the quality of goods, services and processes. Today in studys 
is  becoming more relevant tendency to cover the quality of life in general in all areas 
of human existence. As a socio-economic category, quality of life characterize the 
satisfaction of basic human needs: physical, spiritual and social in a society. In the 
paper is analyzed the quality of life in the region of Vidin and are outlined prospects 
for an improvement. 

Keywords: HDI – human development index, GDP – Gross Domestic 
Product, GDIc – Gross Domestic Income per capita 

 
Качеството има интердисциплинарен характер. В миналото 

остана времето, когато се изследваше само качеството на стоки, 
услуги и процеси. Обхващайки всички области на човешкото битие, 
днес става все по-актуално проучването на качеството на живот ка-
то цяло. В ролята си на социално-икономическа категория качество-
то на живот характеризира удовлетворението на основни човешки 
потребности – материални, духовни и социални, в дадено общество. 
Изследователски интерес представлява проучването на качеството 
на живот в една от най-бедните области на България – Видин. 

Целта на настоящата разработка е да се анализира качество-
то на живот в област Видин и да се очертаят перспективите за по-
добряването му. 

В разработката е ползвана статистическа информация на На-
ционалния статистически институт, отчети и доклади на областни и 
общински институции. 

Оценката на качеството на живот е многостранна. Нивото му се 
определя както от количествени, така и от качествени показатели. То 
е обект на изследване от много учени – икономисти, социолози, ме-
дици, педагози, демографи, статистици, психолози и др. В научните 
среди досега не е разработен такъв набор от показатели, който да 
обхване всички аспекти, характеризиращи качеството на живот. 

Разработеният от ООН и анализиран ежегодно от 1990 г. Ин-
декс на човешкото развитие (ИЧР) е комбинирана оценка на качест-
вото на човешкия живот с обективни измерими показатели: 
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 демографски параметри; 
 стандарт на живот: БВП, среден доход на глава от населени-

ето, бедност; 
 продължителен и здравословен живот, измерен чрез средна-

та очаквана продължителност на живота и състоянието на здравео-
пазването; 

 образование: очаквана средна продължителност на обуче-
нието, относителен дял на напусналите образованието, относите-
лен дял на завършилите средно образование. 

Област Видин е разположена в Северозападна България с 
граници: на север – р. Дунав я дели от Румъния; на запад – Сърбия; 
на юг – билото на Стара планина; на изток – област Монтана. Площ-
та ѝ е 3033 км2, което е 2,73 % от територията на страната ни. На-
селението в областта към 2015 г. наброява около 97 950 души. То 
обитава 11 общини със 140 населени места. 

Географското местоположение на областта определя и ролята 
ѝ на една от основните входно-изходни врати на България и мина-
ващите през нея трансевропейски коридори (Европейски коридор № 
4, свързващ Европа с Егейско море; Европейски коридор № 7, да-
ващ връзка на Европа с Азия, Европейски речен коридор Рейн – Ду-
нав) са отлични предпоставки за добри икономически и социални 
условия. Добрата екологична среда, отличните климатични условия 
и многото природни забележителности (Белоградчишките скали, 
пещерите Магура, Венец, Боров камък, водопадите, термалните из-
вори), отличният горски фонд и плодородните земи са база за съз-
даване на оптимални условия за живот. 

Област Видин е слабо населена територия. През последните 
пет години населението на областта е намаляло с над 10 % и през 
2014 г. съставлява 1,36 % от населението на страната (7 202 198). 
Относителният дял на градското население расте, като се очертава 
ясна тенденция към депопулация на селските и планинските общи-
ни. В пет от общините (Чупрен, Макреш, Ново село, Бойница и Ру-
жинци) населението е 100 % селско. Основните причини за намаля-
ването на населението в областта включват ниска раждаемост, ви-
сока смъртност, отрицателен естествен прираст, миграция, иконо-
мически и политически процеси. 

През 2014 г. в България са родени 68 083 деца, от които 668 – в 
област Видин (343 момчета и 325 момичета, от които 10 мъртвороде-
ни). Областта е с много нисък коефициент на раждаемост – 7 ‰. 

Коефициентът на смъртност във Видинска област е най-
високият – 22,2 ‰, при среден за страната 15,1 ‰. На базата на 
ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията в региона 
коефициентът на естествен прираст в областта е 15,2 ‰ (за Бълга-
рия – 5,7 ‰). Така изнесените данни дават основание да се заклю-
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чи, че ако не се предприемат спешни мерки, прогнозите за числе-
ността са песимистични. 

 
Таблица № 1. Прогнози за числеността на населението в 

област Видин 
 

Вариант 2015 г. 2020 г. 
1. Реалистична хипотеза 
(конвергентност) 

93 037 86 054 

2. При положително социално-
икономическо развитие 

93 271 86 868 

3. При неблагоприятни социално-
икономически условия 

92 936 85 666 

 
Източник: НСИ. 
 
При официалното преброяване през 2011 г. 91 % от населе-

нието в областта се самоопределят като българи, 8 % – като роми, а 
1 % – като турци. Ромите живеят в затворени компактни общности с 
висока раждаемост, ниско образование и квалификация, което съз-
дава условия за дисбаланс на пазара на труда (1). 

Вариационният размах на състава на населението в отделни-
те общини е от 8,9 д./км2 до 151 д./км2. Ниските стойности на този 
параметър са сред факторите за неефективното използване на те-
риторията и природните ресурси. 

 
Таблица № 2. Демографски показатели за общините на 

област Видин 
 

Община Гъстота, д./км2 Коефициент на възрастова 
зависимост, % 

Видин 151,1 48 
Белоградчик 19,1 60 
Ново село 35,3 71 
Ружинци 9,5 94,6 
Чупрене 8,9 100 
Димово 20,3 91,1 
Кула 18,7 78 
Брегово 40,5 81 
Макреш 10,8 100 
Грамада 15,2 99 

 
Източник: НСИ. 
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Коефициентът на възрастова зависимост (отношението между 
числеността на неработоспособното населението под 15 и над 65 
години към броя на работоспособното население във възрастовата 
група 15 – 64 години) във Видинска област е основен индикатор за 
трайна загуба на човешки ресурси поради застаряване. 

Качеството на живот се определя от следните икономически 
параметри: брутен вътрешен продукт (БВП), коефициент на безра-
ботица и заетост. 

Област Видин бележи трайна тенденция за създаване на ни-
сък брутен вътрешен продукт. БВП на човек от населението е осно-
вен измерител за качеството на живот. 

 
Таблица № 3. Икономически показатели в област Видин 
 

Показател 2012 г. 2013 г. 
България 7758,2 8028,2 Брутен вътрешен про-

дукт (млн. лв.) Област Видин 498 551 
България 10 689 11 050 Брутен вътрешен про-

дукт (лв.) Област Видин 5101 5707 
 
Източник: НСИ. 
 
Създадената добавена стойност в региона е получена от: 
 услуги: 67 %; 
 селско стопанство: 19 %; 
 индустрия: 14 %. 
Подобно съотношение на създадената добавена стойност 

между различните отрасли е характерно за най-изостаналите в ико-
номическо отношение области. 

Фирмите в областта са над 3000, като преобладават микроп-
редприятията. 

 
Таблица № 4. Фирмена организация във Видинска област 
 

Вид предприятие Относителен дял от регист-
рираните фирми, % 

Заетост, % 

Микропредприятия 94 51,1 
Малки предприятия 4,87 13,9 
Средни предприятия 1 15,9 
Големи предприятия 0,13 19,1 

 
Източник: ОС – Видин. 
 
Някои от предприятията („Видахим“ АД, „Каучукови изделия“, 

хранително-вкусова индустрия) разполагат с добър производствен 
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потенциал (ДМА и персонал), но с остаряло оборудване, което води 
до ниска производителност и конкурентоспособност на продукцията 
им. Инвестициите в областта са недостатъчни и само 0,25 % от тях 
са чуждестранни. 

Коефициентът на безработица е 22 % и е най-висок за страна-
та. Явлението засяга най-силно селските и планинските общини. 

Обработваемата площ на областта е 1 867 226 дка (80 % – ни-
ви, 2,5 % – лозя, 0,5 % – трайни насаждения, 17 % – ливади, паси-
ща). Голямата раздробеност, ниската рента, старият хидромелиора-
тивен фонд са причина за неефективното земеделие. 

Ниските изкупни цени на млякото и монополистичните високи 
цени на фуража водят до проблеми в животновъдството и до нама-
ляване на броя на отглежданите животни във Видинско. 

Горите в областта съставляват 28,5 % от територията (86 000 
ха), като от широколистните преобладават бук, дъб и габър, а от иг-
лолистните – ели и бор. В региона има добре развит дърводобив. 

В област Видин няма тържище с регионален обхват, а същес-
твуват само общински пазари за селскостопанска продукция. 

 
Таблица № 5. Фирмена организация във Видинска област 
 

Община Относителен дял на ра-
ботната сила, % 

Относителен дял на 
безработицата, % 

Видин 60,4 15 
Белоградчик 16 43 
Ново село 2,4 27 
Ружинци 2,8 53 
Чупрене 1,7 35 
Димово 4,2 62 
Кула 4,4 26 
Брегово 4,7 37 
Макреш 2,0 39 
Грамада 1,9 35 

 
Източник: ОС – Видин. 
 
Показателите, отнасящи се до здравеопазването, са преобла-

даващо качествени. В областта работят 240 лекари, като 80 % от 
тях са във възрастовата група 35 – 60 години и 20 % – над 60 годи-
ни. Здравните заведения са неравномерно разпределени. Болнич-
ните легла са 360 (36,2 на 10 000 души при 57 на 10 000 средно за 
България) в двете болници във Видин и Белоградчик. Достъпът до 
първична медицинска помощ е затруднен поради лошата транспор-
тна инфраструктура на региона. Остър е дефицитът на медици със 
специалности. Обслужването в селските общини се осъществява от 



ИКОНОМИКА 

 195 

фелдшери. Определящ показател за качеството на живот е очаква-
ната продължителност на живот (ОПЖ), която е 73,6 години (2014 г.) 

 
Таблица № 5. Очаквана продължителност на живота във 

Видинска област 
 

Община ОПЖ (години) 
Видин 73,1 
Белоградчик 71,6 
Ново село 72,8 
Ружинци 69,1 
Чупрене 69,3 
Димово 69,6 
Кула 69,5 
Брегово 70,6 
Макреш 69,4 
Грамада 69,6 

 
Източник: ОС – Видин. 
 
Качеството на образованието се определя от нивото на обра-

зованост на населението и от броя на напусналите училище. В об-
ластта най-многобройна е групата със средно образование – 46 %, 
следвана от хората с основно образование – 30 %, а жителите с 
висше образование съставляват 17 % от населението. 

Училищата в областта са 38, като през учебната 2014/2015 г. в 
тях са обучавани 9454 ученици. Относителният дял на напусналите 
варира от 0,22 до 0,57 % за последния петгодишен период. Образо-
ванието в областта има добро кадрово обезпечаване. В региона ра-
ботят 800 учители, от които: 

 магистри: 74,55 %; 
 бакалаври: 12,73 %; 
 професионални бакалаври: 11,7 %; 
 със средно образование: 1,02 % (3). 
Тенденцията на застаряване на педагогическия персонал, коя-

то е характерна за страната, се наблюдава и във Видинско. 
Пътната мрежа в област Видин е 611 км, от които първоклас-

ните пътища са 73 км, второкласните – 91, а третокласните – 443 км. 
Проведеното проучване дава основание да се направи изво-

дът, че нивото на качеството на живот в област Видин е под средно-
то за страната. 

Ускореното и устойчиво развитие на област Видин с времеви 
хоризонт до 2020 г. може да се постигне със: 
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 повишаване на стандарта на населението и качеството му на 
живот; 

 повишаване на качеството на работната сила чрез образо-
вание и квалификация; 

 осигуряване на нисколихвени кредити и стимулиране на 
участието в европрограми за започване на бизнес и увеличаване на 
трудовата заетост; 

 изграждане на центрове за предприемачество и иновации; 
 развиване на потенциала на селския, еко-, ловния и рибо-

ловния туризъм; 
 развиване на екологично земеделие; 
 подобряване на транспортната мрежа в областта; 
 гарантиране на своевременен достъп до медицинска помощ, 

подобряване на здравния статут на населението и изпълнение на 
национални здравни програми за превенция на социално значими 
заболявания; 

 намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване на всички етнически групи. 

Областното и общинските ръководства имат реални предста-
ви и стратегии за развитието на област Видин. При всестранно из-
ползване на средства по кохезионната политика на Европейския 
съюз, на българската държава и местни ресурси регионът има въз-
можности за интелигентен и приобщаващ растеж. 
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Abstract: Sustainable economic development and growth turns out to be 

essential for fiscal stability as part of the financial sustainability of the country. A 
characteristic feature of our national economy is preserved fiscal stability and tax 
level. Our country is an island of financial stability in the Balkans. The currency board 
system, also known as the regime will remain until Bulgaria's accession to the 
Eurozone. Thus, the country will become one of the few in the world with such a long 
operation of the currency board. The aim of our country should be effective 
management of public finances to prepare Bulgaria's entry into the Eurozone with low 
levels of debt, inflation and budget deficit. 

Keywords: financial system, fiscal, stability, infrastructure, priority 
 
Основната функция на фискалната политика е стабилизация 

на националната икономика. В условията на световна финансово-
икономическа криза и последвалата я рецесия в икономиките на 
страните устойчивото икономическо развитие и растеж се оказват от 
първостепенно значение за фискалната стабилност като част от 
финансовата устойчивост на държавата. 

 Върху стабилността на държавния бюджет на Република 
България оказва негативно влияние не само влошената стопанско-
икономическа конюнктура през последните години, но и правителст-
вените нагласи и реализация на публичните цели (публична-
та/държавната цел е постигане на по-високи нива на ефективно из-
ползване на бюджетните ресурси), като се превръщат в един от най-
важните антикризисни механизми за правителството. На практика 
това означава да се сведат до минимум несъответствията между 
планираните и изпълнените бюджетни приходи и разходи, което 
може да доведе до реализиране на свръхдефицити (над 3 % от БВП 
по изискванията на Европейския съюз). В тази връзка правителства-
та са длъжни не само да обосновават теоретичните варианти на 
бюджета, но и да очертават реалните тенденции в условията на 
икономически растеж и спад. 

Целта на статията е да се посочат основните тенденции в 
развитието на националната икономика в условия на непредсказуе-
мост в макрорамката на бюджета, породени от новите икономически 
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условия и ограничения, които се поставят пред всяка една държава 
– членка на Европейския съюз. 

Прогнозирането на макрорамката е важно условие за разви-
тие, предсказуемост при определяне на перспективите на икономи-
ката и същевременно за постигане на бюджетна стабилност чрез 
използване на антикризисни мерки и стимулиране на икономическия 
растеж. 

Известно е, че постигането на фискална стабилност е невъз-
можно без поддържане на балансиран бюджет, т.е. да не се отваря 
ножицата между приходи и разходи над планираното със Закона за 
държавния бюджет за съответната бюджетна година. Същевремен-
но е необходим контрол на качеството и количеството на предоста-
вяните публични услуги и блага по европейски програми и финанси-
ране, но с наше съфинансиране. 

Характерна черта на националната ни икономика са съхране-
ната фискална стабилност и данъчно ниво. Тя се проявява в 
следните насоки: 

 Засиленият контрол на бюджетните разходи и подобрена-
та събираемост на приходите водят до по-малък бюджетен дефицит 
от предварително заложения в бюджета. 

 По оценки на МФ той е под 3 % от БВП вследствие главно 
на увеличена събираемост на приходи и икономия на разходи, като 
в същото време нивото на основните данъци остана непроменено. 

 За следващите бюджетни периоди целта на правителство-
то е да слезе под заложената граница от Маастрихт. Това ще му 
позволи да кандидатства за присъединяване към европейския валу-
тен механизъм ERM II, с което допълнително ще засили усещането 
за стабилност в страната. 

 Благоприятната фискална политика, ниският брутен дълг и 
поддържането на значителни фискални резерви дадоха основание и 
на трите рейтингови агенции – Standard & Poor’s, Moody’s и японска-
та JCRA, да потвърдят кредитните рейтинги на страната, като две от 
тях промениха и перспективата в положителна посока, показвайки, 
че България има потенциал да премине на по-високо ниво креди-
тоспособност. 

Фискалните цели на правителството за периода 2015 – 2017 
г. съответстват на изведената като приоритет политика на гаранти-
ране на финансовата стабилност. Разчетите и предприетите мерки 
за ограничаване на бюджетния дефицит предполагат да се елими-
нират факторите, довели до влошаването на бюджетната позиция 
през 2014 г., и завръщане още с Бюджет 2015 на този показател в 
границата до 3 % от БВП. В средносрочен период е планирано еже-
годно намаление на дефицита със стъпка 0,5 на сто. Това ще бъде 
добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи нега-
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тивния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 2014 
г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетна-
та позиция. Салдото по Консолидираната фискална програма (КФП) 
през периода 2015 – 2017 г. е дефицит, съответно в размер на 3 % 
от БВП за 2015 г., 2,5 % от БВП за 2016 г. и 2 % от БВП за 2017 г. 

Приоритетите в бюджета са гарантиране на финансова ста-
билност и поета и поетапна финансова консолидация, оптимизира-
не на административните структури и ефективно управление на ев-
ропейските фондове. 

Рамката на бюджета се изготвя на базата на консервативна 
прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична 
оценка на приходите. Фискалните цели на правителството съответс-
тват на гарантираща финансова стабилност и поетапна финансова 
консолидация. 

За страните от Еврозоната съществува риск от по-
продължителен период на ниска инфлация или дори дефлация под 
въздействието на потенциални вътрешни и външни шокове. 

Забавените инфлационни процеси допринасят за относително 
по-нисък номинален растеж на българската икономика. Очаква се 
нивото на безработицата през 2015 г. да се понижи слабо до 12 %. 

Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана 
към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес 
средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване 
на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Предвижда се от-
мяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 ми-
нимални работни заплати. Сред приоритетите е и достигане на ми-
нималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с 
договорения преходен период, като за периода 2015 – 2017 г. е раз-
четено повишаване на акцизната ставка на цигарите. 

През 2015 г. по отношение на социалното и здравното оси-
гуряване се предвижда запазване на размерите и съотношенията 
на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на 
държавата в осигуряването за фонд „Пенсии“ чрез трансфер на ни-
вата от 2014 г., както и на размера на здравноосигурителната внос-
ка на нивото от 2014 г. 

За 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за 
всички осигурени лица в размер съответно на 2600 лв., като се 
предвижда този доход да бъде запазен до 2017 г. включително. 

От 1.I.2015 г. се увеличи минималният осигурителен доход 
за земеделските производители до размера на минималния осигу-
рителен доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 на 
420 лв. 

Плавно се покачва минималната заплата – увеличаване на 
размера на минималната работна заплата на два пъти през 2015 г., 
съответно от 1 януари на 360 лв. и от 1 юли на 380 лв. Следващото 
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увеличение на размера на минималната работна заплата се пред-
вижда да стане от 1.I.2016 г. – 420 лв., и от 1.I.2017 г. – 460 лв. 
Предвидено е ограничаване на разходите за персонал, без делеги-
раните бюджети, с 10 на сто в бюджетната сфера, което е свързано 
с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране. 

Приходи и разходи. Приходите по КФП за 2015 г. са плани-
рани в размер на 36,8 % от БВП. Поради необходимостта от запаз-
ване на фискалната стабилност мерките за фискална консолидация 
в частта на приходите са насочени към създаване на по-добра орга-
низация и координация на приходните администрации, администри-
ращи данъчно-осигурителните приходи, разширяване на базата за 
облагане при запазване на „плоското“ облагане на доходите на фи-
зическите лица, създаване на предпоставки за по-висока събирае-
мост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно обла-
гане. Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8 % от БВП за 2015 
г. при запазване на данъчната политика, основана на ниски данъци, 
и при реалистична оценка на изпълнението на програмите, съфи-
нансирани със средства от ЕС и други донори, и съответно при за-
ложените фискални цели за бюджетното салдо. Основният принос 
за фискалната консолидация имат разходите, чийто относителен 
дял за 2015 г. спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. намалява с 
0,6 % от БВП. 

Пенсионната политика за 2015 г. предвижда продължаване 
на действието на т.нар. „швейцарско правило“, или осъвременява-
нето на пенсиите е от 1.VII.2015 г. с процент, равен на сбора от 50 
на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от ин-
декса на потребителските цени през предходната календарна годи-
на. Процентът за индексация за 2015 г. е 1,9. От 2016 г. възрастта 
за пенсия започва отново да расте. Осигурителната вноска за фонд 
„Пенсии“ се повишава на два пъти – през 2017 и 2018 г., с по 1 %. 
Догодина жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 
години и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 
месеца. И при двете групи възрастта се вдига с 2 месеца спрямо 
сегашните нива. С 2 месеца догодина се вдига и изискуемият стаж 
за пенсия, който става 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 
2 месеца за мъжете. Двата показателя ще растат плавно до дости-
гане на 65-годишна възраст при мъжете и жените и съответно 37 
години стаж при жените и 40 години стаж за мъжете. 

Оперативните програми. За реализирането на приоритетите 
по отделните секторни политики ключово значение ще има и успеш-
ното изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от 
фондовете на ЕС. През 2015 г. всички оперативни програми от 2007 
– 2013 г. навлизат във финалната фаза на реализиране на финан-
сираните чрез тях проекти, поради което се очакват интензивни 
плащания по програмите за 2015 г. 
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Предвижда се максималният размер на държавния дълг към 
края на 2015 г. да нарасне до 24,5 млрд. лв., като съотношението 
държавен дълг/БВП се очаква да бъде 29,7 %. През 2015 г. се пое нов 
държавен дълг от 8,1 млрд. лв. Политиките в бюджета по отношение 
на общините са насочени към разширяване на възможностите за тях-
ното устойчиво и балансирано развитие. Продължават дейностите за 
преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между регио-
ните. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проек-
ти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите. Дър-
жавният бюджет за 2015 г. е стабилен и реалистичен. 

На 1.VII.2015 г. се навършиха 18 години от въвеждането на 
валутния борд у нас. По всичко личи, че системата на паричен съ-
вет, както още е известен режимът, ще остане до присъединяването 
на България към Еврозоната. Така страната ще се превърне в една 
от малкото по света с толкова дълго действие на валутния борд. 
Един от големите недостатъци на валутния борд, който се посочва в 
литературата по банково дело и международни финанси, е фактът, 
че държавата губи инструментите на паричната политика, чрез кои-
то да се смекчат евентуалните финансови шокове за икономиката, 
идващи отвън. Податливостта на външни шокове може да отслаби 
притока на капитали от чужбина. Друг недостатък е, че той не играе 
ролята на кредитор от последна инстанция, каквато е типичната 
централна банка, което излага банковата система на известен риск 
при банкова паника например. Освен това, ако се формират очаква-
ния, че валутният борд може да бъде изоставен и националната ва-
лута може да се обезцени, ще започне превръщане на местна валу-
та в международни резерви. Очакването за девалвация може да 
създаде натиск върху банковата система, изразяващ се в масирано 
теглене на депозити в местна валута и превръщането им в между-
народната резервна валута, към която е привързана националната. 
Подобни опасения изникват при наличието на банкова паника и ма-
кар и минимални, се наблюдаваха при ситуацията с Корпоративна 
търговска банка през лятото на 2014 г. Подобно развитие изисква 
по-добро управление на ликвидността на банките. В резултат на 
случилото се през миналата година търговските банки увеличиха 
рязко своята ликвидност, като коефициентът на ликвидни активи за 
пръв път прехвърли нивото от 30 %. Подобен проблем обаче не е 
специфичен само за валутния борд. 

Към края на май 2015 г. покритието на валутния борд е 176,1 
%, разкриват актуалните данни на БНБ. Това означава, че междуна-
родните валутни резерви покриват точно 176,1 % от паричната база. 
Информация за международните валутни резерви дава сумата на 
активите на управление „Емисионно“ на БНБ, което отговаря за 
поддържането на валутния борд. 
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За България правилната стратегия за излизане от валутния 
борд е да поддържа режима до присъединяването си към Еврозона-
та. Така ще бъде последван примерът на прибалтийските държави и 
ще се съхранят доверието и стабилността на финансовата система 
до приемането на еврото. Заявка за присъединяването към вече 19-
членния валутен блок направи финансовият министър по време на 
посещението си в Литва в началото на 2015 (http://www.investor.bg/ 
biudjet-i-finansi/333/a/goranov-bylgariia-zapochva-pregovori-za-
prisyediniavane-kym-evrozonata-187403/), когато Литва влезе в Евро-
зоната. „Налице е политически консенсус, че трябва колкото се мо-
же по-бързо да приемем еврото“, каза министърът, но не определи 
конкретни дати за влизане в „чакалнята“ на механизма ERM 2, при 
който трябва да се изпълнят определени условия, за да се пристъпи 
към приемане на еврото като официална валута. По думите му оба-
че е напълно възможно страната да влезе в ERM 2 до 2018 г., когато 
приключва мандатът на сегашното правителство. 

Според Европейската централна банка, както показва сегаш-
ната криза в Еврозоната, финансовата стабилност играе решаваща 
роля във финансовата система и в икономиката като цяло. При на-
растващия брой на финансовите институции с дейност в една или 
повече държави или континенти глобалната финансова стабилност 
придобива още по-голямо значение. 

 

 
 
Финансовата система се състои от: 
 финансови пазари (например паричните пазари и капи-

таловите пазари), които насочват свободните средства от заемода-
тели (т.е. от предприятия или физически лица, които желаят да ин-
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вестират парите си) към заемополучатели (т.е. към лица, които се 
нуждаят от капитал); 

 финансови посредници (например банки и застрахова-
телни дружества), които косвено свързват заемодателите и заемо-
получателите (въпреки че заемополучателите могат да получат 
средства и пряко от финансовите пазари чрез емитиране на ценни 
книжа, например акции или облигации); 

 финансова инфраструктура, позволяваща извършването 
на платежни трансфери и търгуване, клиринг и сетълмент на ценни 
книжа. 

За да бъде защитена финансовата система и за да бъде оси-
гурена финансова стабилност, трябва да се определят главните из-
точници на риск и уязвимост и всички заинтересовани страни (като 
например финансовите институции и надзорниците) да си дават 
сметка за рисковете. 

Характерни рискове могат да бъдат: 
 Ако икономическият растеж се забави, вследствие на което 

фирмите се затрудняват да погасяват кредитите си (поради спада в 
продажбите), а домакинствата – да изплащат ипотеките си (поради 
безработица), банките биха регистрирали загуби. 

 Цените на активите (например на ценните книжа, недви-
жимата собственост или производственото оборудване) биха могли 
да се понижат или променят рязко, създавайки несигурност на фи-
нансовите пазари, в резултат на което инвеститорите биха изгубили 
пари. 

 Възможно е банките да отпуснат големи кредити на опре-
делен отрасъл и след това да установят, че са уязвими спрямо вся-
какъв възможен спад в този отрасъл. 

 Те биха могли да направят мащабни инвестиции на паза-
рите на акции или облигации и след това да станат уязвими спрямо 
спад на цените на тези пазари. 

Защитните линии срещу финансови кризи са няколко. 
Банки, застрахователни дружества и други финансови ин-

ституции образуват първата защитна линия срещу финансови кри-
зи. Тяхна е отговорността да останат жизнеспособни и платежоспо-
собни и да проверяват кредитоспособността на кредитополучатели-
те, за да управляват рисковете, които поемат. 

Мерките, които органите на публичната администрация 
приемат за предотвратяване или смекчаване на финансовите кри-
зи, представляват втората защитна линия. Те включват: 

 пруденциално регулиране (т.е. правила, които финансови-
те институции трябва да спазват, за да осигурят ефективно управ-
ление на риска и безопасност на средствата на спестителите) за-
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едно с оповестяване на информация с цел насърчаване на пазарна-
та дисциплина; 

 пруденциален надзор (т.е. осигуряване на спазването на 
тези правила от финансовите институции); 

 наблюдение и оценка, като се определят уязвимите места 
и рисковете във финансовата система като цяло. 

Ако финансовите институции изпаднат в затруднено положе-
ние въпреки всички тези мерки, възможно е да се наложи намесата 
на публичните органи. 

Подобен анализ на финансовата стабилност за европейските 
държави от Еврозоната е път за дългосрочна финансова ста-
билност. Европейските механизми за финансова помощ са насоче-
ни към запазването на финансовата стабилност на ЕС и на Еврозо-
ната. Настоящата криза показа, че има необходимост от координи-
рана и финансирана по подходящ начин финансова помощ на дър-
жавите – членки на ЕС, тъй като финансовите затруднения в една 
държава членка могат да имат значително отражение върху макро-
икономическата стабилност в останалата част от ЕС и от Еврозона-
та. Финансовата помощ е обвързана с изпълнението на определени 
макроикономически условия (тя е заем, а не фискален трансфер), за 
да се гарантира, че държавите членки, които получават такава по-
мощ, прилагат необходимите фискални, икономически и структурни 
реформи, както и реформи в областта на надзора. Освен това зае-
мите се отпускат на траншове, което означава, че те могат да бъдат 
спрени, ако държавите членки не спазват договорените задължения. 
ЕС разработи нови механизми и инструменти за намаляване на ве-
роятността от появата на нова криза в бъдеще. В момента тези ме-
ханизми и инструменти са в процес на изпълнение. 

Страната ни е остров на финансова стабилност на Балка-
ните. Случващото се в южната ни съседка Гърция може да се раз-
чете като показателно за това какъв е резултатът от неспазването 
на финансовата дисциплина. България е истински символ на фис-
кална стабилност в региона с решението на правителството да бъде 
фискално отговорно. 

Посочените по-долу данни за периода 2007 – 2014 г. са пока-
зателни за стабилното финансово състояние на страната ни. 

 
Година

Показател 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

БВП, млрд. евро 28.8 34.2 31.5 36.0 38.48 39.10 40.0 39.72 
Ръст на БВП, % 6.4 6.2 -5.5 0.2 1.7 1.2 1.1 1.7 
Държавен 
дълг/БВП, % 

18.5 15.0 14.7 16.1 16.7 18.9 17.6 27.1 

Темп на инфла-
ция, % 

7.6 12 2.5 1.7 1.9 2.8 0.4 -1.6 



ФИНАНСИ 

 205 

С равнището на своите макроикономически показатели Бълга-
рия е сред държавите – членки на Европейския съюз, които имат 
най-слаба зависимост от фискална консолидация. Въпреки неста-
билната пазарна среда тя вече е осъществена и доказателство за 
това са ниският бюджетен дефицит на нива под 3 % от БВП и външ-
ният дълг с равнище 14 – 20 % от БВП. Очакванията са за позитив-
на перспектива на показателите и след 2014 г. 

През последната година фалитът на една голяма банка и 
влошаването на фискалния баланс поставиха пред изпитание пос-
тигнатите с много труд макроикономическа и финансова стабилност 
на България. През 2014 г. растежът в общи линии е съответствал на 
прогнозите, но в бъдеще нарастват рисковете пред перспективите. 

За преодоляване на институционалните слабости, разкрити 
заради банковия фалит, включително при банковия надзор, са не-
обходими незабавни действия с широка политическа подкрепа. Ос-
вен това трябва да бъде възстановен пътят към разумна бюджетна 
политика и следва да бъде проучен обхватът на ускоряване на кон-
солидацията (включително посредством мерки за засилване на 
ефективността на публичните разходи). 

Необходим е напредък при структурните реформи, за да бъ-
дат двигател за по-бързото достигане на европейско равнище на 
доходите, предприемане на мерки за преодоляване на недостатъч-
ната ефективност в енергийния сектор. 

Въпреки предизвикателната среда през 2014 г. беше постиг-
нат скромен растеж, който се очаква да продължи през 2015 г. Вът-
решното търсене през 2014 г. е подкрепено от разрастваща се фис-
кална позиция и повишено усвояване на средствата от ЕС. Макар и 
все още висока, безработицата бележи спад. По-ниските цени на 
суровините, намаляващата инфлация в ЕС и намаляването на 
административно контролираните цени допринесоха за дефлация-
та. През 2015 г. се очаква умерен ръст до около 1 и 1/4 %, подкре-
пен от частното потребление и продължаващото усвояване на 
средствата от ЕС. 

Според нас дефлационният натиск постепенно трябва да за-
почне да намалява, а безработицата да продължи да спада през 
2015 и следващите години. Средносрочните прогнози предполагат 
много бавно изравняване на доходите с тези в другите държави – 
членки на ЕС. 

Целта на страната ни следва да бъде ефективно управление 
на публичните финанси, което да подготви влизането на България в 
Еврозоната с ниско ниво на държавния дълг, инфлацията и бю-
джетния дефицит. Това може да стане чрез: 

 нисък номинален размер на публичния дълг, в т.ч. и на 
общинските дългове; 
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 постигане на балансирани бюджети; 
 привеждане на публичните разходи до 38 % от БВП без 

европейските средства; 
 запазване на валутния борд; 
 влизане в Еврозоната; 
 членство на България в Общия европейски банков съюз; 
 запазване на текущото ниво на данъчното облагане. 
Публичната (държавната цел) е постигане на по-високи нива 

на ефективно използване на бюджетните ресурси. 
В заключение на статията може да се обобщи, че фискалната 

стабилност следва да бъде приоритет в развитието на страната, а 
не самоцел. България успя да запази финансова стабилност и ниски 
данъци по време на икономическата криза, а в момента има стабил-
на и предсказуема политическа среда. 

Със своето стратегическо географско положение България 
осигурява достъп до пазарите на държавите от Европа, ОНД, Се-
верна Африка и Близкия изток. Развиваме модерна транспортна и 
логистична инфраструктура, които, съчетани с достъпа ни до морс-
кия транспорт и транспорта по Дунав, ни превръщат в основен во-
дещ транспортен и транзитен център в Югоизточна Европа. 

Сред предимствата на страната ни е успешното усвояване на 
средствата от европейските фондове, както и стимулите за подкре-
па и насърчаване на инвестициите. Като държава – член на ЕС, е 
необходимо спазване на много строги фискални правила, които да 
възстановят и запазят стабилността на Еврозоната и ЕС като цяло, 
както и координиране на икономическите политики на ЕС, а не само 
на държавите – членки на Еврозоната. 

 



ТУРИЗЪМ 

 207 

 
ТУРИСТИЧЕСКИЯТ РЕСУРС В БЪЛГАРИЯ – 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ 

 
доц. д-р Кремена Никовска, доц. д-р Иван Обрешков, 

проф. д.т.н. Стамен Стамов 
Висше училище по сигурност и икономика 

 
THE TOURISM RESOURCE IN BULGARIA – A PREREQUISITE FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM 

 
Ass. Prof. Kremena Nikovska, PhD, Ass. Prof. Ivan Obreshkov, PhD, 

Prof. Stamen Stamov, DTS 
Higher school of security and economics 

 
Abstract: Significant part of tourism resource in Bulgaria which is an essential 

premise for origin and development of various forms of alternative tourism was 
considered. It was shown that Bulgaria has significant tourism resources which 
contribute to development of specialized types of tourism. There were discussed: (a) 
natural resources as premise for the development of eco and sport tourism; (b) 
cultural resources (including cultural and religious monuments, objects and events; 
Bulgarian folklore and customs) as premise for the development of culture and other 
types of specialized tourism; (c) balneological resources as premise for the 
development of balneology and alternative medicine tourism. 
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folklore 

 
Туристопотокът в България е сравнително голям, независимо 

че през настоящата 2015 г. се прогнозираше слаб спад, дължащ се 
предимно на отлив на български туристи [1, 8, 9]. В началото на го-
дината се отчете слаб ръст в ангажиране на легловата база от ту-
ристи (1 % през м. януари и около 8 % през м. февруари в сравне-
ние с 2014 г.). През м. август (най-натоварения летен месец) също 
се отчете ръст на туристопотока. Приходите от нощувки са се уве-
личили с близо 20 млн. лв. през август на годишна база въпреки 
опасенията за слаб сезон заради отлив на чуждестранни туристи. 
Постъпленията са стигнали 259,4 млн. лв., или с 8,2 % повече спря-
мо същия месец на 2014 г. В сравнение с юли приходите са се по-
вишили с около 17 млн. лв. Статистиката отчита, че ръстът на пос-
тъпленията от чуждестранни туристи е с 8,7 %, а от български – с 
6,4 %, независимо че пътуванията на български граждани в чужбина 
през август 2015 г. са 512,0 хил., или с 11,3 % над регистрираните 
през същия месец на миналата година. В същото време през м. ав-
густ в страната са дошли 1729,6 хил. чужденци, или с 2,3 % повече 
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от август 2014 г. Намаление е регистрирано при посещенията на 
граждани от Словакия – с 32,4 %, Русия – с 20,6 %, Гърция – с 19,9 
%, Чешката република – с 16,6 %, Испания – с 13,3 %. Същевре-
менно се увеличават посещенията на граждани от Унгария със 17,0 
%, от Полша с 9,1 %, от Франция с 8,6 %, от Румъния с 6,9 %, от Ве-
ликобритания с 6,9 %, от Белгия с 5,0 %, от Германия с 4,9 %. Голям 
ръст, с 31,5 %, има и при посещенията на граждани от Турция, по-
вечето от които обаче не идват в България с туристическа цел [1]. 

През м. октомври 2015 г. се посочва, че туризмът у нас отчита 
150 млн. евро загуби и 10 % спад на туристите по морето; при това 
най-драстичният спад е сред туристите от Русия (около 200 хил. 
души по-малко) и Украйна, по-малко намалели са туристите от Гер-
мания – с 5 %. 

От Асоциацията на българските туроператори и туристически 
агенти (АБТТА) обаче оценяват (по данни към м. октомври) лятото 
на 2015 г. като най-слабия сезон за туризма в България от 8 години 
насам [8, 9]. 

Гореизложеният анализ на туристическото потребление касае 
предимно традиционния ваканционен туризъм. В литературата се 
срещат статистически проучвания и публикации относно относител-
ния дял на различни видове туризъм, практикувани у нас [1, 2, 3, 7]; 
от тях се вижда, че потреблението на алтернативните форми на ту-
ризъм е далеч от възможностите, които туристическият ни ресурс 
предоставя. 

За да се задържи и увеличи ръстът на туристи в страната ни, 
както и за да се намали сезонността в туризма, е необходимо, освен 
другите позитивни решения и прояви, нашата политика и практика 
да се насочат към по-ефективно използване на богатия ни туристи-
чески ресурс за стимулиране на алтернативните форми на туризъм. 

В настоящата публикация е показана и коментирана част от 
този ресурс като предпоставка за развитие на алтернативните фор-
ми на туризъм. 

България разполага със значим туристически ресурс, който 
аргументира възможностите за развитие на различни специализи-
рани видове туризъм. Най-общо този туристически ресурс може да 
се подраздели на природен, културно-исторически, климато-
балнеолечебен, на български фолклор и бит. В следващия матери-
ал е направена кратка характеристика на тези ресурси и възмож-
ностите им да провокират, създават и развиват съответни алтерна-
тивни форми на туризъм. 

Природният ресурс като предпоставка за развитие на еко-
логичен и спортен туризъм (Фиг. 1). Страната ни притежава около 
5 % „защитена“ територия – 3 национални и 11 природни парка, 
множество резервати, природни забележителности, посетителски 
центрове. България е една от най-богатите държави в Европа по 
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отношение на биоразнообразието – 94 вида бозайници, 383 вида 
птици, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 207 черноморски и 
сладководни риби; над 3500 вида висши растения. В списъка на 
ЮНЕСКО (обекти със световно значение) са включени НП Пирин и 
биосферният резерват Сребърна. Маркирани са над 37 хил. км пла-
нински пътеки, построени са екопътеки. Около 30 % от територията 
ни е средновисоки и високи планини; разнообразният релеф и кли-
матичните дадености са също благоприятни. Към природните ни 
богатства може да се отнесе и много добрият биоресурс за лов и 
риболов. Изложените дадености създават условия за практикуване 
на екологичен, спортен (пешеходен) и ловен туризъм [5, 6]. 

 
Фиг. 1. Природният ресурс – предпоставка за развитие 

на екологичен, спортен и ловен туризъм 
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ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
Подвидове/Съчетава се с: 
пещерен (спелеоложки); спортно-
рекреативен; пешеходен; орнито-
ложки; уайлдтуризъм; гринтуризъм 
природоопознавателен. 

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ
Подвидове/Съчетава се с: 

1)   Спортно-развлекателен тури-
зъм. Туризъм с практикуване на 
спорт; Туризъм за наблюдаване на 
спорт. 
2.  Спортно-рекреативен туризъм. 
Здравен туризъм; конен; вело 
туризъм; пешеходен туризъм; др. 

ЛОВЕН ТУРИЗЪМ 

 
 
Притежаваме прекрасни условия и за различни видове спор-

тен туризъм – в планините (ски туризъм, пещерен туризъм, пеше-
ходен, ловен и др.) и черноморското крайбрежие (възможности за 
практикуване на яхтинг, сърфинг, водни ски, гмуркане, подводен ри-
болов и други водни спортове). 

Културно-историческият ресурс като предпоставка за кул-
турен туризъм (Фиг. 2). У нас са регистрирани над 40 хил. памет-
ника на културата от различни исторически епохи, обявени са 36 
културни резервата, има над 300 музея и галерии, 7 исторически 
паметника са в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно нас-
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ледство. Уникални са паметниците на древното тракийско наследс-
тво; сензационни открития на паметници от тази епоха продължават 
и понастоящем. Имаме богат културен календар, който включва 
престижни международни фестивали, множество местни фестивали 
и събори. Тези дадености създават условия за практикуване на кул-
турен туризъм [2, 4, 5]. През последните 2 – 3 години бяха показа-
ни редица нови и реставрирани артефакти, които засилват интереса 
към културния туризъм. Само няколко примера [9]: в Несебър и Со-
зопол – нови археологически находки; Пловдив се обогати с ново-
разкрити археологически обекти; Велико Търново – също; София – 
Ларгото, и др. 

 
Фиг. 2. Културно-историческият ресурс – предпоставка 

за развитие на културен, религиозен, селски, винен и кулина-
рен туризъм 
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КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Означаван още като:  
културно-исторически; културно-
познавателен; етнографски тури-
зъм; фестивален; друг. 

РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
Означаван още като: мисио-
нерство; поклонничество; образо-
вателен религиозен туризъм; 
фестивален религиозен туризъм. 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Означаван още като: аграрен, 
фермерски, ранчо-туризъм. 

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ
 

 
Няколко данни за пловдивския регион в подкрепа на тезата за 

влияние на културно-историческия ресурс върху развитието на кул-
турния туризъм у нас: Пловдив бе официално утвърден от Съвета 
на ЕС за европейска столица на културата за 2019 г.; за първи път 
български град получава подобен статут. Данни за м. октомври 2015 
г. показват, че повече от три пъти са се увеличили посетителите на 
Пловдив с цел културен туризъм. За последните 3 години се отчита 
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покачване от 9 % през 2013 г. до 34 % за тази година при български-
те туристи, което е с 10 % над европейските нива. С този резултат 
Пловдив се нарежда на първо място в страната по брой туристи, 
които посещават България с основна цел култура. В същото време 
ръстът на туристите за първите 8 месеца на 2015 г. вече е над 6 % 
на фона на общия спад на туристическия поток в страната. Разви-
тието на Пловдив като център на културния туризъм в България се 
дължи както на неговите исторически и географски дадености, така 
и на иновативния за страната ни подход при стратегическото плани-
ране на туризма от общината [1, 9]. 

Като цяло за България оценката и тенденцията в развитието 
на културния туризъм са също позитивни. На XII Международно ту-
ристическо изложение „Културен туризъм 2015“ във Велико Търново 
бе отчетено, че близо 60 % от туристите в световен мащаб избират 
културата или културното наследство като причина за своите пъту-
вания, а според Световната организация по туризъм през 2020 г. 
културният туризъм ще бъде водещ; при това България е на челни-
те места в Европа по брой исторически обекти и открити артефакти 
на територията ѝ [8, 9]. 

По българските земи са изградени над 160 източноправослав-
ни манастира, много църкви и култови паметници на други религии, 
разположени в атрактивна природна среда. Честват се религиозни 
празници; самобитни обичаи, ритуали и други религиозни и култови 
прояви. Споменатите дадености са условия за практикуване на ре-
лигиозен и културен туризъм [5]. 

Български фолклор и бит. Притежаваме селища – архитек-
турни резервати, с атрактивна природна среда, съхранени фолклор, 
обичаи и занаяти, традиционна кухня и гостоприемство. В тях се 
предлагат продукти на природосъобразно селскостопанско произ-
водство. Интересна е националната ни кухня (автентични и уникал-
ни асортименти) в редица региони; могат да се посетят лозарски 
региони и винарски изби и да се дегустират типични български вина; 
да се разгледат мандри, розоварни и др. типични производства; да 
се участва в местни семейни и календарни празници; да се видят 
местни занаяти – дърворезба, грънчарство, керамика, тъкачество, 
ковачество, медникарство и др. Показаният ресурс създава много 
добри условия за практикуване на различни алтернативни форми на 
туризъм [5, 8, 9]: културен (означаван още като културно-
исторически, културнопознавателен; етнографски), селски (озна-
чаван още като аграрен, фермерски, ранчо туризъм), винен, кули-
нарен и развлекателен туризъм. През 2015 г. са проведени редица 
фолклорни прояви [9]. Така под връх Рожен се провежда най-
мащабният фолклорен форум в страната – Роженски събор (17 – 19 
юли) с над 8100 изпълнители, които привличат стотици туристи. 
Дефиле с пъстри български носии, много музика и факли се про-
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вежда (на 19 септември) по време на четвъртото издание на „Нощ 
на Самоводската чаршия“ във Велико Търново. Национален фолк-
лорен събор „Лудогорие“ се провежда (3 – 5 юли) край Разград с 
участие на 200 състава от страната. Международният фестивал на 
маскарадните игри „Сурва“ в Перник (м. януари) събра над 6300 
участници от 8 държави. Фестивал на чушките и доматите, традици-
онните храни и занаяти в Куртово Конаре (м. септември); в програ-
мата на феста се провеждат още карвинг демонстрации, конкурси; 
през трите дни на празника се надиграват фолклорни и танцови 
състави. Провежда се Есенен панаир на занаятите в Старинния 
Пловдив (24 септември) – участие в него взимат около 50 български 
майстори, които представят над 20 занаята. В страната се провеж-
дат още разнообразни празници на традиционни български продук-
ти – на киселото мляко, на лютеницата и др. 

 
Фиг. 3. Климато-балнеоресурсът – предпоставка за раз-

витие на лечебен, здравен, балнео-, СПА и уелнес туризъм 
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ЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ
Означаван още като: здравен 
туризъм. 
Подвидове (обособени и като 
самостоятелни видове): балнео-
ложки; балнеолечебен; климато-
лечебен; климато-балнео туризъм. 

ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ
Подвидове: профилактичен 
здравен туризъм; профилактично-
възстановителен; лечебно-възста-
новителен здравен туризъм.

БАЛНЕО-/БАЛНЕОЛОЖКИ 
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ 

СПА-ТУРИЗЪМ

УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ
 

 
Балнеоресурсът като предпоставка за лечебен туризъм 

(Фиг. 3). Притежаваме над 550 находища с 1600 минерални извора 
(с общ дебит 4900 л/сек.) и находища на лечебна кал. По състав 
термоминералните ни води се отличават с голямо разнообразие. 
Имаме общо 56 балнеокурорта, повечето във вътрешността на 
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страната и значителна част по Черноморието. Притежаваме и уни-
кални райони за климатолечение. Налице са възможности за съче-
таване на климато- и балнеолечение по крайбрежието и удължава-
не на туристическия сезон. В „Стратегия за устойчиво развитие на 
туризма в България 2014 – 2030 г.“ е обособен раздел „Здравен ту-
ризъм“, в който е посочено, че „България е сред първите в Европа 
по богатство и разнообразие на хидротермални води и биоклимато-
лечение“ [5, 7]. Този богат ресурс създава условия за практикуване 
на лечебен, здравен (балнео-, СПА и уелнес) туризъм. 

 
*     *     * 

В заключение може да се обобщи, че очертаващите се тен-
денции в развитието на туризма, засиленият интерес към нови форми 
на туризъм, и най-вече богатият туристически потенциал/ресурс на 
България аргументират очаквания и дават възможности за по-
интензивно развитие на специализираните видове туризъм у нас. За 
реализиране на тези възможности е необходимо: (а) Засилване на 
рекламата за алтернативните видове туризъм; (б) По-интензивно раз-
криване и популяризиране от местните общински структури на атрак-
тивните дестинации и обекти, свързани с даден характерен за техния 
регион алтернативен вид/видове туризъм; (в) Разширяване на тема-
тиката на предлаганите туристически продукти на специализираните 
видове туризъм; (г) По-активни мерки от Министерството на туризма 
в посока акцент върху потреблението на туристически продукти на 
специализирания туризъм, вкл. и по-активно реализиране на заложе-
ните в „Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 
2014 – 2030 г.“ задачи, касаещи алтернативния туризъм. 
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Въведение 
 
През последните години в България се наблюдават редица 

негативни тенденции като остаряла научноизследователска инф-
раструктура, ниско заплащане за изследователите, емиграция на 
талантливи и висококвалифицирани млади изследователи (изтича-
не на мозъци), силно намален интерес към научна кариера сред 
младежите, непрекъснато намаляващ интерес към изучаване на 
инженерни и природни специалности и др. В голяма степен те са 
следствие от ниските нива на финансиране на научноизследовател-
ската и развойната дейност (НИРД) в страната за дълъг период от 
време. Това обяснява големите очаквания от изцяло новата опера-
тивна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 
НОИР) през новия програмен период 2014 – 2020 г., поверена на 
Министерството на образованието и науката (МОН). 

Целта на доклада е да покажем нейните възможности и пре-
дизвикателства през призмата на вижданията на потенциалните бе-
нефициенти, с които е проведено изследване в периода 15.03. – 
15.10.2015 г. 

Основната теза, залегнала в Националната програма за раз-
витие на България 2020 и в общоевропейската стратегия за същия 
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период е, че същественото повишаване на ролята, качеството и об-
хвата на образованието, научните изследвания и иновациите би би-
ло едно от най-ефективните средства за осигуряване на ускорено 
интелигентно и устойчиво развитие на обществото ни през следва-
щите години [1]. 

Анализът на статистическата информация показва, че през 
последните 7 години интензитетът на НИРД в РБ е нараснал от 0,45 
% от БВП през 2007 до 0,67 % от БВП през 2013 г. Тази стойност е 
значително по-ниска от националната цел от 1,5 % за 2020, а също 
и от средната стойност от 2,06 % за ЕС. Нарастването на общия ин-
тензитет се дължи изключително на повишени инвестиции за НИРД 
в стопанския сектор до 0,43 %, докато в публичния сектор има на-
маление от 0,31 % през 2007 до 0,24 % през 2012 (най-ниската 
стойност в ЕС) [2, 3]. Основният фактор за увеличаване на инвести-
циите в НИРД е повишеният дял на финансиране от чужбина (както 
от фирми, така и от европейските фондове), който е нараснал от 7 
% през 2007 до 44 % през 2011. Привличането на средства за НИРД 
от чужбина е положителен сигнал за конкурентоспособността на 
българската наука в международен план, но това не е довело до 
привличане на повече инвестиции от страна на българските компа-
нии. Процентът на инвестициите на българския бизнес в НИРД (от 
общия размер на инвестициите в НИРД) регистрира намаление от 
30,2 % през 2009 до 16,9 % през 2011. За сравнение всички тези по-
казатели се изменят много слабо през последните години за Евро-
зоната и за ЕС като цяло. 

Това води до негативни тенденции и проблеми, които пречат 
за изграждането на стабилен и устойчив капацитет за научни изс-
ледвания и иновации в страната. За преодоляването им е необхо-
димо да се увеличи значително финансирането на научните изс-
ледвания и развойните дейности чрез мобилизиране на публични и 
частни инвестиции. 

Анализът на посочените източници показва, че страната ни ос-
тава най-слабо представящата се страна в ЕС-28 поради структурно 
недофинансиране, утежнени процедури за достъп до проектно фи-
нансиране, разпокъсано финансиране в различните сфери, слаба 
връзка наука – образование – бизнес и липса на стратегически фокус 
на интервенциите в тази област [1, 4]. Индексът на иновациите за РБ 
е не само много по-нисък от средния за ЕС (33 %), но също така бър-
зо намалява в абсолютни стойности и в относителен дял спрямо 
средния за ЕС в периода между 2011 и 2013 г. (от 44 на 33 %) [5]. 

Посочените негативни резултати са резултат от прекалено нис-
ките разходи за научноизследователска и развойна дейност в пуб-
личния сектор като процентен дял от БВП, от слабата иновационната 
активност на МСП и от силната ориентация на системата за научни 
изследвания в Република България към фундаментална наука [6]. 
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Следващият съществен проблем е свързан със сътрудничест-
вото между научните организации и бизнеса в страната. БТПП публи-
кува официални данни, показващи, че българските предприятия не са 
подготвени да прилагат независимо иновации (само 23 % от предп-
риемачите са изразили такава готовност) или да възлагат разработ-
ването на нови продукти на университети и научноизследователски 
организации. Тази липса на сътрудничество и взаимно доверие меж-
ду научноизследователските организации и фирмите, наред с лошия 
опит в комерсиализация на резултатите от научните изследвания на 
научните организации и бизнеса, е една от основните причини за нис-
ката иновационна активност в Република България. 

Това са някои от основните проблеми, произтичащи от анали-
за на статистическите данни. Модернизацията на научноизследова-
телски инфраструктури може да има важни положителни ефекти в 
няколко аспекта: подобряване на възможностите за сътрудничество 
между водещите научни организации и бизнеса; много по-високо 
качество на обучение на персонала в съвременни технологии; по-
добряване на възможностите за участие на български научни екипи 
в европейски мрежи за развитие на нови технологии във възможни-
те ключови области, които са определени като приоритетни за Ре-
публика България и за целия ЕС. 

В тази връзка необходимостта и очакванията от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са изклю-
чително значими. Накратко ще разгледаме нейните основни задачи, 
цели и приоритетни оси. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи: 

- да бъде сред ключовите инструменти за постигане на цели-
те, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията „Европа 2020“); 

- да служи като ефикасно средство за прилагане на политики 
по сближаване съгласно дневния ред на национално и общностно 
равнище. 

Основните цели на ОП НОИР в контекста на стратегията „Ев-
ропа 2020“ са: 

- повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания 
до 1,5 % от БВП; 

- намаляване на процента на преждевременно напусналите 
училище до под 11 %; 

- увеличаване на процента на завършилите висше образова-
ние до 36 % от хората между 30- и 34-годишна възраст. 

Програмата е единствената за следващия програмен период, 
която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за ре-
гионално развитие и Европейския социален фонд [7]. 
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Първата от трите основни приоритетни оси на програмата – 
„Научни изследвания и технологично развитие“, има бюджет от бли-
зо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално раз-
витие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването 
на качеството на научните изследвания и развитието на иновации-
те. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на Бълга-
рия, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за стра-
ната научни направления, квалифицирани изследователи и изобре-
татели и атрактивна научна среда. 

Втората основна приоритетна ос – „Образование и учене през 
целия живот“, е с бюджет от близо 504,6 млн. лв.; средствата са от 
Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на 
новата оперативна програма – да се подобри достъпът до висше 
образование и да се увеличи делът на завършилите висше образо-
вание между 30- и 34-годишните до 36 %. Предвиждат се стимули за 
мотивиране на младите хора да завършат висше образование (сти-
пендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде 
отделено на студентите със специални постижения в науката, инже-
нерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, 
изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип). 

Третата основна приоритетна ос – „Образователна среда за 
активно социално приобщаване“, ще инвестира чрез Европейския 
социален фонд общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за 
социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели 
изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на 
потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и 
успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната 
интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи 
от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средства-
та от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до об-
разование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на 
деца и ученици със специални образователни потребности. 

 
Резултати от изследването 
 
Изследването е проведено със 135 лица – представители на 

публични и частни научни организации, институти, лаборатории, 
висши училища, детски градини, училища, общини, читалища и неп-
равителствени организации. 

При съставянето на анкетите и структурата на интервютата 
използваме въпроси, свързани със: готовността им да кандидатст-
ват с проекти; техен предишен опит по други оперативни програми, 
трудности и проблеми; оценка на възможностите и предизвикателс-
твата на новата оперативна програма. 
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По отношение на готовността да кандидатстват с проект 22 % 
твърдят, че са напълно готови да представят проектно предложение 
по ОП НОИР. От тях 78 % са управлявали успешно проект по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ през предишния 
програмен период. 43 % от участниците в изследването заявяват же-
лание за кандидатстване, но все още в голяма степен не са готови с 
проектно предложение. От тях 4 % са реализирали успешно проект 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през пре-
дишния програмен период. 19 % не желаят да кандидатстват по ОП 
НОИР поради неуспешен опит по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ през предишния програмен период. Останалите 
16 % отговарят, че нямат необходимата информация за ОП НОИР и 
поради това не могат да отговорят на поставения въпрос. 

По втория въпрос, свързан с проблемите и трудностите при 
кандидатстването и изпълнението на проект, отговорите са предим-
но на респондентите, които имат неуспешен опит в предишния прог-
рамен период. Те се свеждат главно до: 

- неясните, сложни и бавни процедури за кандидатстване и из-
пълнение на проекти; 

- получаването на различни и често противоречащи си едно на 
друго указания и становища за изпълнението на проектите си, дори 
в рамките на едно и също междинно звено; 

- разминаването в становищата по дадени казуси на различни 
нива в управлението на програмата; 

- различното тълкуване на нормативните документи от раз-
лични звена и презастраховането срещу опити за злоупотреба със 
средства, което води да усложнените до невъзможност условия за 
изпълнение на проектите; 

- забавените до крайност срокове на разплащане, което демо-
тивира потенциалните бенефициенти да кандидатстват. 

По отношение на последната група въпроси прави впечатле-
ние изключително високият процент – 87, на далите висока оценка 
на възможностите и предизвикателствата на новата оперативна 
програма за развитие на науката и образованието. От проведените 
интервюта с потенциалните бенефициенти става ясно, че информа-
цията за тези отговори имат от публикации в медиите и от самата 
оперативна програма. 

През периода на финансиране се очаква с помощта на прог-
рамата да бъдат създадени 11 нови центъра за върхови постижения 
и компетентност, да бъдат подпомогнати 20 регионални лаборато-
рии и пилотни центъра, а повече от 1500 изследователи да вземат 
участие в дейности по програмата. Програмата ще предостави на 
1500 училища и на 160 000 ученици възможността да развият спе-
цифични знания, умения и компетенции. Около 30 000 студенти ще 
получат стипендии, а 850 студенти ще вземат участие в програми за 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 219 

мобилност. Хиляди ученици ще бъдат включени в практическо обу-
чение в реална работна среда, включително в дейности за кариерно 
ориентиране. Учениците и заведенията за грижи за деца със специ-
ални образователни потребности ще получат целенасочена подкре-
па по линия на програмата. 

Обобщавайки резултатите от изследването, можем да напра-
вим следните изводи: 

- 22 % от потенциалните бенефициенти имат готовност да 
кандидатстват с проект по ОП НОИР; 

- 43 % нямат готовност с проектно предложение, но имат же-
лание да станат бенефициент по ОП НОИР; 

- 19 % не желаят да кандидатстват по ОП НОИР поради неус-
пешен опит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“ през предишния програмен период; 

- 16 % нямат необходимата информация за ОП НОИР; 
- 87 % оценяват високо възможностите и предизвикателствата 

на ОП НОИР. 
Ако перефразираме резултатите от изследването, се получава 

висока оценка на възможностите, които предлага новата оперативна 
програма, и ниска готовност на потенциалните бенефициенти за ус-
вояването на предвидените по ОП средства. Програмният период 
вече е започнал, обявени са и пъpвитe двe пpoцeдypи – „Πoдĸpeпa 
зa пpeдyчилищнoтo възпитaниe и пoдгoтoвĸa нa дeцa в 
нepaвнocтoйнo пoлoжeниe“ и „Oбpaзoвaтeлнa интeгpaция нa 
yчeницитe oт eтничecĸитe мaлцинcтвa и/или тъpceщи или пoлyчили 
мeждyнapoднa зaĸpилa“, провеждат се информационните срещи. 

Необходима е изключително добра подготовка от страна на 
потенциалните бенефициенти за изготвяне на проектно предложе-
ние, за да могат действително да посрещнат предизвикателствата 
на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 г. 
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Комуникацията е едно от жизненоважните за мениджъра уме-

ния. Комуникацията прониква в управленските функции по планира-
нето, организацията и контрола. Ефективната комуникация е много 
важна за ефективното управление на хората. 

Целта на настоящата статия е да се разгледат същността, 
значението, основните елементи на комуникацията, пречките и тех-
никите за усъвършенстване на комуникацията в организацията. 

Терминът „комуникация“ произлиза от латинската дума 
„communication“, означаваща „свързвам“, „общувам“. В Колумбийс-
ката енциклопедия комуникацията е определена като „пренасяне на 
мисли и съобщения, като основните ѝ форми са чрез знаци и звуци“. 
В Оксфордския английски речник комуникацията е дефинирана като 
„съобщаване, предаване или размяна на идеи, познания и др. било 
то устно, писмено, или със звуци“. Според Боян Дуранкев и Димитър 
Доганов комуникацията е „взаимовръзката между динамични систе-
ми (подсистеми) в рамките на една главна система, опосредствана 
чрез обмен на информация“. Любомир Стойков определя комуника-
цията като процес, насочен към ползотворната съвместна работа и 
свързан главно с размяната, предаването и възприемането на ин-
формация, с умението на хората да се разбират помежду си [2]. 

Може да се обобщи, че комуникацията е предаване на понятни 
неща посредством символи, като, когато разбирането на нещата 
става без предаването на вербални или невербални символи, не 
може да се говори за комуникация. Комуникацията протича между 
индивидите лице в лице или в рамките на групи. Тези потоци, наре-
чени „междуличностни комуникации“, имат различна форма – от 
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преки заповеди до съвсем обичайни размени на мнения. Приори-
тетният начин, по който управляващите се отнасят към хората и се 
учат от тях в средата на последните, е междуличностната комуни-
кация – информацията, която управляващите получават и предават. 
Начинът, по който става това, зависи донякъде от отношението на 
управляващите към самата личност на мениджъра и другите хора. 

Според американския учен Клод Шенън комуникацията е сис-
тема, състояща се от източник, съобщение и адресат. 

Елементите на комуникацията са комуникатор, възприема-
не/интерпретация, кодиране, послание, канал, декодиране, получа-
тел, обратна връзка и шум. Ако в някой от елементите се появи шум 
от каквото и да е естество, яснотата на замисъла и на разбирането 
се накърняват [1]. 

Комуникатори в една организация могат да бъдат управлява-
щите, неуправляващите, отдели или самата организация. Всеки от 
посочените комуникатори предава послание, идея или информация 
на индивиди или групи. В Towers Watson Communication Report за 
2009 – 2010 г. се посочва, че компаниите, които са ефективни кому-
никатори, са имали 47 % по-висока възвръщаемост за акционерите 
през последните пет години, сравнено с фирми, които са най-малко 
ефективни комуникатори. 

При възприемането често се налага да се прави интерпрета-
ция, т.е. да се прецени какво е имал предвид комуникаторът. Лични-
те възгледи и възприятия имат решаващо значение за комуникация-
та. За индивида неговото възприятие, неговото виждане за посла-
нието, е самата реалност. 

Процес на кодиране протича от страна на комуникатора, при 
който идеите му се превръщат в система от символи, изразяващи 
целта на комуникатора. Основната форма на кодиране е езикът. 

Резултатът от процеса на кодиране е вербално или невербал-
но послание, което индивидът би искал да предаде. Конкретната му 
форма е в тясна зависимост от средата, посредством която става 
предаването. В доклада за правителството на Великобритания на 
MacLeod и Clarke е застъпено мнението, че „подобряването на ан-
гажираността е свързано с подобряване на представянето“. 

Каналът е носителят на посланието. Организациите осигуря-
ват информация за своите членове посредством широка гама кана-
ли, включително непосредствена (лице в лице) комуникация, теле-
фонни разговори, срещи на групи, компютри, записки, отчети за по-
литиката, системи за възнаграждаване, графици на производството, 
прогнози за цените и видеовръзки. 

Изследване на вътрешните комуникации, реализирано по по-
ръчка на Apeiron Communication от социологическа агенция „Алфа 
Рисърч“, допринася за разясняването на представите, които ръко-
водствата на водещите български компании имат за същността, ро-
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лята и значението на вътрешните комуникации за устойчивостта и 
развитието на своите компании. Данните от направения анализ со-
чат, че малко повече от половината от работещите в страната имат 
ясна представа за бизнес целите на компанията, в която работят. 
Близо 50 % от анкетираните са запознати с организацията на 
дейностите в компанията и с правилата, процедурите и процесите в 
нея. Едва 46 % обаче разбират как ежедневната им работа допри-
нася за стратегията на компанията. Една от причините е, че само 42 
% получават обратна връзка от ръководителите си за това как са се 
справили със задачите си. В организациите липсва достатъчно 
прозрачност за извършваните вътрешни промени – малко повече от 
една трета от работещите са добре информирани за тях. Мнозинст-
вото определя мениджърите като недостатъчно достъпни за служи-
телите – едва 21 % смятат, че ръководителите им са честни и отк-
рити в комуникацията си с тях. Проучването показва, че ценностите 
на компанията се споделят едва от една трета от анкетираните. Ре-
зултатите от това проучване демонстрират все още ниската ефек-
тивност на вътрешните комуникации в българските компании [3]. 

Национално представително проучване сред 1203 работещи 
българи посочва, че близо една трета от българските служители 
смятат, че не са добре запознати с процесите в своята компания [4]. 

По отношение на комуникационните канали малко над 50 % от 
анкетираните посочват като най-употребяван канал колегите. 37 % 
посочват оперативките с преките ръководители и два пъти по-малко 
са тези, чието информиране става на срещи с висшите ръководите-
ли на организацията. По отношение на комуникационните канали 
прави впечатление ясното доминиране на т.нар. срещи „лице в ли-
це“. Основните начини на осъществяване на вътрешните 
комуникации при българската фирмена култура са силно пер-
сонализирани, а доминиращият начин е неформалното общу-
ване с колегите [5]. 

Невербалната комуникация, или комуникацията без думи, е 
част от ежедневния живот. Езикът на тялото е интересна невербал-
на комуникация, но и невербалните кодове се интерпретират непра-
вилно така лесно, както и вербалните послания (думите). Според 
теорията на Ватцлавик (Watzlawickq 1969) дори човек, който не се 
помръдва и стои, без да мигне, пак казва нещо с това си поведение, 
а именно: той отказва да комуникира. 

Пол Екман е провел широки изследвания върху изражението 
на лицето. Изследванията му показват, че лявата страна на лицето 
изразява чувствата в по-голяма степен, т.е. при невербална комуни-
кация посредством мимиката трябва да се следят лявата страна на 
лицето, и особено очите. Екман смята, че след подходящо обучение 
мениджърът може да се научи да прави връзка между изражение на 
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лицето и чувствата. При невербалната комуникация отделните час-
ти на лицето и емоциите се свързват по следния начин: 

 страх: очи; 
 тъга: вежди, чело, очи; 
 отвращение: нос, бузи, устни; 
 щастие: бузи, устни, очи; 
 изненада: всяка част от лицето; 
 гняв: чело, вежди. 
Декодирането е технически термин за мисловния процес на 

приемащия и поради това той включва интерпретиране. Получате-
лите интерпретират (декодират) посланието на базата на натрупа-
ния от тях опит и възможностите им за позоваване на миналото. 
Колкото декодираното послание е по-близо до намеренията на ко-
муникатора, толкова по-ефективна е самата комуникация. 

Комуникацията се осъществява между комуникатор (лице) и 
получател. Ефективната комуникация е насочена към получателя, а 
не към средата, поради което комуникаторът трябва да предвижда 
способността на получателя за декодиране, да познава неговите 
възможности. 

При всяка комуникация е желателно да се създават условия 
за обратна връзка, тъй като тя намалява потенциалната възможност 
за изкривяване на полученото спрямо желаното послание. Еднопо-
сочният комуникационен процес не позволява получаване на обрат-
на връзка от приемащия. Двупосочният комуникационен процес оси-
гурява такава обратна връзка. Обратната връзка предоставя въз-
можност за отговор от страна на получателя, с което комуникаторът 
може да разбере дали посланието е прието и дали е предизвикало 
очакваната реакция. 

Шумът може да присъства при всеки от елементите на кому-
никацията. Шум е всеки намесващ се фактор, при наличието на кой-
то посланието може да бъде изкривено. 

Структурата на всяка организация трябва да осигурява въз-
можност за комуникация в четири ясно изразени посоки – низходя-
ща, възходяща, хоризонтална и диагонална. Тези четири посоки 
формират рамката, в която се осъществява комуникацията в една 
организация. Познаването на всяка от тях дава възможност на уп-
равляващия да прецени правилно кои са пречките за ефективна ко-
муникация и да подбере средства за тяхното преодоляване. 

Низходящата комуникация протича от индивиди, стоящи на 
по-високо равнище в служебната йерархия, към по-ниски равнища. 
Най-често срещаните форми на низходяща комуникация са: инст-
рукции за работа, официални бележки, заявления за политиката, 
процедури, наръчници и фирмени публикации. 
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Ефективните канали на възходяща комуникация са от голяма 
важност, защото те позволяват на служителите да изказват своето 
мнение. В практиката широко се използват за възходяща комуника-
ция: кутии за предложения, събрания, доклади до висшестоящите, 
подаване на жалби и оплаквания. В случай че тези инструменти не 
съществуват, служителите успяват да се приспособят към неподхо-
дящи или липсващи канали за възходяща комуникация. 

Често при формирането на организационната структура на 
фирмата не се обръща достатъчно внимание на осигуряването на 
условия за хоризонтална комуникация. 

Диагоналната комуникация се използва най-рядко като ин-
формационен канал, но тя е особено важна, когато членовете на 
организацията не могат да комуникират помежду си по друг начин. 

Пречките пред ефективната комуникация са: 
 Различия в компетентността – индивидите интерпретират 

едно и също съобщение по различни начини. Резултатът е „разми-
наване“ между процесите на кодиране и декодиране. Колкото по-
големи са различията в компетентността на индивидите, толкова по-
трудно е да се постигне ефективна комуникация между тях. 

 Избирателно възприемане – възниква, когато новата инфор-
мация бъде блокирана, особено ако тя влиза в противоречие с 
формирани вече възгледи. 

 Неумение да се изслушва – изслушването трябва да заема 
около половината от времето, което ръководител и подчинен пре-
карват заедно, но на практика това не става. 

 Преценка на ценностите – във всяка комуникационна ситуа-
ция получателят на информацията прави преценка на ценностите, 
като придава на посланието цялостно значение, още преди да е 
протекла цялата комуникация. 

 Надеждност на източниците – равнището на достоверност, 
което получателят придава на комуникатора, пряко се отразява на 
начина, по който получателят разглежда и реагира на думите, идеи-
те и действията на комуникатора. 

 Семантични проблеми. 
 Филтриране – често явление при възходящата фирмена ко-

муникация и представлява манипулиране на информацията, така че 
тя да бъде възприета от получателя като позитивна. 

 Недостиг на време – повечето управляващи нямат достатъч-
но време за общуване с подчинените си. 

 Информационно пренасищане. 
С разгледаните пречки пред комуникациите в никакъв случай 

не са изчерпани всички възможности в тази насока, но от анализа 
им може да се заключи, че пречките са или у индивидите, или в ор-
ганизацията. Следователно подобряването на комуникацията става 
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чрез промяна в хората и/или организационната структура. Управля-
ващите, които се опитват да станат по-добри комуникатори, следва 
да подобрят своите послания – информацията, която искат да пре-
дават, и да подобрят собственото си разбиране за това, което дру-
гите искат да им предадат. 

Техниките за усъвършенстване на комуникацията са: 
 Следване – означава да се допусне възможността за непра-

вилно разбиране и да се следи за това дали посланията се приемат 
и интерпретират правилно. 

 Регулиране на потока на информация – осигурява оптимален 
приток на информация към мениджъра, с което се преодолява пре-
насищането с комуникация, като контролът обхваща както количест-
вото, така и качеството на информацията. 

 Използване на обратната връзка – обратната връзка осигу-
рява канал за отговор от страна на получателя и позволява на ко-
муникатора да прецени дали посланието е получено и дали е пре-
дизвикало очакваната реакция. 

 Емпатия – способност на личността да влезе в ролята на 
друга личност и да приеме възгледите и емоционалната нагласа на 
последната. 

 Опростяване на езика – сложният език е една от основните 
пречки пред ефективната комуникация. 

 Ефективно изслушване – трябва да се слуша с разбиране. 
 Неформални контакти. 
В заключение може да се обобщи, че ефективната комуника-

ция е много важна за ефективното управление на хората. Пробле-
мите възникват, когато нарежданията не се разбират правилно, ко-
гато неформалните забележки на управляващия се интерпретират 
неправилно, когато се разпространяват слухове, когато обичайните 
шеги в една работна група предизвикват гняв, когато мениджърите 
комуникират неефективно. Комуникирането ангажира емоционални-
те, психологическите и интелектуалните качества на индивида, като 
обхваща и техническите характеристики на средата за комуникация. 
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