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СТЕФАН СТАМБОЛОВ –  

ПЪРВОСТРОИТЕЛЯТ ДЪРЖАВНИК 
 

проф. дпн Георги Л. Манолов 
 
 
Големият български държавник Стефан Стамболов (1854–

1895 г.)* е един от най-възвеличаваните и отхвърляни наши полити-
ци. Съвсем доскоро на него му се пришиваше ту клеймото „жесток 
диктатор“ (до 1990 г.), ту клеймото „велик реформатор“ (след 1990 
г.), което неизбежно тласкаше неговите биографи в руслото на иде-
ологизираните крайности. Ние смятаме обаче, че лидерското разви-
тие на Ст. Стамболов може да се проследи по-обективно по линията 
политик–водач–държавник, благодарение на което се изгражда и 
като достоен строител на следосвобожденска България. Тук напъл-
но прав е проф. Андрей Пантев, който смята, че несръчните и дебе-
лашки опити Ст. Стамболов да се описва като идол или като чудо-

                                                 
* Стефан Николов Стамболов е роден на 31.I.1854 г. в Търново. 1870–1872 г. учи в 
Търново и в Духовната семинария в Одеса. Изключен от семинарията заради връзки 
с руските революционери. 1872–1873 г. участва в работата на БРЦК в Букурещ. 
Поддържа идеята за разрешаване на националния проблем чрез въоръжена борба. 
1873–1874 г. завръща се в Търново. Участва в Общото събрание на БРЦК в Буку-
рещ като делегат на Търновския революционен комитет. 1875 г. апостол на БРЦК 
при подготовката и провеждането на Старозагорското въстание. След разгрома му 
емигрира в Румъния. 1876 г. участва в дейността на Гюргевския революционен ко-
митет. Главен апостол на Търновския революционен окръг. Свиква Общо събрание 
на окръга в Горна Оряховица. След разгрома на въстанието отново емигрира в Ру-
мъния. 1877 г. редактор на в. „Нова България“. Участва в ръководството на Българс-
кото централно благотворително общество. 1877–1878 г. секретар на военния пра-
теник на Славянския комитет по време на Руско-турската война. 1878–1881 г. адво-
кат в Търново. Деен участник в борбата против решенията на Берлинския конгрес. 
Член и един от ръководителите на Либералната партия. Русофил. 1880 г. подп-
редседател на II ОНС. 1880–1895 г. народен представител във II–VIII ОНС. 1884–
1886 г. подпредседател и председател на IV ОНС. Доброволец в Сръбско-
българската война. 1886 г. обявява се против детронацията на княз Батенберг и 
възглавява русофобската опозиция. Организатор на контрапреврата. Член на орга-
низацията „България за себе си“. 1886–1887 г. регент на Княжество България. Един 
от инициаторите за избора на принц Фердинанд I за български княз. 1887–1895 г. 
основател и председател на Народнолибералната партия (стамболовисти). Обект е 
на многократни опити за покушение. 1887–1894 г. министър-председател и минис-
тър на вътрешните работи. 1890 г. управляващ Министерството на външните работи 
и изповеданията. 1893–1894 г. управляващ Министерството на народната просвета. 
3.VII.1895 г. тежко ранен в София от наемни убийци, изпратени от политическите му 
противници като отмъщение за смъртта на майор Паница и обесените по делото на 
министър Хр. Белчев. 6.VII.1895 г. умира в София от получените при атентата рани. 
(Вж. Цураков, Ангел. Управляващите политически партии в България (1879–2010). 
С.: Изток-Запад, 2010, 38–41.) 



проф. дпн Георги Манолов 

 6 

вище отразяват само непреодоляна първична незрелост в нашето 
чувство за държавност и в представите ни за политическа дейност 
изобщо1. 

Още от най-млади години житейско-политическата съдба на 
Стамболов преминава през множество и най-разнообразни перипе-
тии: ученик в Одеса с благотворителна стипендия на местната ду-
ховна семинария (1870–1872 г.); апостол на БРЦК за II революцио-
нен окръг и цяла България като заместник на Левски (1875 г.); ре-
дактор на в. „Нова България“ (1877 г.); народен представител, подп-
редседател и председател на Народното събрание (1880–1886 г.); 
министър и министър-председател (1887–1894 г.) и пр. Всички тези 
житейски стъпки формират и развиват у Стамболов последователен 
либералнодемократичен светоглед, който неизбежно се отразява в 
неговата политическа дейност. 

Като пряк участник в националноосвободителната борба на 
българския народ и като първостроител на новата българска дър-
жава (депутат, министър, премиер) Ст. Стамболов изгражда в себе 
си множество личностни и морални качества, които му позволяват 
да управлява със замах и държавническа мъдрост. За това до-
пълнително му помага и развихрилата се вече отвратителна пар-
тийна партизанщина, която според един от неговите биографи – А. 
Биман, така е „разсвирепила“ политическите страсти, щото всяка 
партия е гледала на другата като на истински физически неприятел, 
който в крайна сметка трябва да бъде осакатен или унищожен2. То-
ва е и една от главните причини Стамболов да бъде безкомпроми-
сен в отношенията си към своите опоненти, които по най-
безцеремонен начин е разгромявал в името на своите държавни-
чески идеали. 

Трябва да се подчертае, че измежду обективните политически 
оценки за дейността на Ст. Стамболов са тези на Енчо Матеев в 
книгата му „Държавникът Стефан Стамболов“, в които задълбочено 
е разкрил неговите държавнически позиции. Авторът категорично 
потвърждава действителните намерения на лидера (Ст. Стамболов) 
да утвърди и наложи държавническото начало, държавническата 
идея и държавническото мислене при управлението на България. 
Тези намерения на Ст. Стамболов, наричани от Матеев „държавен 
национализъм“, включват в себе си цяла гама от важни убеждения 
за самоопределението на народа, за върховенството на държавата, 
за нейната национална, културна независимост и др.3. Освен това 
                                                 
1 Вж. Пантев, Андрей, В. Танкова, Ел. Стателова, Ил. Тодев, М. Радева, М. Лалков, 
Р. Попов, Ст. Грънчаров. Български държавници (1878–1918). Книга първа. С.: Век 
22, 1993, с. 126. 
2 Вж. Биман, А. Х. Стамболов. Биография. Фототипно издание. С.: Наука и изкуство, 
1990, с. 210. 
3 Вж. Матеев, Енчо. Цит. съч., 10–13; 14; 41–46. 
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авторът характеризира диктаторството на Стамболов като предиз-
викателство от антиконституционните действия на неговите опонен-
ти, включително и от „неотговорната и наследствена власт на мо-
нарха“, поради което неговата диктатура е била насочена както към 
обществото, така и към „озаптяване“ на монарха. Такава „оправда-
телна присъда“ на Стамболовата диктатура Енчо Матеев защитава 
с тезата за държавния национализъм (или държавния суверенитет), 
доколкото само в собствена независима държава могат да се реа-
лизират гражданските права и свободи, въпреки че някои от дейст-
вията му (на Стамболов) са били излишни и ненужни, други – резул-
тат от престараване на партийните партизани, а трети – от превъз-
будените му нерви в хода на перманентните партийни борби4. 

Реализацията на подобна „държавническа идеология“ е абсо-
лютно невъзможна без наличието на цял набор от личностно-
лидерски качества, които Ст. Стамболов безспорно притежава. По 
този повод ето какво пише Симеон Радев: „Скоро обаче неговата 
рязка личност (на Стамболов – бел. моя, Г. М.) се очерта релефно 
между другите. Пламенното слово (...) бе произвело много силно 
впечатление. Жарът, който той внасяше в своите речи в общона-
родните събрания, привлече върху него вниманието на всички. Ре-
шителността на неговото сурово лице, неволното заповедничество 
на жеста, тази инстинктивна самоувереност (...) всичко това го по-
сочваше като един бележит човек на бъдещето...“. Сиреч „всичко, 
което можеше да плени въображението на тълпите, бе у него: той 
бе млад (...) една героическа легенда окръжаваше името му и него-
вото пламенно слово поразяваше като гръм. Никаква дисхармония в 
неговото поведение в тия времена: недостатъците му служеха тол-
кова, колкото и извънредните му дарования...“. Изобщо всички „зна-
еха неговата грамадна популярност, смелостта на неговия ум, тем-
перамента му на революционер, кален в две въстания. Съюзник, 
той щеше да бъде естествен шеф; противник, с него опасността 
растеше ежечасно“5. 

Очевидно, още на младини Ст. Стамболов е показал завидни 
лидерски качества, които впоследствие се доразвиват до такава 
степен, щото решително му помагат в неговата отговорна държав-
ническа дейност и политика. 

Израстването на Ст. Стамболов като висш държавник е кале-
но в редица тежки политически битки и е съпроводено с множество 
нестандартни държавни решения. При всички тях обаче той проявя-
ва „нещо, което не можеше да бъде развито и култивирано, но 
не можеше да бъде изкуствено създадено – политическа дарба 

                                                 
4 Вж. пак там, 60–64; 70; 76–79. 
5 Радев, С. Строители на съвременна България. Том първи. С., 1990, с. 59; 287; Том 
втори. с. 28. 
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– нея или я имаш, или не!“6. Защото според историците – изследо-
ватели на Стамболов, той е притежавал и редица негативни качест-
ва, но за разлика от много други политици никога не се е правил на 
такъв, какъвто не е, и винаги е оставал верен на себе си. 

Няма по-голямо доказателство за политическата дарба на Ст. 
Стамболов от конкретното осъществяване на неговата политика. 
„Той – изтъква проф. Андрей Пантев – ефективно и сполучливо се 
противопостави срещу фактически признаваното от всички Велики 
сили право на Русия за пряка намеса в българските дела; беше 
адмириран, но не и подкрепен от Запада; опираше се на Австро-
Унгария и Англия, но не ги послуша; създаваше институции и зако-
нови постулати, без да е възпитаник на колежи и университети в 
чужбина; виждаше в държавата основния лост на нашето приобща-
ване към Европа; заплашваше, че ще прати войската да пази горите 
от крадци, но обясняваше, че българският войник не следва да на-
пуска Балканския полуостров; изпращаше учители, книги и владици 
при задграничните българи; не поставяше бъдещето на България в 
матрицата на задължителна ангажираност; създаваше особен мо-
дел на силови решения, които бяха съвместими със сравнително 
нормален парламентарен ритъм и опозиционна преса; не обясня-
ваше своите провали с някой друг фактор в личностен и обществен 
мащаб. Защото неговият „Аз“ не бе само диктаторска повеля, но и 
приемане на вина, която не се изкупува с никаква оставка“7. Тук 
Стамболов показва ярко съзвездие от лични и политически качества 
– твърдост, последователност, гъвкавост, дипломатичност и 
др., които твърде рядко се срещат в политиците накуп, тъй като са 
от разнороден и дори противоречащ си характер. Това обаче е ве-
рен показател за държавническата надареност на Ст. Стамболов, 
който изумително добре се е справял както с диктата на Великите 
сили, така и с капризните фило-фобства на българската опозиция. 

Диктатор ли е Стефан Стамболов? 
На този въпрос се дава еднозначен отговор поради автори-

тарните форми и методи на държавно управление, които са били 
използвани от него. 

Нека припомним какво казва по този повод един съвременник 
на тогавашните събития: „В стремежа си да изкара докрай начена-
тото дело и да доведе до тържество своята политика Стамболов не 
се спираше пред никакви средства: унищожение свободата на печа-
та, забраняване публичните събрания, суспендиране неприкоснове-
ността на личността и на жилището, отваряне чужди писма, налага-
не екзекуции (...) интерниране граждани, имащи определено занятие 
и установено местожителство, екстерниране български поданици, 

                                                 
6 Вж. Българските държавници. Цит. съч., с. 139. 
7 Пантев, Андрей. Исторически паралели. С.: Анубис, 2011, 210–211. 
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непозволяване на българи да се върнат в своето отечество – всичко 
това той считаше за необходимо и го оправдаваше с ненормалното 
положение на страната и честите опити за размирици“8. Това между 
впрочем не е била изолирана социалнополитическа практика на 
Стамболовия режим, макар че тя не бива всячески да се абсолюти-
зира, особено от идеологическа гледна точка. 

По подобен начин стоят нещата и с някои отрицателни лични 
качества на Ст. Стамболов, едно от които например е неговата ал-
чност. Това качество добре е разобличено в нарочен фейлетон на 
Димитър Петков, където при покупката на големи турски имоти 
Стамболов толкова е бързал да забогатее, щото е бил наречен от 
автора „тузлушки герой“ и „делиормански чокоин“. А що се отнася до 
прословутата корумпираност на Стамболов, то тук главният източ-
ник е била държавата, и по-конкретно т.нар. „Безусловен фонд“ към 
вътрешното и външното министерство, от чиито суми много малко 
са стигали по предназначени, защото всички остатъци са отивали 
при него, без да се отчитат на когото и да било9. 

Разбира се, в онова смутно време, когато са се полагали ос-
новите на Третата българска държава, едва ли е било възможно 
само с демократични методи да се съзижда нашата държавност. 
Защото, както сам Стамболов изтъква: „Аз не съм от фарисейству-
ющите политикани – аз не прецеждам комарите, пък да гълтам ка-
милите, но право вървя към целта си. Когато видя нещо по моето 
вътрешно убеждение, че то трябва да се направи за спасението на 
Отечеството, ще го направя, макар даже да е запретено от закони-
те“10. И без да го оправдаваме не можем да не признаем, че Стам-
болов е прилагал насилствени методи на държавно управление как-
то по убеждение, така и по принуждение, доколкото е градял бъл-
гарската държавност в социални условия, които в много и много от-
ношения са били зависими от ред външни и вътрешни фактори и 
причини. В този смисъл неговата диктатура е предизвикана и посте-
пенно развиваща се като реакция против отделни предизвикателст-
ва срещу крехката българска държавност. Точно затова – пише 
проф. А. Пантев – може да се каже, че „диктатурата на Стамболов 
бе селективна – тя бе насочена спрямо реални опасности, а не 
срещу всеки, който се упражняваше в красноречие срещу ре-
жима“11. Тоест тази диктатура не е била отправена срещу стопанс-
ката дейност, образованието, културата, науката и т.н., а преди 
всичко срещу подчинението на страната от външни сили, както и 
срещу техните раболепни покровители у нас. Нещо повече – ние 

                                                 
8 Васильов, Т. Спомени за лица и събития през XIX–XX век. С., 1934, 112–113. 
9 Вж. Ганчев, Д. Спомени за княжеското време. С., 1973, 165–166. 
10 Дневници на VII Обикновено народно събрание. Т. 1. С., 1894, с. 141. 
11 Български държавници. Цит. съч., с. 135. 
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смятаме, че т.нар. „селективна диктатура“ на Стамболов е онзи мо-
гъщ скрижал на българското стопанско развитие, на институционал-
ната модернизация и на приближаването ни към европейската общ-
ност, чрез който малко по-късно България е станала водеща държа-
ва на Балканския полуостров. Защото всичко това не е плод на за-
разителния партийно-ориенталски партизанлък, а преди всичко и 
най-вече на политическия нюх, на организационния размах и на на-
ционалната кауза на великия български държавник Ст. Стамболов. 

Самият Стамболов е олицетворение на „силната личност“, по-
ради което винаги увеличава традиционния интерес на учените към 
„големите личности“ в историята, както и към техния стил на дър-
жавно управление. При това той (Стамболов) винаги е бил само в 
една партия и постоянно е стоял „над партиите“, доколкото изобщо 
ги е допускал до себе си. По такъв начин Стамболов е издигнат в 
„прототипен статут на държавник“, а като че ли други такива в нова-
та българска история просто няма12, доколкото и съвременният ни 
политически живот е белязан от безкрайна интелектуална посредс-
твеност и въпиюща държавна сивота – навсякъде и във всичко... 

Решителност, интелигентност, твърдост, последователност, 
реформизъм, патриотизъм – качества, с които образът и харизмата 
на Стефан Стамболов завинаги ще останат в пантеона на нашата 
държавност като блестящи еталони на политическото лидерство в 
България. 

Независимо от своя авторитаризъм, царедворство и сребро-
любие Стамболов е бил и си остава завинаги строителят на съвре-
менна България. 

 
 

                                                 
12 Вж. Даскалов, Р. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска 
история. С.: Гутенберг, 2009, с. 109. 
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ГЕРМАНСКАТА ПОЛИТИКА – 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЧЕСТНОСТ 
 

проф. д-р Димитър Радев 
 
 
Германците са известни с много свои качества – дисциплина, 

коректност, честност. Те са един от малкото народи, за които е ва-
лидно, че политиците не се различават по своите качества от наро-
да си. Затова германската политика се е отличавала винаги с качес-
тва, присъщи изобщо на германския народ. Тези качества се проя-
вяват и днес, когато светът е удивен от силата, способността и во-
лята на германския канцлер г-жа Ангела Меркел*. 

В Германия с течение на годините се очертават два основни 
центъра на политиката – на север – Хамбург, и на юг – Мюнхен. Те-
зи два града са изпращали свои представители в столицата – преди 
– Бон (по времето на бившата ФРГ, или известна като Западна Гер-
мания), а сега – Берлин. Хамбург е градът на германската социал-
демокрация. Там се раждат и израстват като политици от световна 
величина Вили Бранд и Хелмут Шмит. Вили Бранд започна т.нар. 
„източна политика“ на Германия, която се изразяваше в началото на 
70-те години на миналия век в постепенно преодоляване на проти-
воречията с държавите от Източния блок – съседи на ФРГ. Става 
дума най-вече за бившия Съветски съюз и Полша. Бранд като канц-
лер на Западна Германия сключи приятелски договори с двете дър-
жави, най-важното в които бе помощ от германска страна в иконо-
мическо и финансово отношение срещу сигурност на нейните гра-
ници и ограничаване на въоръжаването от страна на двете социа-
листически държави. Източната политика донесе на Германия из-
вестна сигурност и спокойствие относно нейната външна стабил-
ност, както и отварянето за германски стоки и капитали на нови па-
зари. Разбира се, не може да се говори за класически стокообмен, 
защото в случая ставаше дума за държави, които принадлежат към 
различни ценностни и стопански системи. В Германия царуваше па-
зарната икономика, и то с цялата мощ и правила на германския сто-
пански и правен ред, докато Полша и Съветският съюз принадлежа-
ха към т.нар. СИВ – централизирана, строго дирижирана от държа-
вата стопанската система. Тази система се отличаваше с централи-
зирано планово стопанство, намеса на държавата партия във всич-

                                                 
* Става дума за качествата на съвременните германски държавници от 50-те години 
на XX век до сега. 
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ко и поставянето на всяко действие на отделния правен или стопан-
ски субект под тотален контрол. 

Вили Бранд се надяваше, че със своята политика ще доприне-
се освен за всичко друго и за подобряване на положението с човеш-
ките права в социалистическите държави. Известно е, че по това 
време в СССР водеха битка с режима дисиденти като акад. Андрей 
Сахаров, писателя Александър Солженицин, Владимир Буковски и 
др., които се нуждаеха от помощта на Запада. Солженицин бе изго-
нен от родината си и при кацането си тъкмо в Западна Германия бе 
посрещнат от изтъкнатия немски писател Хайнрих Бьол. Вили 
Бранд бе напълно наясно с водената от СССР политика спрямо 
своите интелектуалци дисиденти и се стремеше най-чистосърдечно 
да помогне на дисидентите в тяхната справедлива кауза. Тази по-
мощ бе част от неговата източна политика, макар че Западът като 
цяло винаги е подпомагал съпротивата на свободомислещите хора 
от социалистическия лагер срещу тоталитарните режими. Но основ-
ното в източната политика на Бранд бе постепенното сближаване и 
преодоляването на противоречията в глобален мащаб не само от-
носно Германия, но и между Запада (известен като „Свободния 
свят“) и Изтока (известен тогава като „Източния блок“). Политиката 
му даде резултат, разбира се, не веднага и резултатите от нея се 
почувстваха след години. Основното в тези резултати бе, че режи-
мът в Източна Европа постепенно бе отслабен до пълното му лик-
видиране през 1989 г., а германците и Западът си осигуриха извест-
но спокойствие, докато окончателно спечелиха битката. Защото ге-
нералният извод от промените през 1989 г. бе, че Западът спечели 
Студената война, а Германия в частност спечели стопанската и тех-
нологичната битка с Изтока. 

Естествено източната политика на Бранд бе подлагана на кри-
тики главно от страна на основния противник на ГСДП (Германската 
социалдемократическа партия), а именно от коалицията от двете 
десни партии – ХДС (Християндемократичен съюз) и ХСС (Христи-
янсоциален съюз). Райнер Барцел, виден представител на христи-
яндемокрацията през 70-те години на миналия век, наричаше поли-
тиката на Бранд „козметика“ и отстъпление пред Източния блок. 
Постепенно обаче и самите десни в Германия стигнаха до извода, 
че с Изтока, и по-специално със Съветския съюз, трябва да се пре-
говаря, и то невинаги от позицията на силата. Между другото това е 
една от разликите между германската и американската политика. 
САЩ винаги са поддържали, че със СССР трябва да се преговаря от 
позицията на силата, и затова са поддържали линията на засилено 
въоръжаване. Германската политика, която не се отделяше в ос-
новните си принципи от западната политика (евро-атлантизма), зас-
тъпваше тезата, че Източният блок може да се реформира и чрез 
взаимно сътрудничество, преговори, разбирателство и търсене на 
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общи допирни точки. Германия винаги е подпомагала финансово 
отделни държави от социалистическия лагер, а отделно от това, до-
колкото бе възможно, оказваше и технологична и структурна помощ 
на източноевропейските държави. 

Политиката на Бранд бе продължена от неговия наследник на 
поста Хелмут Шмит. Шмит бе професор по икономика от Универси-
тета в Хамбург, интелектуалец, учен, автор на политически и иконо-
мически изследвания, както и на доста монографии, посветени на 
икономиката, финансите и глобалната политика. Между другото то-
зи известен в цял свят германски учен и политик е още жив и здрав, 
вече е на 92 години, не се е отказал от тютюнопушенето, и дори ко-
гато гостува в някое студио на многобройните германски телевизии, 
му се позволява (по изключение) да запалва цигара. Шмит обаче за 
разлика от Бранд обърна внимание и на заздравяването на връзки-
те със съюзниците на германците от евро-атлантическата общност, 
и най-вече със САЩ. Той отчиташе глобалното значение на Амери-
ка за световните процеси както в политиката, така и във военните 
дела и икономиката. Въпреки това той дефинираше водещото сто-
панско положение на Германия в Европа и света и факта, че гер-
манската икономика все повече се засилваше, Германия не изпа-
даше в кризи, паричният ѝ резерв непрекъснато се увеличаваше, 
безработицата по това време, макар и по-висока от сега, не бе фа-
тална, както в някои други западноевропейски държави. Критиците 
на Шмит бяха критици изобщо на социалдемокрацията. Те произли-
заха от десните среди на християндемокрацията. 

Тези критики се основаваха главно на това, че правителството 
на професора от Хамбург залагаше повече на социалната сигурност 
и на устоите на социалната държава, отколкото на свободното и ли-
берално пазарно стопанство. Но тук е мястото да изтъкнем, че, кол-
кото и дясна да е била германската политика през различните пери-
оди след Втората световна война, тя винаги е отчитала социалния 
фактор, винаги се е съобразявала с правноформулираната норма, 
че Германия освен правова, е и социална държава. 

Хелмут Шмит изгуби правителственото мнозинство не в ре-
зултат на избори, а защото неговият коалиционен партньор в лицето 
на Свободната демократическа партия (FPD) се отдръпна от прави-
телството и Шмит сдаде властта на ХДС/ХСС, които направиха пра-
вителство с либералите от Свободната демократическа партия. 
Последната партия непрекъснато е играела ключова роля в герман-
ската политика, която, макар и немногобройна, е била балансьорът 
в германския Бундестаг. Това е партия на либерално мислещите 
предприемачи от средна и по-дребна ръка, на интелектуалците, 
адвокатите и някои чиновници. Със своите десетина процента, си-
гурни при всеки парламентарен вот, либералите се чувстваха и още 
се чувстват уверени, че тъкмо от тях зависи правителственото мно-
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зинство. Техен най-виден представител е бившият външен минис-
тър Ханс-Дитрих Геншер – изключителен политик, дипломат, балан-
сьор и прагматик. Той е роден в с. Пех, в провинция Северен Рейн-
Вестфалия през 1929 г. Защитава докторантури по право и полити-
чески науки и става един от водещите дейци на Свободнодемокра-
тическата партия, външен министър на Германия, както и дългого-
дишен председател на либералната партия. Геншер е активен учас-
тник в обединението на Германия, както и в подписването на дого-
ворите с германско участие, които оказват огромно влияние върху 
световната политика. Геншер поддържа, че със Съветския съюз 
трябва да се преговаря, но не от позицията на силата, както настоя-
ваха американците, а от позицията на икономическото превъзходст-
во. За него германското финансово и технологично господство 
трябва да бъде впрегнато за постигането на целите на германската 
политика. А те са: обединение на Германия (на първо място), мир в 
Европа, спокойствие и баланс в отношенията със съседите и дър-
жавите от Източния блок. Геншер поддържаше, че Варшавският до-
говор ще рухне под тежестта на собствените си проблеми и под ме-
кото въздействие на държави като Германия, чиято икономическа 
мощ ще дерогира остарелите съветски мощности. Той се оказа 
прав, целта бе постигната и сега Геншер се радва на спокойни ста-
рини било в родното си село в Северен Рейн-Вестфалия, било в 
любимата си лятна дестинация – Гърция, където всяко лято гостува 
на свой гръцки приятел, на вилата му край Егейско море. Между 
другото Геншер е известен в Германия и с това, че е любител на 
морските деликатеси, и на първо място на хайвера, който на млади-
ни е хапвал с удоволствие. 

И понеже стана дума за кулинария, дойде време да отделим 
специално внимание на двигателя на германската политика през 
последните години на миналия век, а именно на неподражаемия, 
неповторимия Хелмут Кол. За него, за неговата дейност, за приноса 
му към обединението на неговата родина могат да се напишат цели 
книги. Няма друг съвременен германски политик, който да е оставил 
толкова голяма диря в световната история като д-р Хелмут Кол. Не-
говото дело може да се сравнява по своите мащаби и глобално 
въздействие с направеното от Бисмарк и Конрад Аденауер – първия 
германски президент след Втората световна война (наричан галено 
от самите немци „Нашият бундес Ади“). 

Хелмут Кол е роден на 3 април 1930 г. в Лудвигсхафен (Севе-
рен Рейн-Вестфалия), в католическо семейство. Той получава со-
лидно образование в Университета в Хайделберг, където защитава 
докторантура по политически науки, след като завършва право, фи-
лософия и политически науки. Твърде рано, още през 1960 г., след 
кратка академична кариера се включва в политиката като деец на 
най-голямата дясна партия в Германия – ХДС. Пробва няколко пъти 
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да стане канцлер, като се явява на общопарламентарните избори, 
но ги губи от стария си противник Хелмут Шмит. На власт идва през 
1982 г. не в резултат на избори, а след като либералите се отдръп-
ват от коалицията си със социалдемократите. Тогава Кол реагира 
светкавично и създава кабинет тъкмо със Свободнодемократичес-
ката партия, а впоследствие печели и парламентарните избори. Та-
ка той управлява най-мощната държава в Европа цели 16 години – 
от 1982 до 1998 г. Тогава (през 1998 г.) губи изборите от друг соци-
алдемократ – Герхард Шрьодер. Малко преди провежданите избори 
Кол бе убеден, че ще спечели, и дори най-големите вестници в Гер-
мания като „Ди Велт“, „Ди Цайт“ и „Билд“ излязоха с огромни загла-
вия на първите си страници с думите на Кол: „Ние ще спечелим“. 
Германците обаче вече бяха уморени от дългото управление на 
християндемократите, а и обединението на Германия костваше дос-
та пари, ресурси и усилия за западната част от населението. 

Преди да загуби обаче Кол извърши колосални неща – той 
има главна заслуга за дългогодишната мечта на германците – обе-
динението на тяхната родина. То бе постигнато в резултат на упо-
ритата, последователна и честна политика на Кол и неговите съ-
мишленици веднага след падането на Берлинската стена през 1989 
г. За постигането на своята цел Кол привлече на своя страна дори 
руския президент Борис Елцин. По това време (началото на 90-те 
години) дори французите, и особено англичаните бяха против обе-
динението на Германия. Особено лицемерна бе позицията на бив-
шата английска министър-председателка, т.нар. Желязна лейди, 
Маргарет Тачър, която прокламираше ценностите на свободното 
западно общество, а същевременно се противопоставяше на гер-
манското обединение и така на практика подкрепяше позицията на 
консервативните руски кръгове. Тия кръгове произлизаха главно от 
средите на руския военнопромишлен комплекс, КГБ и дейците на 
бившата КПСС (Съветската комунистическа партия). 

Кол се справи и със „свои“, и с чужди. Той започна с помощта 
на външния министър Геншер бързи преговори с руснаците. Като 
отчете народното поведение на Елцин, склонността му към чашката 
и широтата на възгледите му, германският канцлер успя да го убеди 
не само в нуждата от обединението на Германия, но и в изтеглянето 
на руските войски от германска територия. Правителството в Бон 
отпусна заем на закъсалата руска икономика, даде пари и за изтег-
лянето на руските войски, а така също отпусна от германския бю-
джет пари и за настаняването на войските в родината им. Междув-
ременно германското правителство дари и Елцин с 200 млн. дойче 
марки като заслуга за приноса му за обединението на Германия. 
Всички преговори бяха съпътствани с многобройни тостове за ук-
репването на германско-руската дружба – шампанско, германска 
бира и водка се лееха като из ведро. Резултатът бе налице – упори-
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тостта, изобретателността, смелостта и интелигентността на гер-
манските политици начело с Кол дадоха резултат – на 3.X.1990 г. 
Германия се обедини – Източна и Западна Германия станаха едно 
цяло. Мечтата на поколения немци бе постигната. Това бе истори-
чески успех на Хелмут Кол и на водената от него последователна, 
смела и далновидна политика. 

Освен като политик и истински държавник Кол бе известен и 
като любител на кулинарното изкуство. Заедно със съпругата си Ха-
нелоре той издаде книгата „Кулинарни пътешествия из германските 
земи“, в която живописно и увлекателно разказва за гастрономичес-
ките особености във всяка една германска провинция. 

Усилията на Кол дадоха резултат и поради факта, че поколе-
ния германски политици работиха по въпроса дълги години. Заслу-
жава си да споменем, и дори да отделим специално внимание на 
друг представител на десния сектор – бавареца Франц-Йозеф Щра-
ус. Дълги години той бе министър-председател на Бавария, предсе-
дател на баварския Християнсоциален съюз. Щраус, когото нарича-
ха още Баварския ястреб поради твърдата му политика спрямо Съ-
ветския съюз и държавите от Източния блок, ръководеше може би 
най-богатата германска провинция. Бавария освен със заводите си 
„БМВ“, „Сименс“ и други мощни промишлени компании е известна и 
със силното си селско стопанство. Баварците са известни със своя 
весел нрав, пиетет към бирата и увеселенията, но и със строгата 
дисциплина и реда. Не случайно баварската полиция се смята за 
може би най-добрата в Европа. В Бавария престъпността е на най-
ниско ниво в цяла Германия. 

Освен всичко друго Щраус бе приятел дълги години на Тодор 
Живков и често му гостуваше. Двамата ходеха на лов из ловните 
полета на България и уреждаха сделки от взаимен интерес за двете 
държави. Щраус (син на мюнхенски месар) имаше особени симпатии 
към България и поради факта, че негов дългогодишен личен лекар 
бе българският емигрант д-р Аргиров, който обитаваше луксозна 
къща в мюнхенското предградие Щанберг. Баварският ястреб почи-
на в самолета по време на лов в самата Германия, но за зла беда 
тъкмо в този момент д-р Аргиров не е бил на борда му. Преди кач-
ването си за полет Щраус го освободил от ангажименти и това се е 
оказало фатално. Известният баварец почина от инфаркт в начало-
то на м. октомври 1989 г. Наследството, което остави в политиката, 
бе огромно – той подготви известни политици, които го заместиха 
успешно, макар че никой не може пълноценно да замести такава 
фигура от ранга на Щраус. Баварците и досега зачитат своя кумир – 
често в някоя мюнхенска бирария или ресторант може да бъде за-
белязан на стената негов портрет, а мюнхенското летище – едно от 
най-модерните и големи в света, носи неговото име. 



ПОЛИТИКА 

 17 

Баварската ХСС винаги – от своето създаване, е управлявала 
германската провинция. След Щраус кормилото бе поето от Едмунд 
Щойбер, после за кратко – от най-дългогодишния вътрешен минис-
тър в Европа, мюнхенския адвокат Гюнтер Бекщайн, а сега – от бив-
шия министър на земеделието на Федералната република Хорст 
Зеехофер. Между другото Гюнтер Бекщайн е човекът, който даде 
благословията си за приемането на ГЕРБ в редиците на Европейс-
ката народна партия. Неговият авторитет в Европа като юрист, по-
литик и общественик е голям.Той установи тясно сътрудничество с 
нашия министър-председател Бойко Борисов още по времето, кога-
то Борисов бе главен секретар на МВР, а Бекщайн – министър на 
вътрешните работи на Бавария. 

Защо германците са имали винаги успешни политици? 
Трябва да припомним думите на един известен германец, фи-

лософа от световна величина, Хегел, който бе казал, че всеки народ 
има такова правителство, каквото заслужава. Корените на последо-
вателната, морално оправдана и юридически правомерна политика 
следва да търсим в качествата на самия народ. Известни са чест-
ността, скромността, дисциплината, трудолюбието и прилежността 
на германския народ. Тогава не трябва да се учудваме, че народът 
е излъчил такива политици. Така политиците творят политика, осно-
вана точно на тези качества, които са присъщи на хората, които са 
ги избрали. Това се отнася и до последното поколение политици, 
начело с канцлера Ангела Меркел. Германският политически елит 
не се поколеба да повери управлението на жена, израснала в бив-
шата Източна Германия (от Източна Германия е и новият германски 
президент, пастор Йоаким Гаук). Меркел се усъвършенства под 
мъдрото ръководство на Хелмут Кол и последователно и упорито 
достигна до най-високия държавен и партиен пост (тя е председател 
на ХДС). Сега няма политик в света, който да не се съобразява с 
волята и мнението на прочутата германка. Ако навремето наричаха 
Маргарет Тачър Желязната лейди, то с още по-голямо основание 
можем да квалифицираме Ангела Меркел като Желязната фрау, и 
то не само на германската, но и на европейската политика. 

Германците като хора философи винаги са държали на общо-
то, на общността, на глобалното. Те не са дребнави хора, мислят 
мащабно и затова и политиката им е такава. В един период в името 
на благополучието на държавата бе създадена голямата коалиция 
между ХДС/ХСС и социалдемократите. В коя друга държава би ста-
нало това: старите и непримирими противници да създадат коали-
ция, за да просперира държавата? Единственото изключение е по-
малката сестра на Германия – Австрия, в която също в един период 
в началото на този век управлява коалиция между Народната пар-
тия на Волфганг Шусел и социалдемократите на Гузенбауер. 
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Разбира се, когато се изследва по-задълбочено германската 
политика, би следвало да отчетем и това, че известно влияние оказ-
ва и чувството на вина у немците, като се има предвид Втората све-
товна война. Затова германската политика никога не е била агре-
сивна, още повече пък войнствена. За немците са важни редът, спо-
койствието и благополучието на цяла Европа, на целия свят. Те са 
готови да раздават помощи на всекиго, само и само да се гаранти-
рат мирът и спокойствието в европейски и световен мащаб. 

Другата особеност е спазването на правните норми. Нека при-
помним, че идеята за правовата държава е възникнала в Германия. 
Създател на теоретичната конструкция „правова държава“ е Вил-
хелм фон Хумболт още в края на XVIII век. Спазването на правния 
ред, оттук и спазването на принципа на справедливост, е принцип 
на немския народ. Той се превърна и в принцип на германската по-
литика. „Няма по-силно нещо от закона“ – обичат да казват немците. 
Те отричат шикалкавенето, лукавството, интригата, подлостта. 
Всички въпроси се поставят на масата и се обсъждат на равни ос-
нования; привилегии не се допускат. 

Ето защо образцова и правова Германия дълго време ще бъ-
де водеща държава в света, а нейните политици – пример за честно 
изпълнен дълг към държавата, Европа и целия свят. 
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ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ 
 

доц. дин Мария Чавдарова 
 
 

Съдържанието на понятието „политически мениджмънт“ 
включва практическите подходи и средства за управление на поли-
тиката в постмодерния свят. Целта на тяхното приложение е по-
ефективна дейност на субектите в двете основни равнища на поли-
тиката – на макрониво в рамките на държавата (politics) и на микро-
ниво в секторните политики (policy). Функционирането на политичес-
ките институции и организации, партиите, групите за натиск, граж-
данските обединения и други структурни звена на обществено-
политическата система изисква знания и практически умения в сфе-
рата на анализа, планирането, консултирането, лобирането, меха-
низмите за вземане на решения, екипната дейност, предизборната 
кампания, комуникационния мениджмънт, подготовката и предста-
вянето на публична реч, поведението пред медиите, управлението 
на конфликти, преодоляването на кризисни ситуации. 

Стилът на мениджъра, изключващ утвърждаването на стерео-
типи в неговата дейност, включва: съобразяване с вида на организа-
цията (например ПП, гражданска организация, държавна институ-
ция), с целите и средствата за постигане, с постоянните и променли-
вите фактори на вътрешната и външната среда; умение да се само-
идентифицира с мисията на организацията, чиито резултати се стре-
ми да максимализира; творческо приложение на познанието за поли-
тическия мениджмънт като интердисциплинарно познание (на първо 
място социологично и политологично), защото мениджърът управля-
ва социалнополитическа, а не икономическа или друга дейност, съ-
ответно комуникира приоритетно със социалнополитически, а не с 
икономически субекти. Тази специфика на ролевата специализация 
на политическия мениджър изпъква релефно при системния подход 
към нея. Това означава всички структурни звена и връзки на полити-
ческия процес, в т.ч. и неговото управление, да се изследват в сис-
тема. Системният и сравнителнополитологичният подход позволяват 
създаването на прескриптивен и дескриптивен модел на политичес-
кия мениджмънт, които разкриват съвпадението или разминаването 
между теорията и практиката на тази проблематика. 

Интердисциплинарният подход за разкриване на драстичното 
отклонение на дескрипцията от прескрипцията на политическия ме-
ниджмънт не е прост набор от знания на няколко науки – филосо-
фия, социология, психология, политология, икономика, право, теория 
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на комуникацията. Изисква се техният синтез въз основа на индукци-
ята (от частното онтологично към общото), а не изкуствено приложе-
ние на внесена отвън дедукция, опровергавана от реалностите. За-
това в центъра на анализа на политическия мениджмънт следва да 
се поставя конкретна реалност (общество, държава, социална група, 
политическа партия, гражданска организация, лоби, индивид). Конк-
ретният онтологичен подход акцентира върху изследването на инте-
реса, т.е. на потребността на изброените субекти, осъзната от поли-
тическия елит, и на целта на нейното хуманизиране. 

Докато съдържанието на понятието „политика“ в двата му 
варианта: а) на макрониво – като косвено разпределение на соци-
алните ресурси в съответствие с решенията на законодателната 
власт; и б) на микрониво – като система от решения за повишаване 
на ефективността в съответния стопански сектор (икономика, здра-
веопазване, наука и т.н.), е сравнително добре изследвано в специ-
ализираната литература, то подобен извод за понятието „менидж-
мънт“ не би могло да бъде направен. То се превежда на български 
език като „управление“ (в нашия случай – на политиката), без да се 
прави разлика между предмета и субекта на управлението1. Дали е 
управление на бизнес корпорация, политическа партия, държавна 
институция или държава – няма никакво значение. Макар че на анг-
лийски език има минимум три думички за „управление“ в зависимост 
от предмета и субекта – Management (на корпорация), Government 
(на правителство) и Governance (на държава). 

В новата четиритомна енциклопедия на УНСС „Основни терми-
ни, използвани в учебния процес“ на издателство „Стопанство“ от 
2011 г. няма определение на понятието „мениджмънт“, нито на поня-
тието „управление“. В том ІІ „Управление и администрация“, на с. 448, 
е включена социално неутрална статия „управление/managеment“, 
която не дава съдържание на понятието със следното „извинение“: 
„няма дефиниция, която да удовлетвори всички гледни точки“. Сякаш 
че другите дефиниции, дадени в четирите тома на енциклопедията, 
удовлетворяват всички гледни точки?! Нали сме учили, че дефиници-
ята на което и да е явление е априори осъзнат компромис! 

От съдържанието на статията „управление/management“ става 
ясно, че авторът има предвид „управление на фирма“. Думата „соци-
ално“ липсва. Говори се за „икономичност и ефективност“, но не и за 
„социална ефективност“, която няма пазарен аспект. На буквата „С“ 
(с. 398) не се открива „социално управление“, но вместо това има 
„социално отговорен бизнес“. Макар да съм сигурна, че този бизнес е 

                                                 
1 Сред значенията на думата „management“ в „Английско-българския речник“ на МАГ 
77, 1996, с. 215, наред с „ управа“ и „ръководство“ се открива „манипулиране“. Отне-
сено към политиката, това би трябвало да означава, че управлението в тази сфера 
генетично е свързано с манипулацията. 
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приоритетно отговорен към собствената си печалба без социални 
илюзии. С една дума управлението и администрацията, както е озаг-
лавен том ІІ на „Основни термини“, се отнасят до бизнес корпорация 
и институция, но не и за организация със социална функция, каквито 
са структурните звена на политическата система (политическа пар-
тия, държавни институции, граждански обединения и др.). 

Политическият мениджър е субект на управлението на поли-
тиката. Неговият професионален и административно-правен статут 
възниква за първи път в политическата демокрация на САЩ през 
20-те години на XX век, когато паралелно с научно-техническия 
прогрес, социалната диференциация, стопанския мениджмънт и по-
литическия плурализъм се появява потребност от човек, който да е 
подготвен да взима ефективни управленски решения в политичес-
ката сфера. 

Появата на мениджърите в политиката предизвиква ревността 
на политиците (държавните и партийните лидери, депутатите и др.), 
които се опасяват за своите властови ресурси. Постепенно проти-
воречията между двата субекта се преодоляват, макар неяснотата 
около ролевата специализация на политиците и мениджърите да се 
запазва и до днес. Тя е породена от обективна предпоставка: дълги 
години политиците съвместяват функциите на политици и на мени-
джъри, но динамиката в професионалната диференциация и пот-
ребността от по-ефективен политически процес налага фигурата на 
мениджъра. „Модерният стопански мениджмънт става модел за ра-
ционализиране на организацията и ръководството на политическите 
институции“, твърди професор Янков (Янков, Г. Политологичната 
мисъл от древността до наши дни. 2006). 

Докато политическият лидер е незаменим в общуването с 
обществената група, която представлява, в адекватното фор-
мулиране на нейните интереси и цели, то силната страна на ме-
ниджъра е управлението на времето на политическия лидер, 
без да е запознат в дълбочина със съдържанието и същността 
на неговата дейност. Мениджърът е по-добър от лидера в позна-
ването и прилагането на практическите методи и средства за по-
ефективни взаимоотношения на политика с целевите групи и други 
субекти на политическата система, без да се превръща в субект на 
политическата власт, какъвто е политическият лидер. 

Ако в средата на XX век основен проблем на политическия 
мениджмънт е „враждебното завладяване“ (hostile takeover) на 
властта (административно-управленската) и ресурсите на мениджъ-
рите от страна на политиците, съответно на собствениците (иконо-
мическата власт) в стопанския мениджмънт, то в началото на XXI 
век „нахлуването и завладяването“ е в обратна посока – мениджъ-
рите завладяват политическата власт (случва се в момента и в Бъл-
гария). За съжаление, това явление се толерира и от политическата 
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наука, чиито методологически трудности нарастват. Политологията, 
чийто основен предмет са властовите отношения, се измества често 
пъти от политическия мениджмънт, маркетинга и други клонове на 
управленската наука. Размиването на разликата и границата между 
политическата, икономическата и управленската подсистема на об-
ществените отношения има обективна причина, свързана с еднов-
ременната реализация на взаимоотношенията в трите подсистеми, 
често представлявани от едни и същи субекти. 

Политическият лидер е субект на политическата подсистема 
на обществените отношения в рамките на държавата, докато мени-
джърът е субект на друга (управленско-административна) подсис-
тема на обществените отношения. Въпреки че и двата субекта ра-
ботят заедно в политическа организация или институция и са гене-
тично свързани на високо държавно равнище – чрез властта – фун-
кция на централната изпълнителна власт, т.е. на правителствената 
власт, задачите им са различни. 

Административната власт в държавата за разлика от първата 
(висша) власт в нея – политическата, няма политически характер. 
Нейната същностна характеристика е белязана от административ-
ната функция на централната изпълнителна власт, съсредоточена в 
правителството, която за разлика от първата му функция не е поли-
тическа. По нея „тече“ връзката между двете държавни власти, кои-
то са от различно естество. Въпреки че взаимодействието между 
централната изпълнителна (политическата) власт и административ-
ната (неполитическата) власт е двупосочно, приматът на политичес-
ката над административната власт в държавата е безспорен. По-
слабо е влиянието в обратна посока – от административната към 
правителствената власт. 

Методологически най-трудното нещо в случая е да се иденти-
фицира разликата между административната функция на правител-
ствената власт и на административната власт в държавата. Защото 
визираната административна функция „присъства“ едновременно в 
двете власти на държавата – в централната изпълнителна и в 
административната. 

Изпълнителната власт е единствената централна държавна 
власт, при която двете битности – политик и администратор, не мо-
гат да бъдат разделени в различни субекти. Затова тя е най-трудна 
не само като технология на изпълнение, но и като предмет на изс-
ледване. Нейната реализация е невъзможна, когато се неглижира 
коя да е част на двуединството – политическото или администра-
тивното начало. Разривът между двете функции на правителствена-
та власт нарушава системността на държавното управление. Пър-
вата функция – косвеното разпределение на социалните ресурси в 
държавата, е главният политически ориентир за дейността на пра-
вителството, зададен от висшата законодателна власт и заложен в 
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правителствената програма при предварително определен модел 
на изпълнение. Втората функция засяга практическите подходи и 
средства за ефективно осъществяване на първата функция. Става 
въпрос за конкретното разпределение на блага в съответствие с 
професионалната експертиза на съответната публична сфера – 
икономиката, здравеопазването, науката и др. Политическият ком-
понент на правителствената власт е функция на духа на законите, 
приемани от парламентарното мнозинство. Те превръщат неговите 
интереси и цели в задължителна норма на цялото общество. 

Неделимостта на двете функции в правителствената власт се 
признава от професор Минчо Семов в книгата му „Теория на поли-
тиката“. С оглед на характера на своя анализ (да разкрие същността 
на централната политическа власт като първа, висша власт в дър-
жавата) авторът изследва „администрацията заедно с правителст-
вото“2. Едновременно с това той прави разлика между администра-
тивната функция на правителствената власт и неполитическата по 
своята същност административна власт в държавата. Към админис-
тративната функция на правителството Минчо Семов отнася реше-
нията „кой какво да прави, в какви срокове да го направи; какво се 
забранява; приемат се правилници и разпоредби, които регулират и 
направляват държавата“. Към другата (административната) власт 
той отнася „останалото“, характеризирано по следния начин: „прак-
тическата организация на работата по изпълнение на правилници, 
постановления и наредби се осъществява от администрацията“3. 

Позволих си това отклонение за връзката между политическа-
та и административно-управленската власт (съответно между тех-
ните субекти – политическия лидер и политическия мениджър – 
администратор, управленец), за да подчертая, че е неправилно по-
литическият мениджър да изземва политическа власт и да изпълня-
ва политически функции. Ако това бъде позволено (а то се допуска 
вече не само в практиката, но и в много книги и учебници, посветени 
на политическия маркетинг, пазар, мениджмънт, връзки с обществе-
ността), то тогава мениджмънтът „поглъща“ политологията (съот-
ветно административно-управленската власт „усвоява“ политичес-
ката власт). Резултатът е ясен: от втората власт просто няма нужда. 
Ще рече, няма потребност от социалнополитическата функция на 
държавата. Необходима е политологическа хигиена. Самият „баща“ 
на политическия мениджмънт Питър Дракър прави тази „грешка“. 
Кавичките индикират нейното съзнателно допускане от автора, за 
когото „политиката е бизнес“ (Вж. Дракър, П. Новаторство и предп-
риемачество. Гл. 5 и 6). 

                                                 
2 Семов, М. Теория на политиката. с. 362. 
3 Пак там. 
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Целите на политическия мениджмънт се реализират чрез об-
ществено-политическата комуникация, която е непрекъснат фунда-
ментален процес на субектно взаимодействие, който чрез символни, 
знакови и звукови форми на общуване реализира връзките между 
социалните групи в обществената система. Пространството на об-
ществено-политическата комуникация е системата на обществени 
отношения в периметъра на държавата. Без нея обществото би би-
ло механичен сбор от индивиди, сами по себе си, необвързани и 
независими един от друг. Без нея в крайна сметка те не биха били 
зоон политикон (по Аристотел). Шансовете на социума в национал-
но-държавен и международен мащаб не са индивидуални, а колек-
тивни. Затова неговият фундамент не е сбор от индивиди, както 
твърдят хуманитаристите либерали, а социална общност, обедине-
на от социалната връзка. 

Политиката е основна подсистема на обществените отноше-
ния и комуникацията в нея (трябва да) отговаря на важно изискване: 
да има социалнополитически, а не неутрален характер, което ще 
рече, че съзнателните отношения на субектите един към друг са ос-
новани на общи социални и политически интереси. Тези интереси 
имат две взаимно свързани равнища – обективно и субективно. 
Обективното ниво, съдържащо потребностите, не зависи от избора 
на субекта и представлява прагматичния компонент на интереса. 
Докато субективното равнище (идейно-ценностният компонент) за-
дава моралните ограничения на интереса и заедно с това неговата 
дългосрочност или конюнктурност. 

Субектите на обществено-политическата комуникация са ус-
ловно разделени на две групи – комуникатори (К) и реципиенти (Р), 
които осъществяват взаимен обмен на информация (намалена не-
ограниченост) и целева ориентация (формиране, запазване или 
промяна на позицията и действието чрез влияние без насилие и 
принуда). Семантиката на латинската дума „communico“, означава-
ща „съветвам се“, насочва към двупосочността на взаимния обмен, 
към неговата права и задължителна4 обратна връзка. Нещо повече. 
Непрекъснатостта на комуникационния процес предполага постоян-
на смяна на местата на комуникатора – К, и реципиента – Р. По об-
ратната връзка, която доказва всъщност съществуването на общес-
твенополитическия комуникационен процес (ако е демократичен), 
реципиентът (Р) се превръща в комуникатор (К)5. И така до безкрай 

                                                 
4 Става въпрос за прескриптивна социална среда на взаимодействието между К и Р, 
която е наситена с богата, точна и разбираема информация – формална и алтерна-
тивна, която дава възможност за доверие, толерантност и баланс на разумни и емо-
ционални аргументи. 
5 За значението на обратната връзка, по която протича контролиращата власт на 
управляваните върху управляващите, вж.: Дал, Р. Демокрацията и нейните критици. 
С., 1989, с. 356. 
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на това фундаментално взаимодействие, което изгражда доверие и 
сътрудничество между социалните групи и техните политически 
представители в обществената система. 

Тази непрекъснатост на комуникацията (с права и обратна 
връзка) липсва в модела на американския политолог Харолд Ласу-
ел. Целта е политическият елит еднопосочно да налага на управля-
ваните своите интереси и цели. Ласуел признава директно пропа-
гандното основание на схемата си: Who says – What to – Whom via – 
What channels with – What effects. „Демокрацията – твърди той – се 
нуждае от пропагандата, за да се поддържат неинформираните 
граждани в съгласие с това, което ограничена класа е определила, 
че е в техен интерес. Ние трябва да оставим настрана демократич-
ния догматизъм, че хората са най-добри съдии на собствените си 
интереси“6. С други думи управляващите нямат нужда от обратната 
връзка на комуникацията, защото „управляваните често преминават 
от една алтернатива към друга без разумна причина“7. 

За да управлява успешно съзнанието на гражданите в свой ин-
терес, политическият елит се нуждае от психологическите похвати, 
изследвани от Зигмунд Фройд и Едуард Бърнейс – „баща“ на теоре-
тичния пиар. Голяма част от трудовете на Харолд Ласуел са посве-
тени на психологията на политическата комуникация. Особен акцент 
се поставя върху ролята на митовете за изграждане на фалшиво по-
литическо съзнание у управляваните, обслужващо управляващите. 
„Няма значение – твърди той – дали към момента митовете са исти-
на или лъжа. Важно е масите да ги приемат и да повярват в тях“8. 

В центъра на обществено-политическата комуникация е чове-
кът, а не технологията, техниката и информацията. Не чипът (изкуст-
веният интелект), а невронът (естественият интелект, който за разли-
ка от чипа се характеризира с нервно-психологическо натрупване) е в 
основата на нейната същностна характеристика. Затова, без да се 
подценява приносът на научно-техническите академични дисципли-
ни, които разработват средствата, повишаващи ефективността на 
обществено-политическата комуникация, тя се изучава приоритетно 
от учени хуманитаристи – главно философи, социолози и политолози. 

Към групата на комуникаторите (К) спадат медийни, полити-
чески, икономически, синдикални, религиозни, военни и други орга-
низации и институции, които чрез своите специалисти по обществе-
но-политическа комуникация, политически мениджъри, експерти по 

                                                 
6 Lasswell, H. The Structure and Function of Communication Society. Chicago, 1971, 39–40. 
7 Ibidem. 
8 Lasswell, H. Propaganda Detection and the Courts. – In: Lasswell, H., and Associates. 
Studies in Quantitative Semantics Language of Politics. Massachusetts Institute of 
Technology, CaMBR, Mass., p. 9. 
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връзки с обществеността, имиджмейкъри, рекламисти, пресаташета 
взаимодействат с втората група на реципиентите (Р). 

Най-голям комуникатор в първата група са средствата за ма-
сова комуникация (СМК). Освен средствата за масова информация 
(СМИ), в т.ч. печатни (преса, списания) и електронни (радио, теле-
визия, интернет), които са едновременно и СМК, последните включ-
ват още кино, театър, книги, политически, икономически, културни и 
други мероприятия, провеждани пред масова аудитория. 

Способността да общува и да комуникира е задължително уме-
ние за политическия мениджър. Двете дейности имат общи черти и 
различия. Докато общуването като тотална човешка потребност може 
да бъде осъзнат или недостатъчно осъзнат процес, то комуникацията 
е изцяло осъзнат процес, подлежащ на външна регулация. Три етапа, 
възникнали във възходящ ред, характеризират общуването: а) общу-
ване като пасивна съзерцателна потребност; б) общуване като цел 
(да оцениш себеподобния и да се сравниш с него); и в) общуване ка-
то междуличностно отношение. Обществено-политическата комуни-
кация в периметъра на държавата протича на 4 равнища: 

– в цялата обществена система; 
– в политическата подсистема; 
– в рамките на един политически субект – например полити-

ческа партия; 
– на микрониво – междуличностни отношения със социално-

политически мотиви и последици. 
Без да подценявам значението на другите субекти в общест-

вената система за управлението на държавата, ролята на социал-
ната общност и социалната власт е същностна, уникална и незаме-
нима. Защото „тя решава социалните проблеми, а не индивидите“9. 
В този смисъл е твърдението на доцент Знеполски, че „силата на 
обществото зависи от силата на социалните общности и връзките 
между тях“10. В основата на представителните институции на бал-
канските държави например е социалната общност, а не обединени-
те индивидуални воли в гражданската общност. А разликата между 
социална и гражданска общност (без да се отделят и противопоста-
вят) е откриваема в текст на Лисабонския договор. 

Професор Минчо Семов анализира причините за хетероген-
ността на гражданското общество. Според него „отношението об-
щество–държава не е равнозначно на отношението гражданско об-
щество–държава“11. Основният аргумент е свързан с „котвата“ на 
държавното управление – отношенията на собственост. Като взема 
повод от твърдението на Жан-Жак Русо, че собствеността е истинс-

                                                 
9 Търоу, Л. Съдбата обича смелите. Цит. пр., с. 361. 
10 Цит. по: в. „Сега“, 16.12.2009 г. 
11 Семов, М. Теория на политиката. с. 251. 
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ката основа на гражданското общество, професор Семов заключа-
ва: „Гражданското общество, това са хората, на които собствеността 
дава право на избор за социално действие“12. Друго според него е 
обществото на наемните работници, които не принадлежат към 
гражданското общество, а са зависими от него. Техните основни 
проблеми са далеч по-прозаични: намиране на постоянна работа; 
възнаграждение, което е достатъчно за основните потребности; 
борба за справедлив дял от дохода, реализиран от техния труд. На-
лице е мащабно противоречие между интересите на гражданското 
общество и на обществото на наемния труд, чието ядро е противо-
речието между труда и капитала – подчертаното е мое, М. Ч.“13. 

В този контекст трудно приемливо е твърдението на професор 
Тодор Танев, че „общественото управление (Governance) се осъ-
ществява в триъгълника частен сектор–държава–гражданско об-
щество“14. Рамките на визирания триъгълник биха могли да бъдат 
приложени частично към мениджмънта на публичната сфера (Public 
Management), но те са твърде тесни за управлението на обществото 
и държавата като социалнополитическа функция на държавната 
власт в смисъла на изрично отбелязания в текста Governance (с. 
69). Неглижирането на разликата между двете качествено различни 
управления – Governance и Management и тяхната субординация, 
води автора до погрешния извод „за основния парадокс на съвре-
менното управление: от правителствата все по-малко и по-малко 
може да се очаква да решат обществени задачи с нарастваща 
сложност в контекста на все по-взаимозависимия свят“15. Не става 
ясно какъв е точно контекстът и кои правителства има предвид ав-
торът, но в България посоченият парадокс не се открива. Точно об-
ратното. При усложнена икономическа и политическа конюнктура 
гражданите очакват много повече от правителството въпреки голе-
мите разочарования от неговата политика – единствено правителс-
твото, а не частникът, може ефективно да реализира жизненоваж-
ните за гражданите публични проекти. Аргументите на тезата са 
пряко свързани с формата на собственост, степента на обобщест-
вяване на материалните активи, постоянните фактори на цивилиза-
ционното наследство и тяхното влияние върху възможностите за 
защита на широк обществен интерес. 

Най-големите противоречия и разминавания в специализирана-
та литература по комуникационен мениджмънт са свързани с харак-
теристиката на понятието „публика“. Бизнес комуникацията разли-
чава два вида „публика“ – вътрешна – служители, консултанти, ди-

                                                 
12 Пак там, с. 255. 
13 Пак там, с. 255. 
14 Танев, Т. Анализ на публичните политики. С., 2008, с. 69. 
15 Пак там. 
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ректорски борд, и външна – целевата група, към която е насочен про-
дуктът или услугата на компанията. Много автори използват това съ-
държание на понятието едно към едно и в политическата комуника-
ция, без да отчитат качествената разлика между бизнес и политика. 

Публиката е субект на индивидуална, корпоративна власт. Тя 
възниква по определен повод и събитие, след което бързо се раз-
пада. Например чрез комуникация в Мрежата@ на Орлов мост се 
събира общност от индивиди, които в основната си част не се поз-
нават. Между тях няма трайна социална връзка. Те общуват епизо-
дично, за да изразят съгласие/несъгласие по критичен обществен 
проблем, например фракинга на шистов газ, споразумението ACTA 
или закона за горите. 

Неоснователно e на публиката да се придава ролята на „деми-
ург“ (създател) на социалната общност и съответно на политиката 
като подсистема на обществените отношения. Такова немотивирано 
обръщане на парадигмата прави политологът Николай Найденов в 
книгата си „Публика и политика“. Целта е да се неутрализира социал-
ната същност на обществената система и на политическата комуни-
кация. „Не само няма общи интереси като основа на публиката – нас-
тоява авторът, – но и те се отричат като необходим разграничител“16. 

Чрез интерактивните* методи и средства за управление на 
обществено-политическата комуникация се осъществява „диалогът“ 
между субектите на комуникацията. Те включват взаимодействащи 
си информационни технологии като телекомуникации, компютри, 
телевизия, интернет. Трябва да се признае, че значението и влия-
нието на интерактивните електронни средства за комуникация върху 
политиката и политическия мениджмънт все още не са проучени. 
Приоритетно се анализира техническият аспект на проблема, но 
липсва синтезът между социалния и техническия характер на об-
ществено-политическата комуникация. За да компенсират набързо 
този дефицит, някои автори освобождават взаимодействащите си в 
комуникацията субекти от тяхната социална характеристика, която 
пречи на „правилния“ извод. „Солидаризираме се с мнението – под-
чертава Блага Благоева, – че в съвременните постиндустриални 
общества гражданинът все повече се освобождава от чувството за 
принадлежност към определена социална или идеологическа общ-
ност като основен регулатор на политическото му поведение. Осво-
бодилият се от идеологическа и социална самоидентификация су-
бект излиза на обществената сцена като свободен купувач“17. 
Следва убийственото за политологията обобщение, което я прави 

                                                 
16 Найденов, Н. Публика и политика. С.: Св. Кл. Охридски, 2008, с. 123. 
* interactive – взаимодействащ си 
17 Благоева, Бл. Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера. С.: 
Стено, 2011, с. 13. 
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излишна като академична дисциплина и я превръща в клон на ико-
номикса: „Постепенно пазарът се превръща в главен механизъм, 
съединяващ управляващи с управлявани“18. 

Интеграцията между комуникационните средства и системата 
от обществени отношения създава проблеми както на реалното об-
щество, така и на неговия виртуален вариант. Някои автори и пре-
подаватели не правят разлика между реалното (онтологичното) об-
щество, в рамките на което се осъществява комуникацията, и вир-
туалния социум, който има следните характерни черти: 

– нематериалност, т.е. несубектност на влиянието; от политоло-
гията знаем, че влиянието, властта, силата, принудата са субектни 
отношения, т.е. комуникаторът и реципиентът са естествени, а не 
изкуствени интелекти, които имат право на избор на позиция и дейст-
вие. Изображението на втория субект, създадено от чип (изкуствен 
интелект), произвежда (или не) ефекта на комуникацията, който досе-
га е бил характерен за материалния (субектен) реципиент; 

– условност на комуникацията, предизвикана от изменяемост-
та на изображението на втория субект – реципиента. С тази харак-
терна черта на виртуалното общество е свързана неговата следва-
ща особеност; 

– комуникацията се прекъсва и включва свободно и внезапно с 
едно кликване на мишката – нещо, което не може да се случи с ма-
териално-субектната комуникация, за която не са характерни крат-
котрайност и внезапно изчезване. 

Мрежата@ е нова възможност на българския политически елит 
да провежда предизборната си кампания и чрез това модерно ин-
формационно-комуникационно средство. Този вид кампания обаче е 
недостъпен за 2/3 от българските избиратели, които не ползват ком-
пютър и интернет. В този случай Мрежата@ се явява средство за до-
пълнителна фрагментация на обществото на две различни групи: а) 
„виртуална класа“ (по Артър Крокър), която обхваща част от техни-
ческата интелигенция, учени във всяка научна сфера, компютърни 
специалисти – администратори на сайтове, създатели на видеоигри; 
и б) аутсайдери, в т.ч. неквалифицирани работници, маргинални 
малцинства, най-общо казано, групи с най-нисък социално-икономи-
чески статут. В период на криза тази диференциация се задълбочава. 

Комуникацията във виртуалното общество е всъщност симу-
лация на субектността (за влияние, власт, принуда и т.н.) в реално-
то общество. Съдържанието на този вид комуникация е техническо. 
Моята позиция е, че обществено-политическата комуникация чрез 
Мрежата@ виртуализира обществената система и я прави различна 
от материалната, първоначалната социална система. Взаимодейст-
вието на индивиди, социални групи, институции и организации в ин-

                                                 
18 Пак там. 
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тернет не е същото – то не е реално съществуващо (онтологично), а 
виртуално, без да подценявам значението на второто. След създа-
ването на писмеността и печатарската машина динамичното разви-
тие на електронните средства за масова комуникация, в т.ч. на ин-
тернет, открива нова ера в обществено-политическата комуникация, 
съдържаща предпоставки за демократизация на политическия про-
цес и на комуникацията в него. Отпадат географските граници, въз-
никват благоприятни условия за ограничаване на цензурните филт-
ри. Това обстоятелство е изключително важно за електората на 
държави с авторитарно управление. Не случайно професор Михаил 
Константинов не пропуска да предупреди политиците да се съобра-
зяват със силата на интернет обществото, многократно нарастваща 
в предизборни периоди. 

Лавинообразното внедряване на интерактивните методи и 
средства на комуникация в началото на XXI век има и негативен 
ефект, който се мултиплицира в политическата сфера: ограничава 
се материалната, междуличностната комуникация, която преминава 
във виртуалното пространство с перфектни варианти за манипула-
ция (прикрита комуникация, при която комуникаторът не разкрива 
действителните си намерения спрямо реципиента). Френският со-
циолог комуникатор Жан Бодрияр характеризира екстаза от елект-
ронната комуникация като „хладна съблазън“19. Влизайки в това 
състояние на екстаз, преживявайки екстремални моменти в хипер-
действителността, социумът престава да бъде себе си. Той става 
хладен и обективен, без субективни взаимоотношения. Бързо се 
преминава към приоритетно квантифициране, инструментализиране 
и материализиране на политическия процес. 

Канадският политолог Артър Крокър представя виртуалното 
взаимодействие в интернет по следния начин: „Виртуалното общес-
тво е изключително атрактивно сега, защото подобно на падащ кос-
мически кораб ние отново се връщаме в изгарящата атмосфера на 
самотността. Технологически създаденото общество няма друго 
съществуване, освен в качеството си на симулационна зала. В ин-
терес на медийните мрежи то се проявява като мощно силово поле 
(винаги технически съвършено) с огромни възможности на паметта, 
за да скрие там своята самотност“20. 

Конкретното проявление на интернет тенденцията в политичес-
кия мениджмънт има неблагоприятен аспект в учебния процес: учеб-
ниците са претрупани с понятия от технико-инструментален характер. 
Липсва анализ на тяхното взаимодействие със социалнополитическа-
та характеристика на комуникацията, която най-често се пренебрегва. 

                                                 
19 Бодрийяр, Ж. Политическая судьба соблазна. – В: Соблазн. М., 2000, с. 279. 
20 Kroker, A., with M. Weinstein. Data Trash. The Theorie of the Virtual Class. Montreal, 
1994, p. 23. 
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Политологичните идеи, в т.ч. в политическия мениджмънт, не 
могат да възникнат в затворената система на информационните 
технологии, пък били те и най-модерните. Те са резултат от трудния 
теоретичен синтез, извършващ се във високия етаж на човешкото 
съзнание – мисленето. Не става въпрос за техника, продукт, стока и 
услуга, нахлули в политическата наука днес, а за метод на научно-
теоретично мислене, който е в растящ дефицит. Преориентирането 
към теоретичното мислене не може да се случи, когато „политиците 
заменят отговорността с медиен театър, гражданите се разпадат на 
фейсбук групи и туитър възмущения, а на човечеството му остава 
да се моли да не се блъсне в твърде голям предмет в тъмнината“21. 

Следва да изтъкнем, че стратегическото планиране на пре-
дизборния мениджмънт е синтез между социални идеи, ценности 
и познание, от една страна, и план за подходите и средствата на 
тяхното изразяване, от друга. Социалната идея, заложена в целта 
на мениджмънта, гарантира дългосрочността на планирането, а 
средствата и методите на нейното представяне – ефективността на 
сетивно-нагледните образи. 

Първата част на синтеза – социалната идея, има приоритетно 
значение за стратегическото планиране на предизборния менидж-
мънт, защото тя дава възможност за „мисловно проникване в бъде-
щето, за вярно долавяне на основните тенденции в политическия 
процес и гарантиране на конкретните варианти на мислене и дейст-
вие в обществено-политическата сфера“22. 

Настъпилата фундаментална промяна в ценностната система 
на България след 1989/1990 г. оказва неблагоприятно влияние вър-
ху управлението на политиката, в т.ч. на предизборната кампания. 
Пряк резултат от тази промяна е нарасналото значение на образа, 
представата и нагледността за сметка на идеята и познанието за 
политиката. Увлечението по екранността и образа е изключително 
силно. То настъпва паралелно с екстаза по аудио-визуалната тех-
нология, че идеята в предизборната кампания се изплъзва на зри-
теля. Тя е субституирана от средството за нейното представяне, 
поглъщащо най-много финансови средства по време на кампаниите. 
Избирателите мислят все по-често с телевизора, а не с главата си, 
превърнала се в миниатюрен терминал, пълен с транзистори. „Сту-
деният свят на телевизията – изтъква Жан Бодрияр – е напълно 
безвреден за въображението, в т.ч. и за детското, и не предизвиква 
по никакъв начин мисълта. Телеобразът е просто картинка, която 
нищо не ти подсказва, дори не намеква за нищо“23. 

                                                 
21 Дичев, Ив. За ролята на СМИ и интернет отчуждението. – 24 часа, 12.02.2012. 
22 Основни термини, използвани в учебния процес. Том ІІІ. Политически науки. С.: 
Стопанство, 2011, с. 301. 
23 Бодрийяр, Ж. Соблазн. М., 2000, с. 279. 
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Прибързано се наложи мнението, че трябва да си внесем де-
дукция отвън, включително от учебниците по политически менидж-
мънт, която да следваме и прилагаме стриктно в специфичните ус-
ловия на България, различни от тези на САЩ и Западна Европа. 
Само че присадката в неолибералния ѝ вид не роди нови научни 
идеи, а придаде на политическия мениджмънт информационно-
технически характер, който препятства неговото стратегиране. Ме-
ниджърът се превърна в техник по информация и комуникация в по-
литиката. Този подход не стимулира главния фактор в науката – те-
оретичното мислене, защото то не идва, когато нямаш конкретен 
предмет за изследване (например българската политическа систе-
ма). На българската наука и обучение във ВУЗ се предлага нещо 
друго – да приспособят българската реалност към чужди за нея 
идеи и ценности. 

Знанията, които трябва да притежава политическият мени-
джър, за да състави стратегия на предизборната кампания, имат 
социално естество, защото той опосредства именно социалнополи-
тически, а не някакви други отношения. Централно място сред зна-
нията на политическия мениджър заема трайната връзка между со-
циалната идея, от една страна, и образа, от друга. Имиджологията е 
важна, но, когато е в съподчинено отношение с идеологията и поли-
тологията. 

Ето защо политическият мениджър трябва да има цялостно и 
системно познание за политиката като част от обществените отно-
шения, за закономерните връзки с другите подсистеми на общест-
вото – с икономиката, културата, управлението, за основните субек-
ти (комуникатори и реципиенти), които са обхванати в обществено-
политическата комуникация, и за закономерностите на тяхното вза-
имодействие. Развитието на политическия мениджмънт, особено в 
неговата стратегическа част, далеч не зависи само и главно от но-
вите информационни технологии, в т.ч. от интернет. Точно обратно-
то. То е преди всичко функция на познанието за социалнополити-
ческите промени в обществото. В този смисъл политическият мени-
джър няма нищо общо с бизнес мениджъра. 
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БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ – 
ГЕНЕЗИС, ПРОЯВИ И РАЗВИТИЕ 

 
Петър Михайлов 

магистър по политология 
 
 
През последните години темата за национализма става все 

по-актуална. В българското политическо пространство се повдигат 
редица въпроси, отнасящи се до това явление и до неговото място 
в политическия процес. Такива са например: Каква е същността на 
национализма – съзидателна или разрушителна?; Каква е била и е 
ролята на национализма в световния и в частност в българския по-
литически живот?; Има ли бъдеще национализмът в един все по-
глобализиращ се свят?, и пр., и пр. В този смисъл говоренето за на-
ционализма в българското публично пространство има две основни 
характеристики. Първата е, че повечето хора, които се изказват 
по тази тема, нямат цялостна представа за същността на наци-
онализма като политическа теория и практика. Често можем да 
чуем как някои политолози, социолози и журналисти погрешно тъл-
куват национализма като напълно равнозначен с такива специфич-
ни политически феномени като нацизма и фашизма, т.е. като сино-
ним на агресията, некултурността и заплахата за цивилизованото 
човешко общество. Втората особеност на публичния дискурс от-
носно национализма е, че в него доминират предимно негатив-
ните оценки. В преобладаващата част от съвременните анализи 
национализмът бива разглеждан като явление, свързано с етничес-
ка нетърпимост и омраза, като нещо остаряло и ретроградно, което 
ни превръща в „тъмни балкански субекти“ и е в разрез с европейс-
кото бъдеще на страната. В тези анализи напълно се отрича въз-
можността да съществува съзидателен национализъм, който да бъ-
де фактор за укрепването на държавността. 

В светлината на тези разсъждения с пълно право можем да 
заключим, че в българското публично пространство днес господства 
твърде изкривена представа за национализма. Затова сме посвети-
ли настоящата разработка на проблема за българския национали-
зъм, която е разделена на четири части, разглеждащи този феномен 
в четири различни периода от българската история: Възраждането; 
буржоазния период – 1878–1944 г.; годините на държавния социали-
зъм – 1944–1989 г.; и най-новото време – след демократичните про-
мени от 1989 г. В първите три части е анализирана емпиричната 
информация за проявите, значението и съдбата на национализма в 
България през съответните периоди, докато четвъртата част на 
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разработката има изцяло практически характер. Освен това към 
анализа на емпиричната информация са посочени и в какви конк-
ретни аспекти трябва да намери израз служещият като основа за 
националния ни просперитет т.нар. „градивен национализъм“, чрез 
който още по-пълноценно да се разрешат тежките проблеми и пос-
ледици от българската трансформация в началото на XXI век. 

 
1. Българската национална идея в Епохата на възраж-

дането 
 
Българският национализъм се ражда в Епохата на въз-

раждането. Корените на Възраждането могат да се търсят в нача-
лото на ХVІІІ в. Една от основните предпоставки за българското 
Възраждане е свързана с навлизането на стоково-паричните отно-
шения в българските земи по това време. В началото на ХVІІІ в. Ос-
манската империя навлиза в дълбока криза. Високата порта вече не 
е онази непобедима сила, от която треперят всички европейски на-
роди. Тя търпи последователни военни поражения от Австрия и Ру-
сия. Поради липсата на успехи на бойното поле секват приходите на 
Османската империя от военна плячка. Останала без тях, тя вече е 
принудена да купува. Така се създават условия за развитието на 
занаятите в българското землище, а чрез тях стоково-паричните от-
ношения навлизат в българските градове и села. В този контекст 
Иван Хаджийски отбелязва, че „началото на занаятите и търго-
вията в България е и начало на българското Възраждане“1. 

Началото на този период от историята на България окон-
чателно е маркирано през 1762 г., когато в Хилендарския манас-
тир монахът Паисий написва „История Славяноболгарская“. 
Със своя труд Паисий се превръща в първия идеолог на модерната 
българска политическа мисъл. По своето естество историята на 
Паисий представлява апел за национално самоопределение, 
отправен към българите. Привеждайки множество исторически 
примери, хилендарският монах успява да докаже несъстоятелността 
на издигнатата от натрапчивото гръкоманско течение теза, че бъл-
гарите са „прост народ“, който не е в състояние да провежда своя 
успешна политика. На основата на Паисиевата история се очер-
тават и контурите на трите национални идеала на българското 
Възраждане: 1) развитие на светско образование; 2) независи-
ма българска църква; и 3) национално освобождение2. 

Фактор с важно значение за развитието и разпростране-
нието на българското национално съзнание е побългаряването 
на градовете. През втората половина на ХVІІІ в. значителни маси 

                                                 
1 Хаджийски, И. Бит и душевност на нашия народ. С., 2002, с. 61. 
2 Митев, Тр. Цикъл от лекции по история на българския политически живот. 
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от хора започват да се пренасочват от сферата на земеделското 
към областта на занаятчийското производство. В резултат на миг-
рационните движения от свързаното със земеделието село към гра-
да, който е център на занаятите, осезаемо нараства българското 
присъствие в градовете. Все повече градове с доминиращо дотога-
ва турско население придобиват български облик3. Като пример за 
тези мащабни промени може да послужи град Карлово, където в 
края на ХVІІ в. турците съставляват 3/4 от неговото население, а 
през ХІХ в. българите вече са мнозинство, като стопанската дейност 
в града е концентрирана предимно в техните ръце4. А като следст-
вие от процесите на преселване от селото към града възникват по-
големи селища, в които българите по-добре осъзнават своето един-
ство. Затова и българското национално съзнание се проявява силно 
в най-големите градове в българското землище, каквито са Русе, 
Пловдив и София5. 

Като положителен фактор за развитието на възрожденс-
кия български национализъм може да бъде отчетена и липсата 
на дълбока социална диференциация. Различията между едрата, 
средната и дребната буржоазия са малки, защото представители-
те на едрата българска буржоазия произлизат от средите на 
забогателите селяни и еснафи. Това обстоятелство осигурява 
силно сцепление на обществото – съществуващите класи се сбли-
жават, а противоречията между тях остават на заден план. 

Засилването на националното съзнание към началото на ХІХ 
в. дава основание на проф. Николай Генчев да констатира, че през 
Възраждането то избухва като силно и ярко чувство. Според Ген-
чев експлозията на националното чувство е своеобразна реак-
ция срещу турското политическо господство, гръцката духовна 
власт и културно-политическата и религиозната инвазия на Ве-
ликите сили6. 

И така, следва да се отбележи, че възрожденският български 
национализъм намира конкретен израз в трите масови нацио-
нални движения през ХІХ в., които се основават върху трите на-
ционални идеала на българското Възраждане: 1) светско обра-
зование; 2) независима църква; и 3) национално освобождение. 

В хронологичен план първа е борбата за развитие на ново-
българска просвета. През най-мрачните безпросветни години на 
робството (ХV–средата на ХVІІІ в.) килийните училища по църкви и 
манастири са единствените образователни институции в българското 

                                                 
3 Гандев, Хр. От народност към нация. Варна, 1988, 23–24; 60. 
4 Константинов, П. Възрожденско Карлово. – Във: Национален музей „Васил Левски“ 
– Карлово. С., 2008, 39–41. 
5 Хаджийски, И. Оптимистична теория за нашия народ. С., 2002, 223–224. 
6 Генчев, Н. Цит. съч., с. 331. 
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землище. Като междинна институция в началото на ХІХ в. се появя-
ват смесените елино-български училища. През 1835 г. в гр. Габрово е 
основано първото светско новобългарско училище. Започва масова 
просветна вълна, в резултат на която до средата на ХІХ в. почти ця-
лата територия на страната е покрита с гъста мрежа от училища. Към 
1876 г. в България има над 1500 начални и 50 класни училища, две 
гимназии – в Пловдив и Габрово, търговско училище в Свищов и две 
педагогически училища – в Щип и Прилеп7. Новобългарското учи-
лище има изключително важна роля за разрастването на бъл-
гарския национализъм, защото в него се подхранва националното 
самосъзнание на подрастващите български поколения. 

Една от основните прояви в борбата за развитие на ново-
българска просвета се отнася до формирането на общонацио-
налния книжовен език. Той се превръща в необходимото средство 
за всекидневно общуване по писмен и устен път между българите 
от всички краища на българското землище. Като основа на офици-
алния книжовен език са използвани източните български наречия, 
но това обстоятелство не изключва присъствието на редица за-
паднобългарски черти в него8. 

Втора в цитирания хронологичен ред е борбата за цър-
ковна независимост. След падането на България под турско робс-
тво Търновската патриаршия е унищожена, като нейният диоцез 
преминава към Цариградската патриаршия. Известна автономия 
запазва Охридската архиепископия, но през 1767 г. и тя е ликвиди-
рана. По този начин всички българи се оказват под духовната власт 
на цариградския патриарх. Така антибългарската политика на Ца-
риградската патриаршия предизвиква острата реакция на бъл-
гарите, като за начало на организираната борба срещу гръцката 
духовна власт се сочи 1838 г., когато от Търново е изгонен гръцкият 
митрополит Панарет. Малко по-късно, през 1844 г., Неофит Боз-
вели и Иларион Макариополски разработват и представят пред 
султана първия възрожденски български политически проект, 
предвиждащ българите сами да могат да си избират владиците. 
Битката срещу гръцкия клир придобива общонародни измерения, 
като тя достига своята кулминация след Кримската война, когато 
през 60-те години на ХІХ в. Цариградската патриаршия няма реална 
власт в българските селища – гръцките митрополити са повсемест-
но изгонвани. Окончателната победа е постигната на 28.ІІ.1870 г., 
когато султан Абдул Азис издава ферман за учредяването на неза-
висима Българска екзархия. Това е изключително важен успех, 
тъй като с този ферман де факто се признава съществуването 

                                                 
7 Генчев, Н. Социалнопсихологически типове в българската история. С., 1987, с. 138. 
8 Гандев, Хр. Пак там, с. 57; Янков, Г. Цикъл от лекции по теория на етническите 
общности. 
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на българската нация, както и българския характер на земите, 
включени в диоцеза на екзархията. В нейно лице пък българите 
получават своята първа международно призната институция, 
която като тяхна духовна и политическа обединителка работи 
приоритетно в защита на техните език, вяра и национално са-
мосъзнание9. 

Борбата за национално освобождение е третото масово 
движение на българското Възраждане. До Кримската война въо-
ръжените националноосвободителни борби имат предимно стихиен 
характер. Избухват отделни бунтове като Велчовата завера през 
1835 г. и Нишкото въстание през 1841 г. Те обаче са със спонтанен 
характер, не обхващат всички български земи, а са капсулирани в 
отделни области и са лишени от обща идеология и единна ръко-
водна концепция10. 

Първият идеолог и основоположник на организираното 
българско националноосвободително движение е Георги 
Стойков Раковски. Отначало той предвижда свободата да бъде 
постигната по пътя на единодействието с другите балкански христи-
янски народи. Като израз на този възглед през 1862 г. по негова 
инициатива е създадена Първата българска легия, която се сражава 
на страната на Сърбия във войната ѝ с Османската империя. На по-
късен етап от своята революционна дейност, разочарован от конюн-
ктурната политика на Сърбия и Румъния по българския въпрос, Ра-
ковски постепенно възприема идеята за самостоятелно освобожде-
ние на България. Новите му позиции са отразени в „Привременен 
закон за народните горски чети“, в който се предвижда свободата да 
бъде извоювана посредством навлизането на чети от Румъния и 
Сърбия в България, които да предприемат координирани действия 
срещу турските власти11. 

Свои идеи за това как да бъде постигната свободата излагат и 
други възрожденски дейци. Обединяващата най-имотните българи 
Добродетелна дружина очаква решаващата намеса на Русия и е 
скептична спрямо самостоятелните действия. А патриотът Иван Ка-
сабов пък по аналогия на Австро-Унгария съставя проект за създа-
ване на дуалистична българо-турска държава. На този фон обаче 
най-прогресивни се оказват възгледите на Васил Левски. Той 
отхвърля както четническата тактика на Раковски, така и идеите за 
преобразуването на Османската империя в дуалистична държава. В 
противовес на разбиранията на Добродетелната дружина Апосто-
лът развива тезата за самостоятелно освобождение на България. В 
своята революционна дейност Левски залага на изграждането на 

                                                 
9 Генчев, Н. Пак там, 199–206; 300–312. 
10 Вж. Генчев, Н. Пак там, с. 335. 
11 Пак там, 340–343. 
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широка мрежа от революционни комитети в страната, които да пов-
дигнат едно всенародно въстание. Така през 1870–1872 г. са поло-
жени основите на Вътрешната революционна организация (ВРО). 
Задължително трябва да се спомене, че ВРО е изградена от 
Левски изцяло в съответствие с доминиращите сред българите 
демократични нагласи. Комитетите са организирани на началата 
на равенството, в тях липсват каквито и да е елементи на вождизъм, 
а всички решения се взимат с вишегласие (мнозинство). Отчетливо 
демократичните възгледи на Левски намират израз и в проекта му 
за държавното устройство на свободна България – „свята и чиста 
република“, в която всички народности ще са равноправни във всяко 
едно отношение. 

Известно е, че борбата за национално освобождение и 
възрожденският български национализъм достигат най-
връхната си точка в Априлското въстание. То е най-мащабната 
революционна проява на българското Възраждане, като обхваща 
представители на всички слоеве на българското общество. Показа-
телен в това отношение е фактът, че от 64-имата представители на 
събранието в Оборище 19 са търговци, 17 души са земеделци и от 
средите на интелигенцията (главно учители), а занаятчиите – 1112. 
Поради липсата на достатъчно въоръжение и подготовка, както и в 
резултат на естественото количествено съотношение на силите в 
полза на редовната турска армия и башибозука, въстанието търпи 
военно поражение. 

Българският възрожденски национализъм има изключителни 
заслуги за консолидирането и просперитета на българската нация. 
Благодарение на движенията, инспирирани от него, българите се от-
късват от мрака на безпросветността и се сдобиват с църковна и по-
литическа свобода. Неговите представители – Раковски, Левски, Бо-
тев, Бенковски, Волов, пък остават в българската история със своята 
безкористна отдаденост в името на българщината. Днес идеалите 
на градивния възрожденски национализъм, както и личната 
нравствена чистота на неговите изразители трябва да послужат 
като еталон за съвременните български поколения, върху чиято 
основа те да разработят и приложат в политическата практика 
съвременният съзидателен български национализъм. 

 
2. Буржоазният български национализъм до средата на 

ХХ век 
 
Съществуващата от 1878 до 1944 г. обществено-политическа 

система в България се определя като буржоазна по силата на фак-
та, че водещо място в нея заема българската буржоазия. В този 
                                                 
12 Дойнов, Д., К. Косев. История на Априлското въстание 1876. С., 1976, с. 320. 
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смисъл и българският национализъм през разглеждания период се 
определя като буржоазен. 

Разпокъсването на Санстефанска България, осъществено 
на Берлинския конгрес, води до формулирането на нов нацио-
нален идеал, издигнат и защитаван от следосвобожденския 
буржоазен български национализъм, – обединението на всички 
български земи. Идеята за целокупна България се превръща в 
мечта за няколко поколения българи. По пътя към нейното реализи-
ране е осъществено Съединението между Княжество България и 
Източна Румелия, провъзгласена е независимостта на България от 
Османската империя, вдигнати са няколко въстания в останалите 
под чужда власт български земи и България взема дейно участие в 
четири войни (Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзни-
ческата и Първата световна война), водени в името на целта да се 
постигне националното обединение. 

Едни от основните изразители на буржоазния национали-
зъм са седемте либерални партии. Въпреки различията, главно 
по отношение на външнополитическата ориентация (опозицията ру-
софили–русофоби), между тях съществува единомислие по посока 
на подкрепата за националния идеал. Например в декларация на 
Демократическата партия от началото на ХХ в. се казва, че за нея 
националното обединение е идеал, който тя изцяло възприема и ще 
пожертва всичките си сили за него13. За да бъде способна българс-
ката държава да се превърне в обединителка за всички българи на 
Балканския полуостров, буржоазните формации издигат и реализи-
рат в политическата практика редица мерки, насочени към изграж-
дането на силна национална икономика и боеспособна армия. В 
програмите на почти всички седем либерални партии могат да се 
намерят точки, в които се заявява подкрепа за развитието на наци-
оналната индустрия, главно чрез прилагането на протекционистична 
митническа политика. За пръв път подобни механизми са реализи-
рани при управлението на Стефан Стамболов, когато с оглед на 
подпомагането на българската икономика са наложени вносни мита 
на конкурентни чужди стоки14. Различните правителства, независи-
мо от техния партиен състав, приоритетно се грижат и за укрепване-
то на армията. В това направление са постигнати значими успехи. 
Ако през 1878 г. сред българите са малцина хората с армейски опит, 
то 3–4 десетилетия по-късно българската армия се превръща в най-
мощната на Балканите и в основната сила, смазала Османската им-
перия през 1912–1913 г. 

                                                 
13 Саздов, Д. Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в 
България – 1879–1918. С., 1992, с. 216. 
14 Велев, Гр. Национализмът. С., 2005, с. 196. 
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Усилията на буржоазните партии обаче се оказват недоста-
тъчни за осъществяването на националния идеал. В политиката си 
те допускат няколко важни грешки (най-вече контрапродуктивните 
борби на „фили“ и „фоби“ и раболепното отношение към устано-
вилия се личен режим на Фердинанд), които довеждат до двете на-
ционални катастрофи. 

Друг важен носител на българския национализъм след 
1878 г. са освободителните движения на българите, останали 
под чужда власт. На първо място тук трябва да се спомене Вътреш-
ната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Орга-
низацията е основана през 1893 г. в Солун, като целта ѝ е извоюване 
на свобода за българите в Македония и Одринско и обединяване на 
техните земи с България. В следващите десетилетия ВМОРО разг-
ръща активна дейност и се превръща в един от основните стълбове 
на българския национализъм. ВМОРО организира и изнася на пле-
щите си тежестта на най-масовата проява срещу наложеното от Бер-
линския договор статукво – Илинденско-Преображенското въстание, 
избухнало през лятото на 1903 г. в Македония и Одринско. След две-
те национални катастрофи коренно се променят условията, в които 
трябва да функционира ВМОРО. След осъщественото през 1913 г. 
мащабно етническо прочистване от страна на Османската империя 
спрямо българите в Одринско дейността на организацията се ограни-
чава само в Македония, в резултат на което името ѝ постепенно се 
трансформира във ВМРО. През 1929 г. е проведен учредителният 
конгрес на Вътрешната западнопокраинска революционна организа-
ция „Въртоп“. Нейният устав наподобява „Наредата“ на Левски и ус-
тава на ВМРО. За реализацията на своите цели организацията пред-
вижда използването на писмена пропаганда и оръжие. 

Националистически организации, акцентиращи върху 
проблемите на останалите извън пределите на родината бъл-
гари, възникват и в самата България. През 1895 г. дружествата 
на македонските и тракийските емигранти в България се обединяват 
във Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК), който си поста-
вя същите цели като ВМОРО. През 1914 г. в София възниква Вър-
ховният добруджански комитет, а 10 години по-късно се ражда и 
Съюзът на Западните покрайнини15. 

Друга важна група изразители на следосвобожденския 
български национализъм са обединенията на военни, интелек-
туалци, младежи и студенти. В периода от 1878 до 1944 г. военни-
те са един от главните стълбове на българския национализъм. Че-
тирите войни от 1885 до 1918 г. възпитават две поколения българи в 
дух на идеализъм и безкористна и самопожертвователна служба на 
родината. На тази база изникват организации като съюзите на за-

                                                 
15 Вж. пак там. 
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пасните офицери и подофицери, които развиват активна национа-
листическа дейност16. 

Процесът на формиране на различни съюзи с национа-
листическа ориентация се ускорява през 20-те и 30-те години на 
ХХ в. Най-масовите националистически организации през 20-те го-
дини са „Кубрат“ и „Родна защита“. Те са основани от запасни гене-
рали, но дейността им не се ограничава само сред военните. Двете 
обединения си поставят като главна задача укрепването и пропа-
гандата на изконното българско. Между тях има някои опити за еди-
нодействие, но те се провалят. През 30-те години „Кубрат“ и „Родна 
защита“ постепенно започват да губят членове, които се пренасоч-
ват към новопоявилите се националистически организации. През 
1927 г. е създаден Всебългарският съюз „Отец Паисий“ (ВСОП), 
който обединява в себе си редица родолюбиво настроени предста-
вители на българската интелигенция, като сред членовете му личат 
имената на Богдан Филов, Асен Златаров, Дора Габе и др. 

През 30-те години се раждат Съюзът на българските на-
ционални легиони (СБНЛ), Ратничеството за напредъка на бъл-
гарщината (РНБ) и Българският младежки съюз „Отец Паисий“ 
(БМСОП). Тяхната социална база е съсредоточена главно в мла-
дежта, като те разгръщат активна дейност по училища и универси-
тети. Най-масов характер от тези обединения придобива СБНЛ, като 
към 1939 г. в него има около 75 000 членове. В идеологията на 
СБНЛ има множество градивни елементи като например тезите за 
създаването на устрем у българската младеж към честна служба в 
полза на нацията; училището да възпитава подрастващите поколе-
ния в дух на родолюбие; направлявана от държавата стопанска по-
литика и ефикасна защита на труда. 

Внимание трябва да се отдели и на организацията „Бранник“. 
Това е казионна националистическа организация за организи-
ране на младежта, създадена по силата на специален закон, 
приет през 1940 г. Основната задача на „Бранник“ е да служи като 
опора на личния режим на Борис ІІІ, като в този контекст основният 
лозунг на „Бранник“ е „Борис, България, Бог“17. 

Следосвобожденският буржоазен български национали-
зъм може да бъде определен като съзидателен национализъм, 
тъй като той мобилизира обществената енергия за постигането 
на националния идеал. Констатацията за неговия градивен харак-
тер може да се потвърди и при сравнение с национализма на наши-
те съседи. За разлика от шовинистичната доктрина за „Велика Сър-
бия“ и гръцката „Мегали идея“ за възстановяване на Византийската 
империя буржоазният български национализъм не предявява пре-

                                                 
16 Вж. Алтънков, Н. Цит. съч., 64–71. 
17 Пак там, с. 374-385 



Петър Михайлов, магистър по политология 

 42 

тенции за чужди територии. Войните, инспирирани от него, нямат за 
цел завоюването на чужди земи, а освобождението на угнетените 
национални събратя. Към така очертаната картина трябва да се до-
бави и фактът, че следосвобожденският български национализъм 
никога не е залитал в крайности по отношение на живеещите в Бъл-
гария етнически малцинства за разлика от потисничеството на бъл-
гарите, наложено от режимите в Белград, Атина и Букурещ. А що се 
отнася до твърденията, че буржоазният български национали-
зъм носи вината за двете национални катастрофи, смятам, че 
отговорността трябва да се търси не толкова в него, колкото в 
недалновидните ходове на отделни правителства, водени от по-
литици като Иван Гешов и Васил Радославов, както и най-вече от 
установилия личен режим цар Фердинанд. 

 
3. Подмяната на националното чувство след 9.ІХ.1944 г. 
 
С победата на т.нар. „социалистическа революция“ 

(9.ІХ.1944 г.) настъпва едно от най-тежките времена за българс-
кия национализъм. Дошлата на власт комунистическа партия въз-
приема като свой основен идеологически враг национализма. На 
базата на своите интернационалистически възгледи българските 
комунисти квалифицират всичко, направено за укрепването на бъл-
гарската нация и държава, като „великобългарски шовинизъм“. При 
управлението на Георги Димитров думите „национализъм“, „патрио-
тизъм“ и „родолюбие“ са обявени за вредни остатъци от буржоазния 
период и враг на пролетариата. Друг комунистически вожд от пър-
вите следвоенни години, Вълко Червенков, пък заявява, че нацио-
нализмът трябва да се изкорени, тъй като той е „идеология на пре-
дателството спрямо лагера на мира, демокрацията и социализ-
ма“. На основата на тези схващания съществуващите до 9.ІХ.1944 г. 
националистически организации са забранени, като са обявени за 
„фашистки“ и „шовинистични“, а техните членове са преследвани и 
изпращани по различни лагери18. 

Разбиранията на управляващата компартия за национа-
лизма предопределят и политиката ѝ спрямо националния иде-
ал, като в името на пролетарския интернационализъм той е отречен. 
В този аспект особено болезнена за българската нация е политиката 
спрямо македонския въпрос. Още преди 9.ІХ.1944 г. БКП безкритично 
приема решението на Коминтерна от 1934 г. за създаването на „ма-
кедонска нация“. След войната Георги Димитров сервилнически 
угажда на Сталин и Тито за обединението на разпокъсаните части на 
Македония и изграждането на „македонска нация“. За тази цел власт-
та принуждава при преброяването от 1947 г. българите от Пиринския 
                                                 
18 Велев, Гр. Национализмът... Пак там, 277–287. 
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край да се идентифицират като „македонци“. Така на 200 000 българи 
е наложена чужда националност – в техните паспорти е записано, че 
са „македонци“. В опита си да изкорени българщината в Пиринския 
край БКП изпраща в него учители по „македонски език“ и „история“ и 
подпомага разпространението на „македонска литература“19. 

Политиката на подмяна на националното чувство не се 
ограничава само до македонските българи. Забранена е родо-
любивата мемоарна, научна и художествена литература, като тя е 
заклеймена като „вредна“ и „шовинистична“. В съответствие с идео-
логията и целите на БКП е направена цялостна редакция на учеб-
ниците по история и литература. В областта на историята ударение-
то е поставено върху политическите борби на българската левица, а 
същевременно са премълчани постиженията, които България реа-
лизира през буржоазния период. За да се удовлетворят партийните 
интереси, дори се стига до промяна на смисъла и значението на оп-
ределени исторически фигури и събития. Така например от борец за 
национално освобождение комунистическата историография прев-
ръща Христо Ботев в първия български комунист. Подобна е карти-
ната и в учебниците по литература. От тях са отстранени авторите, 
имащи връзка с буржоазната обществена система, а на тяхно място 
са включени творци, симпатизиращи на комунистическите идеи. Те-
зи мащабни промени в сферата на образованието раждат явле-
нието „отечествено невъзпитан българин“ – човек, който няма 
познания за историята и постиженията на своите предци, а се 
вдъхновява от догмите на пролетарския интернационализъм20. 

Но най-унизителни измерения господстващият национа-
лен нихилизъм достига в отношенията към външния патрон в 
лицето на СССР, защото ръководството на БКП превръща Бълга-
рия в най-послушния съветски сателит. Българските комунисти не 
просто безпрекословно следват всяко нареждане от Москва, те се 
стремят първи, преди всички останали държави от съветската орби-
та да засвидетелстват своята вярност към СССР. Кулминацията на 
този отблъскващ национален нихилизъм е достигната на 4.ХІІ.1963 
г., когато на специален пленум ЦК на БКП единодушно подкрепя 
предложението на Тодор Живков България да се превърне в 16-ата 
съветска република. В световната история засега няма друг из-
вестен случай, в който правителство на независима държава 
доброволно да се отказва от държавния си суверенитет! 

През 60-те години на ХХ в. настъпва известно преосмис-
ляне на позициите на управляващата компартия по национал-
ния въпрос. Анулирани са споразуменията между Георги Димитров 

                                                 
19 Митев, Тр. Българска политическа дефектология. С., 2011, 238–239; Велев, Гр. 
Национализмът... Пак там, 284–285. 
20 Митев, Тр. Българска... Цит. съч., 241–244. 
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и Тито за създаването на македонска нация, а македонските пас-
порти на населението от Пиринския край са сменени с български. 
Преиздадена е цялата инкриминирана след 9.ІХ.1944 г. литература 
с родолюбива насоченост, а в БАН е открита Секция по национална 
проблематика21. Най-силно новите тенденции се проявяват през 80-
те години, когато през 1981 г. е организирано мащабно честване на 
1300-годишнината от основаването на България. Паралелно с това 
пък се предприемат и процеси за приобщаването на етническите 
малцинства към българската нация. 

Стореното в тези насоки от БКП обаче не е в състояние да 
заличи нейните исторически грехове към българската нация. 
Комунистическият режим не може да бъде освободен от отговор-
ността за всичко извършено в името на пролетарския интернацио-
нализъм: националното предателство спрямо македонските бълга-
ри, опитите за изкореняване на българското национално чувство и 
изразената готовност да се ликвидират независимостта и суверени-
тетът на България. Тези действия нанасят много тежки поражения, 
чиито неблагоприятни последици тежат (а и ще тежат в бъдеще) на 
развитието на България. 

 
4. Новите изпитания пред българския национализъм 

след 1989 г. 
 
Както е известно, на 10.ХІ.1989 г. е поставено началото на 

последния засега период от съвременната история на България. На 
тази дата пленум на ЦК на БКП сваля от поста генерален секретар 
на компартията дългогодишния ръководител Тодор Живков, въз ос-
нова на което в рамките на следващите няколко месеца стартират 
процеси на преход от тоталитаризъм към демокрация и от държавно 
планирана към пазарна икономика. 

Демократизацията в политическата сфера създава възмож-
ности за легализиране на национализма и националистическите 
прояви. След 1989 г. националистическите идеи вече могат да се 
разпространяват свободно, без опасност от прилагане на репресии 
от страна на властта. Въпреки това и при новите условия са на-
лице редица фактори, целенасочено работещи срещу българс-
кия национализъм. На първо място в това отношение може да 
се посочи конструираният след 1989 г. политически елит. За 
разлика от други държави от Източния блок като Полша и Унгария, 
където се развиват силни дисидентски движения на националисти-
ческа основа, насочени срещу СССР и местните комунистически 
режими, в България такова не възниква. Това обстоятелство пре-

                                                 
21 Митев, Тр. Пак там, 245–246. 
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допределя характера на зародилата се у нас след 10.ХІ.1989 г. „ан-
тикомунистическа“ опозиция. 

Отричайки национализма, българският политически елит 
след 1989 г. издига в култ националния нихилизъм, и дори на-
ционалния мазохизъм. В този контекст е възможно да бъдат посо-
чени множество примери за унизителната липса на национално дос-
тойнство и откритото предателство спрямо националните ни инте-
реси: идеята на президента от 1996 г. до 2001 г. Петър Стоянов за 
замяна на кирилицата с латиница; сервилното поведение на На-
дежда Михайлова и Меглена Кунева, довело до загробването на 
българската ядрена енергетика; приетата от Народното събрание 
през м. януари 2012 г. декларация, квалифицираща т.нар. „възроди-
телен процес“ като „етническо прочистване“ и т.н. 

Друг фактор с изключително деструктивно влияние върху 
самочувствието на българската нация и състоянието на дър-
жавата са някои финансирани от външни спонсори неправи-
телствени организации. Освен това активно срещу българския 
национализъм работят и определени интелектуалци нихилисти, 
които, водени от своите марксистки или глобалистки възгледи, в 
публичните си изяви насаждат сред българското общество тезата, 
че национализмът е нещо лошо и остаряло, от което трябва да се 
отречем. 

Отсъствието на ясно формулиран национален идеал и 
липсата на достатъчна национална ориентация на провеждана-
та през последните 20 години политика доведоха до изключи-
телно тежки последици за българската държавност. Население-
то на страната намаля с близо 2 млн. души. В резултат на съсипва-
нето на индустрията и земеделието България преживя рязък и те-
жък икономически спад. Изключителен упадък бе регистриран и в 
сферите на образованието и здравеопазването. Безгръбначната ни 
външна политика пък нанесе множество нарушения на национални-
те интереси. Всичките тези отрицателни резултати, реализирани 
през последните две десетилетия, дават основание да се нап-
рави заключението, че процесите на разпад на държавността са 
правопропорционални на степента на дефицит на държавни-
ческо съзнание22. 

В светлината на горните разсъждения смятаме, че, за да се 
пресекат посочените негативни тенденции и за да се осигурят перс-
пективи за възход на България, трябва да се осъществят коренни 
изменения в характера и принципите на провежданата политика. 
Според нас, за да бъде успешна за държавата, политиката трябва 

                                                 
22 Янков, Г. Проблемът за държавността след Освобождението на България (1878) и 
в началото на ХХІ век: сравнителен анализ. – Във: Политологични анализи. С., 2010, 
38–39. 
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да се води в съответствие с националните идеали и интереси, а не 
съобразно абстрактните „евро-атлантически ценности“, които бяха 
прокламирани от няколко поредни български правителства. За тази 
цел трябва да се разработят принципите и целите на един пози-
тивен, градивен национализъм, чието реално приложение ще 
осигури дългосрочен политически, икономически и духовен 
просперитет за българската нация. 

Поради спецификата на проблемите, които стоят пред Бълга-
рия, съвременният съзидателен български национализъм тряб-
ва да намери израз в следните основни насоки: 

1) Преодоляване на демографската катастрофа. Демограф-
ската криза е безспорно най-тежкият проблем за днешна България. 
Тя се проявява в два основни аспекта: намаляване на числеността 
на населението като цяло и на относителния дял на българите за 
сметка на етническите малцинства. В контекста на това трябва да 
се изготви и приеме стратегия за устойчиво демографско развитие, 
която да гарантира, че българската нация няма да изчезне. 

2) Усъвършенстване на образователната система. От дър-
жавния бюджет приоритетно трябва да бъдат отделяни средства не 
само за магистрали, а и за модернизиране на учебния процес в бъл-
гарските училища посредством внедряването на съвременни техно-
логии. Провеждането на подобна политика ще осигури по-висока 
конкурентоспособност на българската нация в условията на все по-
глобализиращия се свят. 

3) Държавна подкрепа за националния капитал. В условия-
та на свободно движение на стоки, услуги и капитали в рамките на 
ЕС митническият протекционизъм вече не може да се прилага като 
основен инструмент за реализирането на подобна политика. Затова 
е необходимо да се помисли за други мерки, които биха оказали 
благоприятно влияние върху българския бизнес, а оттам и върху 
цялото общество. 

4) Държавен контрол върху някои от ключовите сектори 
на българската икономика. Днес в отрасли като енергетиката гос-
подстват чуждестранни монополисти, които източват българското 
национално богатство и подлагат на същински произвол български-
те потребители. Ако тези сектори преминат в държавни ръце, то 
приходите, генерирани от тях, ще останат в България и по този на-
чин ще стимулират производството и потреблението, а цените на 
съответните услуги, предлагани от тях, ще бъдат много по-
справедливо определяни посредством механизмите на държавната 
регулация. 

5) Целенасочена политика за защита и съхранение на бъл-
гарската историческа памет и национална идентичност. Нужно е 
да бъдат положени грижи за запазването на историческите памет-
ници, намиращи се на територията на България. А за да бъде защи-
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тена от посегателства националната ни идентичност пък, трябва да 
се приеме специален закон, инкриминиращ накърняващите нацио-
налната ни памет различни произведения на литературата, изкуст-
вото и културата. 

6) Балансиран характер на българската външна политика. 
Тя трябва да бъде ориентирана не само към един външнополити-
чески партньор, спрямо когото България да играе ролята на послу-
шен сателит, а да се стреми към изграждането на тесни връзки с 
повече силноразвиващи се в момента държави (например Китай, 
Индия и Бразилия), така че от взаимоотношенията с тях да се изв-
лекат конкретни ползи за българската държава и нация. 

7) Системни грижи за българските общности в чужбина. 
Според някои данни българите, живеещи извън пределите на своя-
та родина, са над 3 млн. души, което означава, че българската дър-
жава трябва да стане опора за тези наши сънародници, да работи 
за съхранението на тяхното национално самосъзнание и стриктно 
да бди за спазването на правата им. 

Посочените основни аспекти за реализация на днешния съзи-
дателен български национализъм очертават контурите на съвре-
менния национален идеал, а той може да се формулира така: бла-
годенстваща България – опора на българите по света и досто-
ен член на международната общност. 
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МЕТОДИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В МАЛКИЯ БИЗНЕС 

 
проф. д-р Иванка Костова 

 
 
Целта на тази статия е да помогне на малкия бизнес да се 

справи с пренебрегвания и досаден бизнес проблем как да се опре-
делят правилно цените. Те трябва да са достатъчно високи, за да 
има печалба бизнесът, и в същото време – достатъчно ниски, за да 
задържат потребителите. 

Ценообразуването е успешно, когато имаме следните условия: 
компанията има прилична печалба; собственикът получава прилич-
на заплата; компанията и собственикът си плащат данъците; компа-
нията няма никакви затруднения да намери пари в брой, за да си 
плати сметките; компанията привлича най-качествените клиенти, 
които са готови да платят добавената стойност върху продуктите; 
компанията генерира разумна възвръщаемост от инвестициите; 
офертите по различни услуги не оставят излишни пари на масата. 

В този контекст ще бъдат разгледани следните методи на це-
нообразуване: 1) Класически икономикс и кривите на търсене и 
предлагане; 2) Следване на тълпата; 3) УАГ, СУАГ и СТИК методи; 
4) Изчислителни решения; 5) Направи си сам изчисления; 6) Капан 
на ценообразуването, подтикнато от клиентите; 7) Освобождаване 
от капана на ценообразуването, продиктувано от клиентите. 

 
Класически икономикс и кривите на търсене и предлагане 
 
От икономикса знаем, че пресечната точка на кривите на тър-

сене и предлагане на Алфред Маршал индикира къде нивото на це-
ните ще се установи при перфектни пазарни условия. 

Големи количества при наличието на ниско търсене означава 
ниски цени. Предлагането ще се увеличи в присъствието на високи це-
ни и вследствие на това ще се пресити пазарът, намалявайки по този 
начин цените. По обратния начин недостиг на предлагане при наличие-
то на стабилно (постоянно) търсене води до покачване на цените. Ця-
лата система намира равновесие, когато двете криви се балансират. 

Защо обаче теорията е безполезна за средностатистическия 
собственик на малък бизнес? 

Деветдесет и девет процента от дребния бизнес нямат въз-
можност да тестват ценовия си модел ежедневно. Ако продадете 
свинско месо на борсата, цените ще се променят всеки ден в зави-
симост от предлагането от страна на фермерите и търсенето от 
кланиците. Но не съществува общ пазар за облекло или тестени из-
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делия. Тази функция на общ пазар е поета от собственика на бизне-
са и неговия магазин. Това значи, че познаването на закона за тър-
сенето и предлагането е полезна само за цялостната картина и за 
това, че разминаването в нивата на търсене и предлагане на локал-
но ниво ще доведат до разлики в цените. 

Търсенето и предлагането влияят и на отделните видове биз-
нес по отношение на пазара на труда. При спад в икономиката при-
зивите за искане на допълнителни помощи намаляват и нивата на 
заплащане на надниците се установяват на едно ниво и след това 
неизбежно спадат. 

Конвертируемостта също засяга наддаването за поръчки. Ес-
тествена последица от този вид бизнес е, че цената се тества за 
всеки отделен случай, защото някой наддава и вашата цена трябва 
да надделее в това изпитание всеки път. Успехът в наддаването е 
важен измерител за отделните видове бизнес, за да се установи 
дали цените трябва да се повишат или намалят в отговор на търсе-
нето на потребителите и предлагането на конкурентите. 

 
Откъде да започнем? Следвай тълпата! 
 
За повечето малки бизнеси първоначалният режим за опреде-

ляне на цените започва с проверка на цените на нивата на конкурен-
цията и след това продължава със следване на тълпата. Това даже 
е препоръчителната стратегия в много популярни наръчници за мал-
кия бизнес. В това, просто да следваш тълпата, няма нищо нередно, 
но най-вероятно не се осъществяват всички възможности за печалба 
на пари, тъй като в това положение бизнесът е един от многото и 
стоката или услугата се оценява като недиференцирано благо. 

Добрата страна е, че тази стратегия е проста и лесна. Не се 
налага да влагате цялото си време и пари в разработка на уникални 
продажни предложения, за да получите пълната стойност за своите 
услуги и продукти, и не се налага да излизате от пътя, за да бъдете 
по-добри от всички останали. 

Лошата страна е, че, ако всички други не изкарват много пари, 
вие също няма да можете. 

Пример: 
Изравняване на цените: Политика ли е на вашата компания да 

изравнява цените с тези на своите конкуренти? Правили ли сте то-
ва, без след това да сте преразгледали тези промени във вашата 
ценова листа толкова дълго, че сега всяко нещо, което продавате, 
съвпада по цена с цените, които дава най-нискостоящият търговец 
на дребно в града? Незадоволителни ли са печалбите ви? 

Промяната на ценовите листи в движение като реакция на ве-
роятно краткотрайно потребителско търсене е лесно. Трудната част 
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идва от това, да запомните, че трябва да промените обратно цените 
в определен момент. Така маржовете падат и продажбите страдат. 

 
УАГ (WAG), СУАГ (SWAG) и СТИК (STICK) методи 
 
В много дребни бизнеси ценообразуването на стоките и услуги-

те често е базирано на предположения. Такъв е УАГ (WAG) методът. 
УАГ е термин, описващ случайно изглеждащи до интуитивни процеси, 
които лежат извън стандартно приетата научна методология. С други 
думи това е просто обикновено предположение или предчувствие. 

СУАГ (SWAG) е не особено технично времеспестяващо сък-
ращение за научен УАГ, където има някакви данни, които да подк-
репят предположенията. СТИК (STICK) методът означава, че най-
дребният елемент се включва в крайната оценка. 

УАГ се използва най-добре само от тези, които имат дълъг 
опит в индустрията или търговията. Това е метод за ценообразува-
не, базиран на опита, където опитите и скъпоструващите грешки ве-
че са се състояли. Ако през последните десет години ремонтът на 
баня е струвал 500 лв., тогава може да се предположи, че винаги ще 
струва 500 лв. Изправен пред неусетно настъпващи цени на труда 
или внезапно покачване на цените на водопроводните инсталации, 
УАГ методът прави промяната на цените трудно и изчисленията не-
надеждни поради това, че не следи промените в цените през цялото 
време или, често изпаднал лице в лице с нов конкурент на пазара, 
който е готов да направи същия ремонт на баня за 350 лв., практи-
куващият УАГ метода не знае как да реагира подобаващо. Просто 
има твърде много информация, която трябва да се запомни от оце-
нителя, да бъде текуща и да остане конкурентна и в същото време 
печеливша. Най-лошото е, че оценителите са хора и имат навика да 
реагират на последния коментар, който са получили от клиент. Ако 
това мнение е било негативно, защото клиентът е сметнал, че цена-
та е била твърде висока, тогава цената на следващото изделие ще 
бъде намалена. Ако собственикът на бизнеса е също така и оцени-
телят, тогава цената може не да рефлектира върху цената или по-
лезността за клиента, а да влоши състоянието на банковата сметка 
за момента. 

СУАГ методът, както се подразбира от името му, използва 
сметки и числа, за да подкрепи подхода, базиран на реалния опит. 
„Ако работата ще изисква 4 работници за 5 дена, за да се завърши, 
и ще им се плаща по 20 лв./час, с разходите за труд в размер на 
3200 лв. добавяме 1/3 за материалите и 1/3 за печалба и това тряб-
ва да е общо взето“. Този груб метод не взема предвид времето за 
пътуване, разходите за управление и допълнителните разходи, ве-
домствените такси, разходи, нито фактора „глупост“, в случай че 
нещата се объркат. Това занимание може всъщност да загуби пари. 
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СТИК методът е името, дадено на несръчния и бавен метод за 
определяне на цената на базата на всеки един гвоздей, метър плат, 
дъсчица, кофа с боя и труд  до последните 15 мин., за да се прис-
паднат в пълната им стойност. Това е много интензивно и не пре-
дизвиква по-добра реакция от страна на клиентите по отношение на 
продажбите. Фактически забавянето при връщането на сметките 
обратно на клиентите може да бъде решаващата предпоставка и 
проблемът относно това дали компанията ви ще получи работата. 

СТИК методът фактически е адаптация на индустриалния ма-
нифактурен метод за осчетоводяване на цените при различните ви-
дове бизнес за осигуряване на служебни доставки и частни поръчки 
(изпълнители). 

Има два принципни недостатъка на СТИК метода. Първият е 
факторът на скоростта: ако например сте оценител за домашен ре-
монт, трябва да посетите поне два пъти мястото и вероятно да про-
ведете няколко телефонни разговора, преди да получите отговори. 
Вторият недостатък е, че, посвещавайки толкова много време и 
усилия на разписката, не е лесно да се реагира бързо, за да се из-
пълнят потребителските очаквания. С други думи, ако сметката е 
700 лв. и разходите на клиента не могат да се разпростират над 500 
лв., не бихте могли лесно и бързо да направите съкращенията, за 
да се впишете в очакваната цена. Има твърде много информация, 
за да промените сметката просто и лесно. Единственият ценови 
елемент, който лесно може да се промени, е крайната цена, а, про-
меняйки я, може да се окаже, че от сделката няма печалба. 

 
Изчислителни решения 
 
Изчислителен софтуер 
Има нарастване на бройката на обвързаните с индустрията 

програмни пакети за оценители. Много от тях използват силата на 
компютри и компютризирани таблици за обработка на големи коли-
чества информация без грешки. Това е СТИК методът. 

Най-доброто място за търсене на пакет програми за оцените-
ли е в търговските списания и други подобни публикации. Ако избе-
рете този подход да правите изчисленията систематично и правил-
но, винаги е добра практика да направите проба на софтуера, нап-
ример чрез вкарването на данни от съществуващи сметки, за да ви-
дите дали данните съвпадат. Внимавайте за програми, които рабо-
тят само с определени държави и които не включват определени 
данъци. 

Ако софтуерът е наистина сложен, тогава ще създаде сметка 
от материали за вашия купувач, спестявайки ви часове време. 
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Изчисляващи книги – OEM, и индустриални осигурители на 
услуги 

Има значителен брой компании, които осигуряват изчисления 
в по-сбита форма, които получават крайните данни по-бързо. Нап-
ример компания, която е съсредоточена специфично на въпроса за 
строителната търговия. Създадена е формула, в която включвате 
квадратен метър, височина над нормата, брой прозорци или врати и 
употребата на икономични, средни или висококачествени материа-
ли. След няколко минути изскача цифра, която след това се умно-
жава с конкретен фактор, за да се появи продажната цена, която пък 
следи за ценови разлики между конкретните изследвания, които се 
препращат към фабрично число, което да въведете, за да получите 
крайната цена. 

 
Направи си сам оценяване 
 
Можете да го направите сами. Ако отрасълът, в който работи-

те, няма програмен пакет, можете да създадете изчислителен пакет 
(програма), за да стандартизирате цените си, както следва: 

 Първо направете списък на всички стъпки в етапа по съби-
ране на информация. Какви са типовете материали, размер, завър-
шеност и наличност; направете списък на всички екстри. Какво 
очакват вашите клиенти; 

 След това опишете как понастоящем оценявате работния про-
цес, съсредоточавайки се на стъпките, които трябва да се предприе-
мат. Винаги ли махате покрива, когато трябва да поставите нови ке-
ремиди? Винаги ли започвате да режете тръбите в размери от 12 м?; 

 Прибавяйте разходите за всяка стъпка; 
 Добавете планираната печалба, за да стигнете до продажна-

та цена; 
 И сега най-важната стъпка: виртуален тестов опит. Припом-

нете си предишни задачи, които са се получили добре, и къде сте 
спечелили. Наблегнете на данните от тогава. 

Всички тези стъпки могат да бъдат предприети от софтуерен 
специалист и могат да бъдат включени в програмен пакет или да се 
пазят на хартия. 

Ако използвате програма или го правите на хартия, трябва да 
оцените и направите разграничения и подобрения, ако е необходи-
мо. Ако откриете, че отделянето на 45 минути за обработка с пясък 
е твърде кратко, тогава трябва да промените количеството на мину-
тите или да рискувате да загубите печалба. Когато цената на мате-
риалите се промени или нови методи или екипировка се използват, 
процедурата трябва да се поднови. Това е на практика ефектът на 
СУАГ метода в перфектно състояние, защото използвате натрупа-
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ното знание и информация, след което изграждате и добавяте нови 
фактори към него. 

 
Капанът на ценообразуването, продиктувано от клиента 
 
И така, необходимо ли е собственикът просто да попита кли-

ента какво той или тя иска да плати за продукта или услугата и да 
му я продаде на тази цена? Не. Разумно е да се обръща внимание 
на мнението на клиентите, но е неразумно да се влияете от абсур-
дни твърдения, било то и получени непосредствено от първа ръка. 
Само цифрите имат значение и, имайки статистическо доказателст-
во, което да подкрепи мнението на потребителите, е единственият 
валиден метод. 

Да кажем, че изобретите елегантно техническо решение на 
проблемите с компютърната мрежа, които засягат повечето малки 
компании. Ако решите да представите тази новост на пазара, питай-
ки клиентите колко са склонни да платят за нея, ще получите широк 
диапазон от отговори, вариращи от нула до стотици. В края на кра-
ищата клиентът не е виждал нищо подобно преди това. Каква цена 
ще му поставите, използвайки концепциите, които обсъдихме? 

Този пример е свързан с едно голямо погрешно схващане. Вие 
не продавате програмата, вие продавате решение на проблемите, 
които програмата може да реализира. И ако проблемите, които ва-
шата програма обещава да реши, компенсират стотици левове от 
отчаяние, загубено време и загубена продукция всяка година, то то-
гава програмата трябва да се продава на цена, умножена много пъ-
ти по тези загуби, които тя обещава да не се реализират, без значе-
ние на своята производствена цена. 

 
Излизане от капана на ценообразуването, продиктувано 

от клиента 
 
Преразгледайте за момент възможността да обърнете този 

аргумент с главата надолу, давайки си по този начин нова перспек-
тива за вашия бизнес. 

Какво би станало, ако бяхте започнали с цената, на която ва-
шето изследване показва, че можете да продадете продукта Х. Си-
гурни сте за обемите, защото имате поръчка за покупка в ръцете си. 

Можете ли да създадете или проектирате продукт Х на тази 
цена, правейки печалба, като вземате предвид всички разходи? 
Един от най-великите индустриалци в историята направи точно това. 

Какво постави Форд на първо място? Примамката на печалба-
та от масовото производство очевидно има място в плановете и 
стратегиите за ръководството на бизнеса, но тя винаги трябва да е 
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след сериозно обмисляне във връзка с клиента. Това е един от най-
важните уроци, които можем да научим от противоречивото поведе-
ние на Хенри Форд. В известен смисъл Форд е бил едновременно 
най-брилянтният и най-безсмислено действащият маркетолог в 
американската история. Той е действал безсмислено, защото е от-
казал да даде на клиентите каквото и да било, освен една черна ко-
ла. Бил е брилянтен, защото е създал производствена система, 
проектирана да съвпада с нуждите на пазара. Ние по навик го почи-
таме по погрешни причини, заради гениалния му принос като произ-
водител. Неговата истинска гениалност е била маркетингът (спо-
собностите му като продавач). Ние си мислим, че е успял да намали 
продажните си цени и заради това е продал милиони автомобили на 
цена 500 долара, защото неговото изобретение – поточната линия, 
е намалило разходите. В действителност той е създал поточната 
линия, защото е стигнал до извода, че на цена 500 долара би могъл 
да продаде милиони автомобили. Масовото производство е било 
резултатът, не причината от ниските цени. 

Докато изучавате методите, за да анализирате своя бизнес в 
бъдещи етапи и приложения, вие ще откриете, че, започвайки от 
самото начало с желаната крайна цена на продукта, това ще ви да-
де известни забележителни прозрения. Форд е обяснил, че е започ-
нал от цената и е работел в обратна посока, за да може продуктът 
да осъществи целевата печалба. 

Бихте ли могли да направите това във вашия бизнес? Да. 
Очакванията на клиентите могат да бъдат овладени на ниво про-
дажби и маркетинг. Това задвижва обемите. Ще можете ли да заку-
пите съставките или суровите материали на по-добри цени? Бихте 
ли могли да намерите по-умен, по-ефективен начин за създаване на 
крайния продукт? 

Ако ще имате ценообразуване, продиктувано от очакванията на 
клиентите, е добре да бъдете пазарният лидер. Имайте по-голям па-
зарен дял от следващия конкурент. Продавайте на 7 до 10 % над ос-
таналите от пазара и вложете голяма част от тези пари за маркетин-
гови стратегии и реклами, за да се задържите на върха. След което 
подкрепете обещанията си с качествен продукт и добро обслужване. 

 
Разбиване на мита: пазарен дял 
 
Често срещана грешка е очакването да грабнете пазарен дял 

чрез намаляване на цените. Не само маркетолозите мислят така, но 
и продавачите, с надеждата да направят продажба, за да увеличат 
печалбата си. Но пазарният дял предхожда възможността за печал-
ба, а не обратното. 

Въпреки това някои големи компании с огромен пазарен дял 
имат огромни печалби, като например „Майкрософт“. Защо? Веро-
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ятно защото и печалбата, и пазарният дял е резултат от един и същ 
източник на бизнес успех – възобновяемо конкурентно предимство в 
това да се задоволяват нуждите на потребителите по ефективен 
начин. Когато една компания има конкурентно предимство, което я 
кара да изпъква над другите, тя може да спечели голяма свобода на 
действие поради високи цени или по-ниска цена на производство. 

Трябва да се каже, че стратегически план, създаден с цел да 
спечели пазарен дял чрез намаляване на цените или приемане на 
по-високи разходи под формата на безплатна доставка например, е 
най-вероятно обречен на провал. Сривът на възможностите за пе-
чалба прави компаниите уязвими откъм безпощадни и богати ком-
пании. Когато те намаляват цените си още по-рязко, инициаторът на 
ценовата война може да не успее да ги последва толкова лесно. 

Вместо това е важно да се разбере, че връзката е между пе-
чалбите и действителното конкурентно предимство. Ако конкурен-
цията не може да ви последва, тогава цените са устойчиви, обемите 
на продажби ще се увеличат и печалбата също. 

Създаване на тест за производителност – разходи за пра-
вене на бизнес 

Средното равнище е точно това: средно. Петдесет процента 
са по-добре от вас и петдесет са по-зле. 

От къде да започнете? Разберете къде е средното равнище и 
се издигнете над него. 

Проста стратегия да установите своя тест за производител-
ност и да разберете дали вашата компания има добре определени 
цени или не е да се присъедините към асоциация и да ѝ платите да 
направи бизнес проучване. Годишните проучвания се продават на 
членуващите и показват ред по ред цените за персонала, комисио-
ните, рентите, режийните разноски и дори възнаграждението на 
собственика, изразено като процент от пълните продажби. Проучва-
не дори и само за една година е чудесен източник на информация 
за следене на производителността на вашия бизнес. 

Ако цената на стоките е 35 % във вашето предприятие и типич-
ните разходи за стоки във вашия регион е 29 % или цените ви са твър-
де ниски, или загубите са големи, или имате нечестни служители, това 
може да обясни някои от финансовите затруднения на компанията. 

Риск и възвръщаемост 
Много често различните видове бизнес ще прикачат тарифа 

(ценоразпис), за да преодолеят задължения, за да покрият разходи-
те по издаването на документи и да придобият малка печалба. Доб-
ра идея е да прибавите 10 % към сметката, ако осигурите външен 
наемник за определена работа. В много от случаите това върши ра-
бота. През цялото време съществува риск работата да излезе извън 
релси. Тези постъпления са свързани с риск и е необходимо да се 
подходи внимателно и разумно. 
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Да кажем, че сте имали шанса да съкратите сметка за 1000 
лв., която представлява вашите цялостни невъзобновяеми преки 
разходи. За тези 1000 лв. вие можете да получите шанс да закупите 
къща на цена 270 000 лв., но в действителност къщата струва 340 
000 лв. Ще го направите ли? 

Съотношението между риска и възвръщаемостта е ниско. Рис-
кът е невъзобновимите 1000 лв. депозит, взети от банковата ви 
сметка. Къщата никога няма да изчезне и в повечето случаи няма да 
се обезцени. Още повече ако купувате къщата на по-ниска от запи-
саната цена. Факторът на възвръщаемост е осезаем, измерим. 

Нека предположим от друга страна, че сте имали шанса да 
съкратите подобна сметка за 1000 лв. в замяна на възможността да 
купите акции от компания, за която не знаете нищо, освен че рекла-
модателят ви е казал, че цената им ще удари небесата. 

Рискът в отношение към възвръщаемостта е висок и, без да 
направите малко проучване, би следвало да сте скептичен относно 
подписването на тази сделка. 

Как това е свързано с ценообразуването? Проницателното 
усещане за отрицателните страни на един договор може да ви по-
могне да вземете хитри вместо фатални бизнес решения. 

Лошо бизнес решение е това, от което не можеш да се оттег-
лиш по достоен начин. Правилната преценка на риска може да ви 
убеди да не променяте цялостната цена на пакета от стоки и услуги, 
а вместо това да ги обособи, за да отразяват нивото на вашия риск 
и възвръщаемост. 

С други думи как бихте могли законно да бъдете полезен на 
своя клиент в осигуряването на стоки и услуги извън нормалния ход 
на стопанската дейност и вследствие на това да видите как част от 
печалбата влиза в банковата ви сметка? В същото време как бихте 
могли да поставите преграда между себе си и външния доставчик 
така, че неговото слабо представяне или липса на късмет да нямат 
катастрофални последици за вашия бизнес? 

Бизнес вредители 
В интереса си да разруша всички ценови митове, които мога 

да открия, ще посоча следващите елементи, които незабележимо 
слагат динамит под някои хора, които отвличат собственика от това, 
да вземе най-доброто решение за своя бизнес. 

Начини за идентифициране на вредни елементи за бизнеса: 
 Бизнес вредителите винаги представят всички слухове за 

бизнеса като истина. Те вярват, че всички конкуренти подкопават 
цените на фирмата, и вярват на всеки клиент, който им каже, че це-
ните са твърде високи; 

 Бизнес вредителите вярват, че, ако продажбите намалеят, 
това е проблем, свързан с високи цени. Те не могат да знаят цялос-



ИКОНОМИКА 

 57 

тното счетоводство на индустрията или пазарния дял, който заема 
компанията; 

 Бизнес вредителите винаги се концентрират върху опреде-
лени цени, изключвайки напълно други. Те също така вярват, че 
разходите са единственият фактор, влияещ върху цените; 

 Бизнес вредителите се крият по време на кризи. Те вярват, 
че кризите ще отминат, без те да правят нищо по въпроса, и че це-
ните, на които те продават, са справедливи; 

 Бизнес вредителите често са хора на честта, които вярват, 
че има морална цена и морална печалба. Като такива те са готови 
да се откажат от големи печалби, но нямат възстановителен план 
срещу големи загуби. 
 

Обобщение 
 
Не съществува перфектен пазар с търсене, перфектно балан-

сирано от предлагането. Дори появата на интернета и способността 
му да пренася детайлна информация до милиони клиенти не е про-
менила нивото на търсене и предлагане. 

Следвайки тълпата, като слагате цени като всички останали, е 
рецепта за мързеливия кръг на посредствените. Можете да постиг-
нете повече. Можете да постигнете по-добра цена от конкурентите 
си. Но ще ви коства известно изследване на бизнеса и ценовите ме-
тоди, които използвате... 
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МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА 

 
доц. д-р Евгений Стоянов 

 
 
Когато се заговори за модели на управление или за моделно 

мислене в организационното поведение за последните години, ви-
наги в мненията и на специалистите, и на обществото се усещат 
смесени чувства. Освен тази характеристика се прави почти винаги 
уговорката, че в споменатия период има разделителна линия, свър-
зана с края на 2007 г., т.е. годините преди това като време на срав-
нително устойчиво развитие и годините след това, или времето на 
икономическа криза. За да се открият регистрираните промени в 
моделното мислене по време на икономическа криза, е съвсем ес-
тествено именно на него да му се направи кратка ретроспекция, ка-
то се засегне предходният период, или за да се открият предпостав-
ките и условията, обосноваващи евентуалните, коментирани в 
следващите редове настъпили промени. 

 
Водещи модели до 2008 г. 
 
Общото за периода от последните 12 години е, че под натиска 

на общественото мнение и при взаимодействие с околната среда 
различни по мащаб и предмет на дейност организации започнаха да 
правят публично и социално отчитане, в което централно място бе 
отредено на програми или мерки за налагане на последователно 
организационно поведение и развитие. Доколко това бе изпълнимо 
след 2007 г. е отделен въпрос, но в усещането и настроенията на 
обществото преобладаващото мнение е, че това бе и продължава 
да бъде поредният несполучлив сценарий. Доказателствената част 
на това твърдение се базира на очевадни факти от анализа на во-
дещи образци, реализирани от контролно-управленското консулти-
ране и развиващи поне частично организационното мислене, като 
по-съществените от тях са: 

1) Градивната идея се въплъщава в няколко водещи линии на 
поведение и мислене, в които поради преобладаващото рационал-
но, прагматично или интуитивно начало се обособяват конкретни 
разнородни по характер конструктивни предложения, предхождащи 
съответни модели; 

2) В структурно отношение всеки от моделите е уникален или 
те всичките са твърде разнородни. Доста често се очертава едност-
ранчива насоченост и самите модели са ангажирани с различни от-
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делни фрагменти на организационната архитектура и специфични 
прояви на поведение; 

3) Съдържанието им създава впечатление за преобладаваща 
описателност, т.е. разказва се детайлно за случващото се. По спо-
менатата причина за ефективност или резултатност рядко и трудно 
се мисли, а още по-рядко се получава на практика; 

4) Конструктивните елементи, създадени под формата на по-
казатели, често се заменят с други подобни дори в един и същ мо-
дел, прилаган през последователни години. Това създава трудности 
или в повечето случаи е обективна предпоставка, предопределяща 
невъзможността1 за регистриране и анализ на трендове, доказващи 
тенденции в поведението и регистрираните отклонения; 

5) Изтъкването на предимствата и ползите има по-скоро рек-
ламен и комерсиален характер, докато критиката и недостатъците 
почти винаги целесъобразно се игнорират, т.е. реалният практикоп-
риложен момент остава някъде много назад. 

След като са изброени основни и съществени характеристики 
на моделното мислене, е редно да се уточни, че авторът поставя 
във фокуса на анализа за периода до 2008 г. три водещи базови 
модела2 – Балансирана карта (BSc), Tableau de bord (TB) и монито-
ра (IAM), по-късно прераснал в DIAM. 

Интересно е да се отбележи, че регистрираните качества на 
споменатите модели все по-трудно задоволяват очакванията на 
обществото, защото теоретично добри практики и методики отдавна 
са тествани, но поради ред причини са позабравени. От друга стра-
на пък анализираните модели се прилагат над 15 години, защото 
доказват, че са близки до идеята за управленски контрол, т.е. обх-
ващат широк кръг от аспекти за развитие и взаимодействие на орга-
низацията и икономическата среда. Моделната интерпретация ан-
гажира два относително самостоятелни кръга на взаимодействие – 
в самата система (вътрешен) и с нейната среда (външен). 

Условно двата кръга обосновават функциониране на обща 
двузонова система от обратни връзки и предопределят оценяване 
на организационния потенциал и представяне съответно спрямо 
критериите, свързани с конкретни цели, от една страна, и спрямо 
организационната мисия, от друга страна, т.е. на операционно и на 

                                                 
1 Единствено за модела Балансирана карта промяна в състава (заменяне на показа-
тели) е допустима, като Каплан и Нортън го задават като специфично адаптиране на 
модела към социално-икономическата среда. За да не се губи посоката на промяна, 
показателите са структурирани в утвърдени перспективи и по този начин се игнори-
ра опасността от срив като ефект от ползвания модел или образец на модел. 
2 Определението се обосновава на регистрирана класификация на модела Балан-
сирана карта (Стоянов, Евг. Методически аспекти на Балансираните карти за оценка 
като инструмент за стратегически контрол. Дисертация. 2008), усъвършенстването 
на модела IAM, променен в DIAM, и т.н. 
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стратегическо равнище. Тук прозира и друга тенденция за анализ и 
контрол, предопределена от спецификата на общата система за об-
ратни връзки: от една страна, влиянието на средата върху развити-
ето на организацията, а от друга, самата организация провокира 
промени в средата. 

В този контекст може да се открие и още една алтернатива – 
оценяването на потенциала и представянето спрямо заложените 
цели позволяват извличането на данни за всички неидентифицира-
ни възможности и рискове по причинно-следствената логика от 
фундаменталната организационна съвкупност мисия–среда–визия–
цели–дейност–резултати–стратегия. 

Обосноваването на представените твърдения може да се полу-
чи само като се разгледат и съпоставят в детайли посочените воде-
щи три модела, т.е като се отговори на въпросите кой от методите е 
предмет на потребителски предпочитания и как може да се адаптира 
в достатъчна степен поне с част от посочените характеристики. 

Балансираната карта като метод или модел не е първият опит3 
за съвместяване на стратегическо и оперативно мислене. Същевре-
менно не е първият икономико-финансов експеримент за консолиди-
ране на чисто финансови и нефинансови показатели за оценка. Но 
поради това, че се превръща още в края на ХХ век в своеобразен 
хит на консултантските услуги, ще бъде съпоставен с своя френски 
аналог – Tableau de bord. В научната литература се срещат доста-
тъчно страници, изписани за Балансираната карта, докато за другия 
модел данните се далеч по-оскъдни. Самият създател на модела 
Малò го представя като начин за бърз и обобщен преглед върху ор-
ганизационната дейност и условията, формиращи средата. 

Ако се заговори за сходства между двата модела, могат да 
бъдат посочени следните: 

Първо. Консолидират се показатели с финансов и нефинансов 
характер; 

Второ. Променя се мястото на тежестта, т.е. наблюдават се 
приоритетно перспективи, трасиращи бъдещето пред тези, отразя-
ващи настоящето; 

Трето. Структурирането на данните в моделите дават осно-
вание да се смята, че се преодолява допусканото дотогава прена-
сищане с ненужна информация. 

При наличие на сходства е допустимо да се потърсят и раз-
личия. Като такива могат да бъдат посочени на първо четене: 

Първо. Картата е насочена към разпределение на отговорнос-
тите за постигане на цели и стратегии, а френският модел има под-
чертано по-абстрактен характер; 

                                                 
3 Авторът има предвид моделните образци, конструирани и презентирани от Конрад 
и неговата група. 
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Второ. При картата реализацията на целите и стратегията е об-
вързана с финансови стимули, а при другия модел резултатите прово-
кират усъвършенстване най-вече на поведението и управлението. 

Казано с други думи, картата илюстрира прагматичното нача-
ло, а таблото презентира рационалното начало. 

И двата коментирани метода притежават своите положителни 
и отрицателни характеристики, поради което имат свои привърже-
ници и опоненти. Общото, но и най-важното, е, че и при двата обра-
зеца има реални възможности да се обезпечи поне частично реле-
вантно организационно мислене и поведение за устойчиво развитие 
– водещата тенденция за периода до края на 2007 г. 

По реда на презентиране, анализ и съпоставка за модела 
Intangible Assets Monitor (IAM)4 може да се каже, че той е продълже-
ние на голяма част от споделените тенденции за развитие на мо-
делното мислене и концептуално е по-скоро продължение на изра-
зеното и конструирано от Конрад, като не се отричат и дадени общи 
черти с картата на Нортън и Каплан. 

Макар че на пръв поглед съществуват доста общи регистри-
рани характеристики и при двата модела, анализът на различията 
свидетелства за концептуално дефиниране и доразвиване на опре-
делени идеи. По-важните от тях са: 

Първо. Във всяка организация масивите на познанието и ком-
петентността са израз на консолидиране между материални и нема-
териални активи и имат възможност да формират приходи; 

Второ. Моделът е конкретен израз на традиционното разби-
ране за ролята на материалните потоци в стопанския цикъл на ор-
ганизацията; 

Трето. При Балансираната карта като относително външни 
перспективи се възприемат клиентите и екоперспективата, докато при 
модела на Свейби в така обособената външна структура се включват 
всички косвено или пряко засегнати (заинтересовани) страни. 

В най-общ план моделът на Свейби е може би целево ориен-
тиран по-скоро към анализ и метрифициране, отколкото към усъ-
вършенстване на човешкия фактор, и в този ред на мисли може да 
се възприеме като удачен и по-перспективен за корпоративно уп-
равление, предполагащо устойчиво развитие. 

 
Развитие на моделите от последните години 
 
Периодът след 2007 г. е предопределен от редица събития и 

задълбочаващи се тенденции да бъде период на съществени изме-
нения, които намират изражения във всички обществено-икономиче-

                                                 
4 Моделът е създаден от Свейби през 1997 г. и впоследствие се усъвършенства в 
образеца Dynamic Intangible Assets Monitor (DIAM) след 2002 г. 
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ски сфери. С една дума периодът е определен като финансово-ико-
номическа криза. Поради тоталната глобализация процесът е абсо-
лютно несериозно да се смята, че може да бъде овладян или поне 
локализиран, защото негов основен двигател е задълбочаващият се 
дефицит на реални финансови ресурси. Нещо повече, флуктуация-
та на небалансираните икономически процеси създава предпостав-
ки редица райони да влязат и в рецесия. При тези условия е съвсем 
естествено и поведението на почти всички организации да претърпи 
огромни промени, някои от които с катастрофични последици. 

При създалата се ситуация по повод на разглежданата тема 
промените могат да бъдат конкретизирани като: 

Първо. Игнориране на дълготрайните стратегии, т.е. липсата 
на стратегия е може би най-удачният вариант; 

Второ. Досега действащите модели на организационно пове-
дение стават частично неадекватни и неизползваеми; 

Трето. Масово ефективността на организационната дейност 
се свежда до много ниски нива или тя просто е химера, която, след 
като не може да се измери, е практически невъзможно да бъде уп-
равлявана и в частност контролирана. 

При тези условия, както и при други отминали кризи, научната 
и консултантската мисъл прибягват до създаването на по-адекватни 
и нови модели на поведение. От чисто философска гледна точка 
пътищата са два – единият е преосмисляне на старите съществу-
ващи модели и другият е създаване на нови. 

Макар принципно това да са двата възможни варианта, при 
липсата на стратегии е съвсем естествено управлението върху на-
маляващата ефективност да се реализира дори само с помощта на 
отделни финансови показатели, извлечени от текущата финансова 
информация, структурирана в специализирана периферия на мо-
дерни, високотехнологични продукти с контролно-информационен 
характер, приложими за работа на операционно равнище от типа 
ERP, MRPІІ+. 

В този контекст ползваната Балансирана карта допълва съз-
даването на вакуум в моделното мислене, защото при нея, по-точно 
при структуриране на перспективите, не е указано как да се съвмес-
тят разнородни по своя характер показатели. Консолидирането на 
тяхното поведение има най-вече като база съпоставянето на тен-
денции и аналоговото метрифициране. Именно по тази причина ре-
дица опоненти на картата смятат, че моделът в повечето случаи не 
може да бъде решение на проблема с ефективността, а би го обос-
трил допълнително, докато нейните привърженици коментират, че 
самият процес на създаване дори в чисто психологически план има 
положително влияние върху нивото на ефективност. 

Интересно е, че определени емблематични фалити на водещи 
американски компании („Enron“, „Andersen“) доста преди 2007 г. да-
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ват повод за ревизиране на ползваните модели в редица аспекти 
като взаимоотношения на показатели, зависимости на коефициенти, 
взаимни влияния и тенденции на развитие. И може би именно още 
тогава, при тези обстоятелства, се зараждат двете споменати по-
горе тенденции. 

Но понякога итерациите в мисленето и натрупаното познание 
дават и нови, по-различни резултати. В света на икономиката и на 
интересите е несериозно да се говори за модели, които като пана-
цея могат да отстраняват възникналите проблеми, но често е въз-
можно при критичен анализ на миналото и реален поглед върху 
настоящето резултатите да бъдат логически обосновани, практичес-
ки приложими и най-важното – обнадеждаващи по отношение на 
възможни резултати. Именно такъв е случаят и с модела, известен 
като Процесноориентиран анализ на рентабилността (ABRA). 

За този модел най-общо може да се каже, че се появява около 
2004 г.5. Чрез него е възможно да се оцени влиянието на всеки биз-
нес процес, който протича в компанията, в интерес на нейните кли-
енти, на доходите на самата компания, като едновременно се съ-
поставят приходите и разходите по неговото реализиране. По този 
начин моделът отсява високорентабилните процеси от останалите. 
Въплъщавайки в себе си предимствата на други методики, като отс-
транява появилите се недостатъци в тях, ABRA позволява да се ме-
ри и контролира ефективността на всички организационни нива. 
Възможностите на метода не се изчерпват дотук, защото е устано-
вено, че той косвено оказва влияние и върху персонала, като го мо-
тивира за постигане на още по-високи нива на ефективност. Комен-
тираният модел налага своето присъствие най-вече на американс-
кия консултантски пазар след 2007 г. по доста споделени и понятни 
причини. Все пак доказателство за това може да се получи, като се 
направи съпоставка между приложението на чисто финансови пока-
затели, картата и модела ABRA. 

Научните и консултантските среди са реализирали това мно-
гократно по следните критерии: показатели и единици за оценка, 
фактори за ефективност, възможност за обучение, връзка с мотива-
цията и системата за стимулиране, възможност за внедряване. 
Анализът на резултатите показва, че от посочените критерии единс-
твено по отношение на възможностите за внедряване финансовите 
показатели са в много по-добри позиции, а Балансираната карта е 
много по-прозрачна и разбираема, защото моделът ABRA е приори-
тетно обвързан най-вече с целенасочената работа на мениджъри, 
анализатори и консултанти. 

                                                 
5 Моделът е презентиран от М. Майер през 2004 г. (Rethinking Performance Meas-
urement, WS \ Pennsylvania). 
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Разсъжденията и анализът на моделните образци от пос-
ледните години дават основание да бъдат формулирани няколко 
конкретни извода: 

Първо. Моделното мислене е сложен интелектуален процес, в 
който на базата на задълбочени познания, исторически опит и ре-
гистрирани тенденции се формират закономерно организирани и 
логически структурирани технологии за устойчиво и успешно орга-
низационно развитие и усъвършенстване; 

Второ. Всяка промяна в условията провокира социума да по-
търси нови решения за успех на своите структури и в този контекст 
дори в критични ситуации като световни икономически кризи моделно-
то мислене и усъвършенстване, възприемани като защитна реакция, е 
съвсем естествено да увеличават своята ефективност и интензитет; 

Трето. Дали контролът ще се завърне към чисто финансово 
измерване, или ще разгледа неусвоените територии на своето въз-
действие като единствена възможност, е въпрос на време и адек-
ватна реакция на обществените нужди и очаквания. Сигурното е, че 
неговата значимост придобива критериално за общественото разви-
тие значение. 

Написаното може да се обобщи в извода, че всяка криза пред-
поставя оптимизиране на социално значимите дейности с преобла-
даващ интелектуален характер поради възможността сценариите, 
обосноваващи модели на поведение, да се окажат за пореден път 
изход от конкретната тежка ситуация. За последната криза може да 
се каже, че поставя за разрешаване следната дилема: дали мозъч-
ните итерации, обобщени в модел, ще изпреварят финансовите ре-
зултати, или трансформирането на електронните пари в реални ще 
бъде процес, по-бърз от създаването на нов модел. 

Навярно именно контролът върху този процес би създал ба-
ланс в неговото осъществяване и би предопределил възможно най-
плавно излизане от коментираната криза както в самото мислене, 
така и в ответните действия и икономическите резултати. 
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КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ФИНАНСОВ ЛИВЪРИДЖ 

НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ КОМПАНИИ 
 

доц. д-р Снежинка Константинова 
проф. дин Асен Конарев 

 
 

Проблемът за оптималното управление на капиталите на ин-
дустриалните компании се задълбочава в условията на кризата. От 
една страна, намалява оперативната ефективност на бизнеса, а от 
друга страна, нараства цената на чуждия капитал. В същото време 
кредиторите повишават своите изисквания към залозите и обезпе-
ченията. При тези условия корпоративният мениджмънт е принуден 
в много случаи да осигурява капиталово индустриалния бизнес с 
нарастващ риск и намаляваща възвръщаемост. 

Целите на настоящото изследване могат да се резюмират по 
следния начин: 

1. Да се определи равнището и да се разкрият тенденциите на 
изменение на печалбата и възвръщаемостта. 

2. Да се изследват промените, настъпили в капиталовата и 
финансовата структура на индустриалните компании. 

3. Да се определи финансовият ливъридж* и да се предложат 
стратегии за ефективно управление на капиталите. 

Предмет на настоящото изследване са капиталовата структу-
ра и финансовият ливъридж, а обект – индустриалният бизнес, кой-
то е представен чрез извадка от 11 публични индустриални компа-
нии от България. При подбора на компаниите са използвани 
следните 5 основни критерия: 

1. Предметът на дейност на компаниите да е в сферата на ре-
алната икономика, а не във финансовия сектор. 

2. Компаниите да са публични дружества, които са задължени 
всяко тримесечие да представят своите резултати пред обществе-
ността, с което значително се намаляват възможностите за манипу-
лация на отчетните данни. 

3. Компаниите да са от различни браншове, за да може да се 
представи по-широка област от икономически дейности на реалната 
икономика. 

4. Компаниите да са едни от най-значимите по обороти в съ-
ответния бранш. 

5. Корпоративното им управление да се ползва със сравни-
телно добър имидж сред инвеститори и клиенти. 

                                                 
* ливъридж фактор – от англ. ез., ‘leverage factor’ или ‘gearing’ 
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Както сме посочвали в други трудове1, предпочитанията ни 
към публичните компании се обяснява с факта, че те са длъжни 
според ЗППЦК2 периодично (всяко тримесечие) да представят пуб-
лично резултатите от своята дейност на широката общественост, 
поради което в техния бизнес съществува висока степен на проз-
рачност. На практика делът на неформалната икономика при тях е 
сведен до минимум. 

След селекция по посочените критерии бяха избрани 11 ин-
дустриални компании, представени в Таблица 1. За да се разкрият 
по-добре промените в движението на печалбата, са използвани три 
показателя: 

– ППЛД – печалба преди лихви и данъци; 
– ППД – печалба преди данъци; 
– ПСД – печалба след данъци. 

Таблица 1 
Равнище на ефекта от индустриалния бизнес, 
измерен чрез три показателя (2007–2011 г.) 

 
2007 2011 Индустриални 

компании ППЛД ППД ПСД ППЛД ППД ПСД 
1. „Албена“ АД 26 694 19 305 17 967 12 307 9 381 8 467 
2. „М+С хидравлик“ АД 5 631 4 875 4 273 16 241 16 098 14 478 
3. „Неохим“ АД 5 576 3 717 3 553 23 209 22 168 22 168 
4. „ОЦК“ АД 24 857 23 447 23 447 -8 741 -14 596 -14 596 
5. „Зърнени храни Бълга-
рия“ АД 

15 096 14 289 12 855 22 620 16 929 16 436 

6. „Благоевград – БТ“ АД 42 294 42 124 37 912 -4 243 -4 243 -4 243 
7. „Трейс груп холд“ АД 5 912 5 510 4 959 9 464 7 241 6 576 
8. „Софарма“ АД 34 840 34 468 30 922 52 200 45 680 40 660 
9. „Биовет“ АД 2 828 328 119 4 592 2 392 2 151 
10. „Каолин“ АД 20 625 19 145 17 090 13 570 10 127 9 051 
11. „Монбат“ АД 20 093 19 426 17 409 11 545 9 132 8 123 

Общо: 204 446 186 634 170 576 152 746 120 309 109 271 
 

От данните в Таблица 1 се вижда, че ефектът от оперативната 
дейност (ППЛД) за предкризисната 2007 г. е значителен – 204 446 
хил. лв. Най-голям е оперативният ефект на „Благоевград БТ“ АД 
(над 42 млн. лв.) – дружество, което принадлежи към цигарената про-
мишленост. На второ място е оперативният ефект на фармацевтич-
ната компания „Софарма“ АД (близо 35 млн. лв.). Сравнително висо-

                                                 
1 Вж. Константинова, С. Корпоративно управление на капиталите в туризма в усло-
вията на рецесия. П., 2012; Константинова, С. Източници и употреба на капитали в 
условията на криза. П., 2012. 
2 Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – обн. ДВ, бр. 114 от 
30.12.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г. 
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ки са печалбите от оперативната дейност на най-голямата туристи-
ческа компания у нас, „Албена“ АД, и на представителя на цветната 
металургия, „ОЦК“ АД. 

Сравнително добри са нивата и на другите два индикатора на 
икономическия ефект от дейността на компаниите: печалба преди 
данъци (186 634 млн. лв.) и печалба след данъци (170 576 млн. лв.). 

През годините на кризата оперативният ефект намалява: за 
2011 г. той е намалял на 152 746 хил. лв. Особено драматично е то-
ва намаление за две компании: „Благоевград – БТ“ АД: от 42 млн. 
лв. печалба на над 4 млн. лв. загуба; и „ОЦК“ АД: от близо 25 млн. 
лв. печалба на близо 15 млн. лв. загуба. 

Проучванията ни през 2012 г. показаха, че втората компания 
(„ОЦК“ АД) не успя да се съвземе от драстичното намаляване на 
оперативния ефект и изпадна в неплатежоспособност 

Изключение от общата тенденция прави печалбата на следни-
те компании: „М+С хидравлик“ АД – машиностроене; „Неохим“ АД – 
химическа промишленост; „Зърнени храни България“ АД – храни-
телна промишленост; „Трейс груп холд“ АД – строителство (главно в 
областта на пътищата и магистралите); „Софарма“ АД – фармацев-
тична промишленост; „Биовет“ АД – фуражна промишленост (по-
точно стимуланти и лекарства за животновъдството). 

Най-висок и силно впечатляващ е годишният оперативен ефект 
на фармацевтичната компания „Софарма“ АД (над 52 млн. лв.). 

Сравнението на равнището на трите индикатора на печалбата 
за предкризисната 2007 г. спрямо това на кризисната 2011 г. дава 
възможност да се разкрият следните тенденции: 

1. Печалбата преди лихви и данъци е намаляла с 25,29 %. То-
ва е значително, но в никакъв случай фатално дестабилизиращо 
намаление (само за една от компаниите – „ОЦК“ АД, то има фата-
лен ефект). Разбира се, в тази обща тенденция трябва да се отчете 
силното индивидуално влияние на една компания („Софарма“ АД), 
чиято печалба на практика формира една трета от общия резултат 
на всички компании за 2011 г. 

2. Печалбата преди данъци очертава по-силно изразена тен-
денция на намаляване – 35,54 %. Това предполага, че привличаният 
през годините на кризата чужд капитал „консумира“ значителна част 
от оперативния ефект на компаниите. Като потвърждение на посо-
ченото допускане е нарасналият размер на лихвите, платени от ком-
паниите (близо 2 пъти). 

3. Ефектът, който остава за собствениците, наричани в случая 
„акционери“, (печалбата след данъци) очертава най-сериозната тен-
денция на намаляване – 35,94 %. Независимо от това богатството 
на собствениците нараства, тъй като е постигнат значителен общ 
резултат (над 109 млн. лв.). 
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Икономическата ефективност на формираната съвкупност от пуб-
лични компании ще бъде изследвана чрез следните два индикатора: 

– възвръщаемост на общите активи (ВОА); 
– възвръщаемост на собствения капитал (ВСК). 
Резултатите от изчисленията дадоха възможност да се съста-

ви Таблица 2. 
Таблица 2 

Икономическа ефективност на индустриалните компании (%) 
 

2007 2011 
Индустриални компании 

ВОА ВСК ВОА ВСК 
1. „Албена“ АД 6,27 6,51 2,72 2,52 
2. „М+С хидравлик“ АД 10,62 12,71 23,36 26,18 
3. „Неохим“ АД 4,05 4,48 14,15 19,27 
4. „ОЦК“ АД 15,32 30,39 -3,72 -35,03 
5. „Зърнени храни България“ АД 4,62 7,04 4,80 7,23 
6. „Благоевград – БТ“ АД 11,16 17,29 -1,57 -2,39 
7. „Трейс груп холд“ АД 12,67 17,08 7,42 11,40 
8. „Софарма“ АД 9,48 14,44 9,91 12,67 
9. „Биовет“ АД 2,45 0,21 2,67 3,03 
10. „Каолин“ АД 13,72 14,86 5,91 7,03 
11. „Монбат“ АД 15,67 23,01 6,18 6,34 

Средно: 9,64 12,45 5,26 6,59 
 

Индикаторите са изчислени по следния начин: 
 

 100.
СА

ППЛДВОА   (1) 

където: 
ВОА  – възвръщаемост на общите активи; 

ППЛД  – печалба преди лихви и данъци за съответната година; 

CA  – сума на активите за същата година. 
 

 100.
СК
ПСДВСК   (2) 

където: 
ВСК  – възвръщаемост на собствения капитал; 

ПСД  – печалба преди лихви и данъци за съответната година; 

CК  – величина на собствения капитал за същата година. 
 

Средните величини за възвръщаемостта, представени в Таб-
лица 2, са определени като среднопретеглени аритметични величини. 
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От данните в Таблица 2 може да се направи изводът, че опе-
ративната ефективност (ВОА) на индустриалния бизнес преди кри-
зата е била сравнително висока (9,64 % за 2007 г.). Тази ефектив-
ност дава по принцип възможност да се реализира положителен 
лост-ефект чрез привличането на чужд капитал. Най-висока е ефек-
тивността на две компании: 

– „Монбат“ АД – електротехническа промишленост (15,67 %); 
– „ОЦК“ АД – цветна металургия (15,32 %). 
Тази висока ефективност е генерирала големи амбиции за 

развитие в корпоративния мениджмънт на двете компании. Мени-
джърите на „Монбат“ АД построиха нов завод в Румъния, но ефек-
тивността падна близо три пъти. Мениджърите на „ОЦК“ АД, опия-
нени от високата оперативна ефективност през 2007 г., привлякоха 
големи суми чужди капитали за реконструкция и модернизация. Но 
високата цена на привлечения капитал (само за 2011 г. компанията 
изплаща лихви на стойност 5855 хил. лв.) в съчетание с неблагоп-
риятната конюнктура на пазара (цените на оловото и цинка паднаха 
значително) доведоха до фалит на компанията с изключително неб-
лагоприятен обществен ефект за мениджмънта. 

Значителна е оперативната ефективност на две други компании: 
– „Каолин“ АД – 13,72 %. Възвръщаемостта обаче значително 

спада през 2011 г. (5,91 %); 
– „Трейс груп холд“ АД – 12,67 %. След спукването на строи-

телния балон по време на кризата (намаляване на цените на имотите 
и на обема на строителството) ефективността значително пада (7,42 
%) и само продуктовата преориентация към пътното строителство я 
задържа на прилично равнище. 

Възвръщаемостта на „Благоевград – БТ“ АД илюстрира пълна 
драма в ефективността: от 11,16 % през 2007 г. на 1,57 % през 2011 
г. Вероятната причина за този резултат не е само обществената 
кампания против тютюнопушенето, а и качеството на корпоративния 
мениджмънт. 

Резултатите на „Софарма“ АД будят интерес с големите раз-
личия в динамиката на ефекта и ефективността. Докато печалбата 
нараства с близо 50 % (49,83 %), то възвръщаемостта на активите 
(капиталите) нараства само с 0,43 %. Според нас това се дължи на 
продължаващи инвестиции през годините на кризата както в нови 
активи, така също и в нови продукти, наричани в бранша „нови фор-
мули“. Като изследователи имаме уважение към качеството, и осо-
бено към стратегическото управление, реализирано от мениджъри-
те на тази компания. 

Възвръщаемостта на собствения капитал, наричана от някои 
специалисти „финансова възвръщаемост“, също очертава тенден-
ция на намаление. Независимо от това нейното равнище остава по-
високо спрямо оперативната ефективност както през 2007, така и 
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през 2011 г. Най-високата финансова ефективност постига маши-
ностроителната компания „М+С хидравлик“ АД, която през годината 
на кризата с високото качество на продукцията си успя да осъщест-
ви сериозен пробив на международния пазар и да изнесе големи 
количества продукция на добри ценови равнища. 

Освен тази компания нарастване на финансовата ефектив-
ност успяват да реализират само още 3 компании: „Неохим“ АД (на-
растване над 4 пъти, което е висок темп на растеж); „Биовет“ АД (на-
растване над 14 пъти, което е най-високият темп на растеж, реали-
зиран от всички компании); и „Зърнени храни България“ АД (нараст-
ване, което е почти незабележимо – 0,19 %). 

Направеният анализ и оценка на възвръщаемостта дават въз-
можност да се направят следните междинни изводи: 

1. Оперативната ефективност (ВОА) на индустриалния бизнес 
преди кризата е била сравнително висока (9,64 % за 2007 г.). Тази 
ефективност дава възможност да се реализира положителен лост-
ефект чрез привличане на чужд капитал. 

2. Общата тенденция на изменение на възвръщаемостта на 
общите активи е значително намаление на нейното равнище (83,27 
%). Независимо от общата тенденция обаче пет компании увелича-
ват равнището на възвръщаемостта, като най-значително това на-
растване е при „Неохим“ АД и „М+С хидравлик“ АД. Нивото на опе-
ративната ефективност през 2011 г. е сравнително ниско (5,26 %), 
което означава, че потенциалът за благоприятен финансов ливъ-
ридж е сравнително малък. 

3. Финансовата ефективност очертава още по-силно изразена 
тенденция на намаление (88,92 %). Независимо от това нейното 
равнище е по-високо от равнището на оперативната ефективност 
както за предкризисната 2007, така и за 2011 г. Само четири компа-
нии успяват да увеличат възвръщаемостта на акционерния капитал, 
като най-впечатляващи са темпът при „Неохим“ АД и равнището при 
„М+С хидравлик“ АД. 

Върху печалбата и възвръщаемостта оказва влияние съвкуп-
ност от фактори, в това число и капиталовата структура. Редица ав-
тори посочват3, че трябва да се разграничат понятията „капиталова 
структура“ и „финансова структура“. Капиталовата структура отра-
зява величината и съотношението на източниците за дългосрочно 
финансиране на компанията, като основен показател е коефициен-
тът „дълг към дългосрочен (постоянен) капитал“. 

 
EqLd

LdKs


  (3) 

                                                 
3 Вж. например Консулов, В. Финансов анализ. Управление на оборотния капитал. 
Пловдив: Интелексперт 94, 2011, с. 94. 
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където: 
Ks  – капиталова структура; 

Ld  – дългосрочен дълг; 

Eq  – собствен капитал. 

 
При изчисляване на това съотношение към дълга се отнасят 

само облигациите, а към собствения капитал – само обикновените 
акции4. При това посочените компоненти могат да се определят как-
то по пазарни, така и по счетоводни стойности. С пазарни стойности 
на ценните книжа при сегашното състояние на българския капита-
лов пазар е несериозно да се оперира. По-правилно е да се работи 
с т.нар. „справедлива пазарна стойност“. За целите на настоящото 
изследване са използвани счетоводните стойности. Освен това дъл-
гът е представен чрез нетекущите пасиви на компанията, а постоян-
ният капитал – сума на тези пасиви и собствения капитал. 

Финансовата структура изразява всички източници за финан-
сиране на компанията – собствен капитал, дългосрочни заеми, крат-
косрочни заеми, текуща задлъжнялост и др. В настоящия случай за 
по-лесно изчисляване на финансовия ливъридж е използвана 
следната формула за определяне на финансовата структура: 

 

 
aShLdEq

EqFs


  (4) 

където: 
Fs  – финансова структура; 

Ld  – дългосрочен дълг; 

dSh  – краткосрочен дълг. 

 
Изследването на капиталовата и финансовата структура на ин-

дустриалните компании даде възможност да се състави Таблица 3. 
 

Таблица 3 
Капиталова и финансова структура 

на индустриалните компании (2007–2011 г.) 
 

2007 2011 
Индустриални компании 

Ks Fs Ks Fs 
1. „Албена“ АД 0,299 0,648 0,206 0,743 
2. „М+С хидравлик“ АД 0,167 0,634 0,042 0,796 
3. „Неохим“ АД 0,184 0,576 0,044 0,701 

                                                 
4 Петров, Г. и др. Корпоративни финанси. С.: Тракия-М, 2004, с. 148. 
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4. „ОЦК“ АД 0,121 0,476 0,776 0,177 
5. „Зърнени храни България“ АД 0,200 0,559 0,187 0,482 
6. „Благоевград – БТ“ АД 0,026 0,579 0,076 0,657 
7. „Трейс груп холд“ АД 0,103 0,622 0,124 0,453 
8. „Софарма“ АД 0,220 0,584 0,070 0,609 
9. „Биовет“ АД 0,424 0,488 0,440 0,413 
10. „Каолин“ АД 0,025 0,765 0,245 0,561 
11. „Монбат“ АД 0,197 0,681 0,111 0,686 

Средно: 0,192 0,598 0,207 0,571 
 

Данните от Таблица 3 показват, че капиталовата структура 
(Ks) не е претърпяла съществени промени през годините на криза-
та. Макар и слабо, нейното равнище се е повишило, което означава, 
че рискът се е увеличил. Върху общата тенденция силно влияние 
оказва индивидуалният резултат на „ОКЦ“ АД – компанията, която 
увеличи риска до такъв размер, че не успя да реши ликвидните 
проблеми и изпадна в несъстоятелност. 

Независимо че средният резултат за цялата съвкупност от ком-
пании е неблагоприятен, седем компании успяват да намалят капи-
таловата си структура, като особено значително е това намаление за 
„Софарма“ АД, „Монбат“ АД, „Неохим“ АД и „М+С хидравлик“ АД. 

Финансовата структура очертава слаба тенденция на намале-
ния. Това е отново индикация за нарастващия кредитен риск. Бихме 
могли да очакваме нарастване на ефективността, но в други наши 
изследвания5 посочваме, че това зависи от финансовия ливъридж. 

Въздействието на финансовата структура върху възвръщае-
мостта на собствения капитал е известно под наименованието „фи-
нансов ливъридж“6. Свойството на привлечения капитал да увелича-
ва ефективността на собствения капитал е известно под наименова-
нието „ефект на лоста“. Нагледното му представяне в международна-
та практика е популярно под наименованието „графики V chart“. 

За определяне на т.нар. „ливъридж фактор“ използваме 
следния модел7: 

 
  

PFs
IPFsFsPLf

.
.1   (5) 

където: 
Lf  – е ливъридж фактор; 

Fs  – относителен дял на собствения капитал в структурата на ин-
вестирания капитал (в случая финансовата структура); 

                                                 
5 Константинова, С., А. Конарев. Финансов ливъридж в туризма. Пловдив, 2012. 
6 leverage – от англ. ез., означава ‘лостов механизъм’, ‘влияние на лоста’. 
7 Конарев, А., С. Константинова. Финанси и финансов мениджмънт на фирмата. 
Пловдив: Летера, 2011, с. 129. 
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P  – годишна печалба (преди лихви и данъци); 
I  – годишна лихва. 

 
Съществува по-бърз начин за изчисляване на равнището на 

финансовия ливъридж: 

 
IP

PFl 
  (6) 

където: 

lF  – финансов ливъридж. 

 
Тълкуването на резултатите, получени по този модел, създава 

определени затруднения за мениджърите. Вторият модел бе изпол-
зван за съставянето на Таблица 4. 

Таблица 4 
Финансов ливъридж на индустриалните компании 

 
2007 2011 Индустриални 

компании P I FL P I FL 
1. „Албена“ АД 26 694 7 389 1,38 12 307 2 926 1,31 
2. „М+С хидравлик“ АД 5 631 756 1,16 16 241 143 1,01 
3. „Неохим“ АД 5 576 1 859 1,50 23 209 1 041 1,05 
4. „ОЦК“ АД 24 857 1 410 1,06 -8 741 5 855 - 
5. „Зърнени храни Бълга-
рия“ АД 

15 096 807 1,06 22 620 5 691 1,34 

6. „Благоевград – БТ“ АД 42 294 170 1,00 -4 243 0 - 
7. „Трейс груп холд“ АД 5 912 402 1,07 9 464 2 223 1,31 
8. „Софарма“ АД 34 840 372 1,01 52 200 6 520 1,14 
9. „Биовет“ АД 2 828 2 500 8,62 4 592 2 200 1,92 
10. „Каолин“ АД 20 625 1 480 1,08 13 570 3 443 1,34 
11. „Монбат“ АД 20 093 667 1,03 11 545 2 413 1,26 

Общо: 204 446 17 812 1,10 152 746 32 455 1,27 
 
От данните в Таблица 4 се вижда, че финансовият ливъридж 

от 1,10 през 2007 г. нараства на 1,27 през 2011 г. Нарастването на 
финансовия ливъридж, определен по модел (5), означава, че прив-
леченият капитал намалява оперативната ефективност на индустри-
алния капитал. При изчисляването по този модел нарастването на 
ливъриджа показва нарастване на кредитния риск по отношение на 
дългосрочните кредитори. Следователно през годините на кризата 
се реализира двоен отрицателен ефект на финансовия ливъридж: 

– намаляване на оперативната ефективност на индустриал-
ния бизнес; 

– нарастване на кредитния риск. 
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Значително по-конкретни индикации за акционерите на индус-
триалните компании има определянето на ливъридж фактора по 
модел (6). Тълкуването на резултатите при него е ясно и разбирае-
мо, като се разграничават три случая: 

1. Когато равнището на ливъридж фактора (Lf) е по-голям от 1, 
се реализира положителен лост-ефект и привличането на чужд ка-
питал увеличава възвръщаемостта на собствения капитал. 

2. При равнище на ливъридж фактора по-малко от 1, се реа-
лизира отрицателен лост-ефект, което означава, че привличаният 
чужд капитал намалява възвръщаемостта на собствения капитал. 

3. Когато равнището на ливъридж фактора е равно на 1, прив-
личането на чужд капитал не променя възвръщаемостта на собст-
вения капитал, но дава възможност за увеличаване на мащабите на 
бизнеса. 

За да определим характера на лост-ефекта, изчислихме рав-
нището на ливъридж фактора на цялата съвкупност изследвани ин-
дустриални компании: 

 

 
   54,1

204446.598,0
17812204446.598,01204446.598,0

2007 Lf  (7) 

 

 
   38,1

152741.571,0
32455152746.571,01152746.571,0

2011 Lf  (8) 

 
Представените изчисления показват, че е налице положите-

лен ефект на лоста както преди, така и през годините на кризата. 
Независимо от очерталата се тенденция на намаляване на този по-
ложителен ефект, привличането на чужд капитал е увеличавало 
възвръщаемостта на собствения капитал. Средно това увеличаване 
през 2007 г. е било с 54 %, а през 2011 г. – с 38 %. 

Корпоративният мениджмънт на индустриалните компании 
трябва да прилага балансирана стратегия при управление на капи-
таловата и финансовата структура. Независимо от значителния по-
ложителен ефект на лоста при съществуващата и прогнозираната 
макросреда цената на чуждия капитал ще расте, а кредитният риск 
ще се увеличава. 

 
Основни изводи 
 
1. През анализирания период печалбата на цялата съвкупност 

от изследвани индустриални компании значително намалява: пе-
чалба преди лихви и данъци – с 25,29 %; печалба преди данъци – с 
35,54 %; печалба след данъци – с 35,94 %. 
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Независимо от най-големия спад при третия индикатор богат-
ството на собствениците през 2011 г. нараства с над 109 млн. лв. 

2. Оперативната ефективност на индустриалния бизнес преди 
кризата е била сравнително висока (9,64 % за 2007 г.), като през го-
дините на кризата значително намалява (5,26 % за 2011 г.). Финан-
совата ефективност очертава по-силно изразена тенденция на на-
маление. Независимо от това нейното равнище е по-високо от рав-
нището на оперативната ефективност както за предкризисната 2007 
г., така и за 2011 г. 

3. Както капиталовата, така и финансовата структура е претър-
пяла незначителни промени през годините на кризата. Слабото по-
вишение на капиталовата структура и съответното намаление на фи-
нансовата структура са индикации за нарастване на кредитния риск. 

4. Финансовият ливъридж през анализирания период е нарас-
нал, чрез което се е реализирал троен отрицателен ефект: първо, 
намаляване на оперативната ефективност на индустриалния биз-
нес; второ, увеличаване на кредитния риск; трето, намаляване на 
положителния ефект на лоста. 

5. Препоръчваме на корпоративния мениджмънт на индустри-
алните компании да прилага балансирана стратегия на управление 
на капиталовата и финансовата структура. Независимо от значи-
телния положителен ефект на лоста при съществуващата и прогно-
зираната макросреда цената на чуждия капитал ще расте, а кредит-
ният риск ще се увеличава. 
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АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ 

 
д-р Десислава Костова-Пикет 

 
 
По своята природа бизнес инвестициите изискват изразходва-

не на известна сума пари в настоящето в очакване на несигурни пе-
чалби в бъдещето. Следователно, за да бъдат полезни методите за 
дисконтиране на паричните потоци при оценка на реални инвести-
ции, трябва да се вземе под внимание както рискът, така и възвръ-
щаемостта. Приложими са два такива фактора. На практическо ниво 
рискът увеличава затруднението при оценяване на съответните па-
рични потоци. На концептуално ниво рискът сам по себе си се впис-
ва като основен определящ фактор на инвестиционната стойност. 
По този начин, ако две инвестиции обещават една и съща възвръ-
щаемост, но крият различни рискове, по-голямата част от нас биха 
предпочели алтернативата, която носи по-малък риск. На икономи-
чески жаргон това се нарича рискофобия и в резултат на това рис-
кът понижава стойността на инвестицията. 

Рискофобията създава познаваем модел на инвестиционния 
риск и възвръщаемост, показани на Графика 1. Тази графика показ-
ва, че за инвестиции с ниско ниво на риск, такива като държавните 
ценни книжа, очакваната възвръщаемост е умерена, а с увеличава-
нето на риска трябва да нарасне и очакваната възвръщаемост. 
Трябва, защото показаният модел за възвръщаемост при риск е 
нещо повече от самозалъгване. Освен ако инвестициите с по-високо 
ниво на риск не обещават и по-висока възвръщаемост, инвестито-
рите рискофоби, не биха ги задържали. 

Тази замяна на риск срещу възвръщаемост е съществена за 
по-голямата част от финансите. През изминалите четири десетиле-
тия проучвания доказват, че при идеални условия и с риск, опреде-
лен по специфичен начин, тази замяна на риск срещу възвръщае-
мост е права линия като тази, изобразена на графиката. 

Линията е известна като пазарна линия и представлява ком-
бинациите на риска и очакваната възвръщаемост, които могат да се 
очакват в правилно функционираща икономика. 

Не е необходимо да наблягаме върху детайлите на пазарната 
линия. Важното тук е осъзнаването, че знанията за очакваната въз-
връщаемост от инвестициите не са достатъчни, за да определят 
тяхната стойност. Вместо това оценката на инвестициите е двуиз-
мерна задача, включваща в себе си балансирането на риска с възв-
ръщаемостта. Подходящият въпрос при оценка на инвестиционните 
възможности не е „Каква е степента на възвръщаемост?“, а „Доста-
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тъчна ли е възвръщаемостта, за да оправдае риска?“. Инвестиции-
те, представени на Графика 1 като А и B илюстрират тази позиция. 
Инвестиция А е с по-голяма степен на очаквана възвръщаемост от-
колкото инвестиция B; въпреки това инвестиция B e по-добрата ин-
вестиция. Въпреки своята по-малка възвръщаемост B лежи над па-
зарната линия, което означава, че тя обещава по-висока очаквана 
възвръщаемост по отношение на риска, който крие, в сравнение с 
останалите възможни алтернативи, докато инвестиция А се намира 
под пазарната линия, а това означава, че останалите алтернативни 
инвестиции обещават за същото ниво на риск по-високо ниво на 
очаквана възвръщаемост. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Графика 1. 
 
Тази статия разглежда включването на риска при оценяването 

на инвестициите, поставяйки ясно ударение върху регулираните въз 
основа на риска дисконтови норми и стойността на капитала. След 
като дефинираме термините, ще изчислим стойността на капитала 
на Т – компания за дрехи и обувки. Статията завършва с поглед 
върху няколко важни капана, които трябва да избягваме при оценка 
на инвестиционните възможности. 

 
Същност на риска 
 
Интуитивно инвестиционният риск се занимава с диапазон от 

възможни резултати от инвестициите. Колкото по-голям е този диа-
пазон, толкова по-голям е самият риск. Графика 2 разширява това 
интуитивно схващане. Тя показва възможните норми на възвръща-
емост, които могат да бъдат спечелени от две инвестиции във фор-
мата на камбановидни криви. Според графиката очакваната възв-
ръщаемост на инвестиция А е 12 %, а съответната графика за ин-
вестиция B е около 20 %. 

Пазарна линия Очаквана 
възвръщаемост 

.А

.В

Лихвен % на 
държ. облигации

Инвестиционен риск
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Статистик би дефинирал очаквана възвръщаемост като 
среднопретеглена вероятност на възможните възвръщаемости. Не-
ка вземем един прост пример: ако са възможни три възвръщаемос-
ти – 8 %, 12 % и 18 %, и ако шансът на всяка една от тях да се осъ-
ществи е съответно 40 %, 30 % и 30 %, очакваната възвръщаемост 
на инвестицията е: 

 
Очаквана възвръщаемост = 0.40 х 8 % + 0.30 х 12 % + 0.30 х 18 % = 12.2 % 

 
Рискът се отнася до струпване на възможни възвръщаемости 

спрямо очакваната възвръщаемост от инвестиция. Ако има значи-
телно струпване, както при инвестиция А, инвестицията е нисък 
риск. При инвестиция В има значително по-малко струпване на въз-
връщаемостите спрямо очакваната възвръщаемост, така че рискът 
е по-висок. Заимствайки отново от статистиката, един от начините 
за измерване на тази тенденция към струпване е калкулирането на 
средната претеглена вероятност на отклоненията на възможните 
възвръщаемости от очакваната възвръщаемост. Такава средна 
стойност е стандартното отклонение от възвръщаемостите. Де-
тайлите по отношение на калкулирането на инвестиционното стан-
дартно отклонение на възвръщаемостите не ни интересуват. Важно 
е да знаем, че рискът съответства на разпръскването или несигур-
ността при възможните резултати и че съществуват техники за из-
мерване на това разпръскване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графика 2. Илюстрация на инвестиционния риск: инвестиция А има 
по-ниска очаквана възвръщаемост и по-нисък риск от В. 
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Оценка на инвестиционния риск 
 
След като дефинирахме риска, следва да разгледаме как мо-

жем да преценим количеството риск, съществуващо в дадена инвес-
тиционна възможност. В някои бизнес ситуации инвестиционният 
риск може да бъде изчислен обективно с помощта на научни или ис-
торически доказателства. Това важи например за развитите находи-
ща на нефт и газ. Веднъж щом търсещата компания е намерила 
нефтеното поле и е набелязала общата му площ, вероятността един 
кладенец, изкопан в очертанията на полето, да бъде успешно експ-
лоатиран може да бъде определена с достатъчно голяма точност. 

Понякога историята може да служи като пътеводител. Компа-
ния, която е отворила 1000 ресторанта за бързо хранене по света, 
би трябвало да има добра представа за очакваната възвръщаемост 
и риска при отварянето на още един такъв ресторант. Също така, 
ако възнамерявате да си купувате акция на „АТ&Т“ историческият 
архив от отминали вариации в годишната възвръщаемост на акцио-
нерите на „АТ&Т“ е важен момент за оценката на риска, който крият 
акциите на „АТ&Т“. 

Това са по-лесните ситуации. По-често бизнес начинанията са 
винаги уникални по рода си, за които оценката на риска трябва да 
бъде силно субективно. Например, когато една компания замисля 
инвестиция в нов продукт, съществува малък технически или исто-
рически опит, върху който да се базира оценката на инвестиционния 
риск. В тази ситуация оценката на риска зависи от вижданията на 
мениджърите, участващи във вземането на решение, от техните 
икономически познания в тази област и от разбиранията им за пос-
ледствията от инвестицията. 

 
Три метода за оценка на инвестиционния риск 
 
Споменатите по-рано методи – анализ на чувствителността, 

анализ на сценариите и симулационен метод, са от полза при пра-
венето на субективни оценки на инвестиционния риск. Въпреки че 
нито един от методите не гарантира обективна мярка на инвестици-
онния риск, всички те помагат на изпълнителните органи да мислят 
систематично относно източниците на риск и тяхното отражение 
върху планираната възвръщаемост. Нека прегледаме отново нак-
ратко. Вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ), или Нетната 
текуща стойност (НТС), на инвестицията зависи от брой несигурни 
икономически фактори, такива като продажна цена, продадено ко-
личество, полезен живот и т.н. Анализът на чувствителността 
включва преценка на това, как варират стойностите на ефектив-
ността на инвестицията при един от тези непостоянни фактори. 
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Един всеобщо използван подход е изчисляването на трите възвръ-
щаемости, отнасящи се до оптимистична, песимистична и най-
подходяща прогноза за непостоянните променливи. Анализът на 
сценариите е умерен подход, който променя част от непостоянните 
променливи по взаимно систематичен начин, за да опише опреде-
лена/конкретна случка. 

Основните предимства на анализа на чувствителността, ана-
лиза на сценариите и симулационния метод са: 

– способността им да накарат аналитика да мисли система-
тично относно индивидуалните икономически детерминанти на ин-
вестиционния риск; 

– да посочват чувствителността на инвестиционната възвръ-
щаемост за всяка една от тези детерминанти; 

– да снабдяват с информация относно диапазона от възможни 
възвръщаемости. 

 
Включване на риска в оценката на инвестицията 
 
След като придобихте представа за степента на риска, при-

същ на инвестиция, следващата стъпка е да включите тази инфор-
мация във вашата оценка на възможността. 

 
Пример за анализ на чувствителността 
Група от търговско достъпни софтуерни програми правят въз-

можно анализирането на инвестиционните възможности чрез персо-
нален компютър. Стандартна опция е възможността за анализ на 
чувствителността на резултатите към промените на ключови пред-
положения. По-долу е представен типичен резултат от такъв анализ. 

 
Относително въздействие на ключови променливи върху 
нетната текуща стойност (инвестиционната НТС = $212 597) 

 
А 1 % увеличение във: Увеличение на НТС със: Процентово 

увеличение 
Ръст на продажбите 2.240 $ 1.33 % 
Оперативен марж на пе-
чалбата 

3.462 2.05 

Капитални инвестиции –1.249 –0.74 
Инвестиция от оборотен 
капитал 

–1.143 –0.68 

Дисконтово ниво –4.996 –2.96 
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Дисконтови нива, отчитащи риска 
 
Най-широкоразпространеният начин да направите това е да 

добавите допълнителна стойност към дисконтовото ниво: с други 
думи намалете/дисконтирайте очакваната стойност на рискованите 
парични потоци с такава степен, която включва стойност за риска. 
Другият начин е да сравните ВНВ на инвестицията, базирана на 
очаквани парични потоци, със степен на възвръщаемост, която от-
ново включва рискова премия. Размерът на премията естествено 
нараства с предполагаемия риск на инвестицията. 

За да представим употребата на такова рисково актуализира-
но дисконтово ниво, вземаме предвид обещаващ рисков паричен 
поток от 10 млн. долара с очаквана доходност от 2 млн. долара го-
дишно за срок 10 години. Колко е инвестиционната НТС, когато без-
рисковият лихвен процент е 5 % и ръководството е решило да из-
ползва 7-процентова рискова премия, за да компенсира несигур-
ността на паричните потоци? 

Диаграмата за паричните потоци на инвестицията е следната: 
при 12 % рисковопретеглена дисконтова степен планираната НТС е: 

 
НТС = – $ 10 милиона + $2 милиона (5.650) = $1.3 милиона, 

 
където: 
5.650 се равнява на настоящата стойност на 1 долар годишно за 10 
години при 12-процентова лихва. 

Понеже инвестиционната НТС е положителна, инвестицията е 
атрактивна дори след включването на риска. Един равностоен на 
този подход е да калкулирате инвестиционното ВНВ, като използва-
те очакваните парични потоци и да ги сравните с актуализираното с 
риска ниво. Понеже ВНВ на проекта от 15.1 % надвишава 12 %, от-
ново стигаме до извода, че тази инвестиция е атрактивна независи-
мо от риска. 

Забележете как дисконтовото ниво, отчитащо риска, намалява 
привлекателността на инвестицията. Ако инвестицията беше без-
рискова, нейната НТС при 5 % дисконтово ниво щеше да бъде $5.4 
милиона, но понеже по-високото ниво, отчитащо риска, се смята за 
подходящо, НТС намалява с над $4 милиона. По същество ръко-
водството изисква стимул от поне такава сума, преди да предприе-
ме тази инвестиция. 

Две неща правят дисконтовите нива, отчитащи риска, привле-
кателни при практическо приложение. Едното е, че повечето изпъл-
нителните директори имат поне груба представа за това, доколко 
трябва да варира търсената инвестиционна норма на възвръщаемост 
по отношение на риска. Обяснено по друг начин, те имат основна 
идея за позицията на пазарната линия на Графика 1. Например те 
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знаят, че в течение на много години обикновените акции са носили 
средна годишна възвръщаемост около 7,5 % повече в сравнение с 
възвръщаемостта от държавни облигации. Ако настоящата възвръ-
щаемост от държавните ценни книжа е 6 %, е приемливо да очакваме 
една инвестиция, която е сравнително толкова рискована, колкото и 
обикновените акции, да донесат възвръщаемост от около 13,5 %. 
Също така изпълнителните директори са наясно, че инвестиция, 
обещаваща възвръщаемост от 40 %, е привлекателна, освен ако не е 
изключително рискова. Вярно, че подобно мислене е неточно. Въпре-
ки всичко то придава някаква обективност на оценката на риска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стойността на капитала 
 
Втората привлекателна черта на дисконтовите нива, отчитащи 

риска, включва стойността на капитала. Когато кредитори и собст-
веници инвестират пари в компания, те понасят алтернативни раз-
ходи, равни на възвръщаемостта, която биха могли да спечелят от 
друга възможна инвестиция с подобен риск. Тези алтернативни раз-
ходи представляват фирменият разход на капитал; това е минимал-
ната норма на възвръщаемост, която компанията може да спечели 
при съществуващите активи и в същото време да оправдае очаква-
нията на инвеститорите. Стойността на капитала представлява дис-
контово ниво, включващо фактора риск, и понеже можем поне да 
оценим стойността на капитала за индивидуалните компании, той 
носи желана степен на обективност в процеса на изчисляване на 
риска. Вместо да разчитаме на вътрешното чувство на мениджъри-
те по отношение на риска, можем да хвърлим поглед върху финан-
совите пазари за информация относно подходящи дисконтови нива, 
отчитащи риска. 

 
 

Вероятност

$2 млн.

Годишен
паричен поток 

$10 млн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Стойността на капитала и цена на акциите 
 
Съществува важна връзка между стойността на капитала на 

една компания и нейната борсова цена. За да откриете връзката, се 
запитайте какво се случва, когато корпорацията „XYZ“ спечели по-
висока от стойността на капитала си норма на възвръщаемост от 
съществуващите акции. Защото възвръщаемостта на кредиторите е 
фиксирана по договор, излишъкът от възвръщаемостта се натрупва 
изцяло в полза на акционерите. И понеже компанията може да спе-
чели повече от алтернативните разходи на капитал на акционерите, 
цената на акциите на „XYZ“ ще нараства заради привлечените от 
по-високата доходност нови инвеститори. Обратно, ако спечелената 
доходност от „XYZ“ е под стойността на капитала от съществуващи 
активи, акционерите няма да получат своята очаквана възвръщае-
мост и цената на акциите ще спадне. Цената ще продължава да па-
да, докато очакваната доходност за новите купувачи на акции отно-
во не се изравни с алтернативните разходи на капитала за инвести-
торите. Друга дефиниция за стойността на капитала следователно 
е: „възвръщаемостта, която една фирма трябва да спечели от 
съществуващите активи, за да задържи цената на акцията пос-
тоянна“. В заключение от гледна точка на акционерната представа 
за стойност можем да кажем, че ръководството създава стойност, 
когато спечелената възвръщаемост е над стойността на фирмения 
разход на капитал, и унищожава стойността, когато спечелената 
възвръщаемост е под планирания резултат. 

 
Стойността на капитала на компанията „T“ 
 
За да използваме стойността на капитала като дисконтово ни-

во, отчитащо риска, трябва да сме способни да го измерваме. Това 
включва възлагане на стойности на всички величини, разположени от 
дясната страна на уравнение 1. За да илюстрираме процеса, нека да 
оценим стойността на капитала на компанията „T“ в края на 2008 г. 

 
Тежестите 
 
Започваме с измерването на тежестите. Съществуват два 

често срещани начина за извършване на това действие, като само 
единият от тях е правилен: използвайте счетоводната стойност на 
дълга и собствеността в баланса на компанията или използвайте 
пазарните стойности. Под „пазарна стойност“ имаме предвид цената 
на емитираните от компанията облигации и обикновени акции на 
пазарите за ценни книжа, умножени по броя на техния вид. Както е 
показано на Таблица 1 счетоводната стойност на дълга на „T“ в края 
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на годината е била съответно $100,0 млн. и $266,2 млн. На графи-
ката за дълга са изобразени само лихвоносните, защото другите 
пасиви са като резултат от натрупани данъчни задължения, които са 
включени в оценката на следданъчните парични потоци или спон-
танни източници на пари, които са част от оборотния капитал в ин-
вестиционните парични потоци. Таблицата също посочва, че пазар-
ната стойност на дълга и собствеността на същата дата са били съ-
ответно $100,0 млн. и $505,7 млн. 

Таблица 1 
Счетоводна и пазарна стойност на дълга и собствеността 

на компания „T“ 
 

  Пазарна стойност 
Източник Количест-

во (млн. $)
Общ 

процент 
Количест-
во (млн. $)

Общ 
процент 

Дълг $100,0 27,3 % $100,0 16,5 % 
Собственост $266,2 72,7 505,7 83,5 
Общо $366,2 100,0 % $605,7 100,0 % 

 
Според общата практика допускаме, че обемът на дълга на „T“ 

е равен на неговата счетоводна стойност. Това предположение поч-
ти със сигурност е невярно, но със същата сигурност може да се 
твърди, че разликата между счетоводната и пазарната стойност на 
дълга е доста малка в сравнение с тази на собствеността. Пазарна-
та стойност на собствеността на „T“ представлява нейната цена на 
акция в края на годината, или $45,56, умножено по 11 098 млн. обик-
новени акции. Пазарната цена на собствеността надвишава счето-
водната стойност в съотношение 1,9:1 защото инвеститорите са до-
някъде оптимистично настроени относно бъдещето на компанията. 

 
Стойността на дълга 
 
Това е лесен проблем. Облигации с падеж, подобен на „T“, но-

сеха доходност от приблизително 7 % през декември 2008 г. и ком-
панията плащаше 35 % данък. Следователно стойността на дълга 
на „T“ след плащане на данъци беше 4,6 % ([1 – 35 %] x 7,0). Някои 
финансови начинаещи се изкушават да използват в това изчисле-
ние процента на облигационния купон върху дълга, отколкото пре-
обладаващия пазарен процент. Лихвата на купона обаче е отминал 
разход, още повече, понеже ние искаме да използваме стойността 
на капитала, за да оценим нови инвестиции, на нас ни е необходим 
нов дълг. 
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Стойността на собствеността 
 
Оценката на стойността на собствеността е толкова трудна, 

колкото лесна беше оценката на дълга. С дълга или преференциал-
ните акции компанията обещава на притежателя определен поток от 
бъдещи плащания. Знаейки за тези плащания и за настоящата 
стойност на ценните книжа, е лесно да се изчисли очакваната възв-
ръщаемост.Това всъщност направихме по-преди, когато изчислихме 
доходността при падежа на облигациите. Ситуацията се усложнява 
при обикновените акции. В този случай не съществува лесен начин 
за изчисляване на очакваната възвръщаемост, понеже компанията 
не обещава бъдещи възнаграждения за акционерите. 

Вторият и най-общо казано по-плодороден подход към изчис-
ляване на цената на собствения акционерен капитал ни отвежда 
към структурата на очакваната възвръщаемост от рискови инвести-
ции. С други думи тази очаквана възвръщаемост на всеки рисков 
актив е съставена от три фактора: 

 
очаквана възвръщаемост от рисков актив = безрисков лих-

вен процент + добавка за инфлация + добавка за риска 
 
Уравнението показва, че притежателят на рисков актив очаква 

възвръщаемост от три източника. Първият е компенсацията за ал-
тернативния разход, понесен чрез притежаването на актива. Това е 
безрисковият лихвен процент. Вторият е компенсация за намалява-
щата с времето покупателна способност на инвестицията. Това е до-
бавката срещу инфлацията. Третият фактор е компенсация за пое-
мането на риска. Това е наградата за поемането на риска. За щастие 
не е необходимо да третираме първите два термина като отделни 
фактори, защото заедно те се равняват на очакваната възвръщае-
мост от гарантираните облигации като държавните ценни книжа. С 
други думи притежателите на държавни полици очакват възвръщае-
мост от първите два фактора, но не и от третия. Следователно: 

 
очаквана възвръщаемост от рисков актив = 

= лихвения процент на държавните облигации + 
+ премията (добавката) за риск 

 
След като вече можем да изчислим лихвените проценти на 

държавните полици, единственото предизвикателство, което остава, 
е да пресметнем премията за риск. 

Каква е логиката да възприемаме горницата от 7,5 % истори-
ческа доходност като рискова премия? Най-вече защото през дълъг 
период от време доходността, която инвеститорите получават, и та-
зи, която те очакват да получат, би трябвало да се изравнят. Нап-
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ример, ако предположим, че инвеститорите очакват 20 % свръхдо-
ходност от обикновените си акции, но действителната възвръщае-
мост се оказва, че е 3 %. При това положение би трябвало да се 
случат две неща: инвеститорите трябва да си занижат очакванията 
и продажбите на разочарованите инвеститори би трябвало да уве-
личат последващата доходност. В края на краищата очакванията и 
реалността би трябвало да се изравнят. 

Сега имаме оценка на стойността на собствения капитал за 
една „среднорискова“ компания, но, разбира се, малко фирми са 
точно среднорискови. Как тогава да пригодим вашето стойностно 
уравнение така, че то да отрази риска за конкретната фирма? Отго-
ворът е да вложим друг фактор в уравнението, който е познат като 
бета-собственост: 

 
стойност на собствен капитал = лихвен процент на държав-
ните облигации = е (историческа свръхвъзвръщаемост от 

обикновени акции) 
 
Тук е е бета-собствеността на целевата компания. Приемете 

е като мащабен фактор, отразявайки риска от съответните акции на 
компанията. За среднорискови акции е е равна на 1,0 и историчес-
ката рискова премия се прилага директно. За по-рисковите акции 
обаче е надвишава 1,0 и рисковата премия съответно се увелича-
ва. Обратно, за по-безопасни акции е е под 1,0 и в този случай се 
прилага само част от рисковата премия. 

Приложението към тази глава предлага по-близък поглед вър-
ху бета-собствеността, включително и върху нейните концептуални 
основи, както и е лесен начин да изчислим бета заедно с примери на 
бета на компании и индустриални сектори. Използвайки методи, из-
ползвани в приложението, един източник преценява, че бета-
собствеността на „T“ в края на годината е била 1,49, означавайки, че 
акциите на компанията са били доста над рисковото ниво. Това не би 
трябвало да ни изненадва, защото, въпреки че компанията е с кон-
сервативно финансиране, модерният характер на произвежданите 
обувки и облекла предполагат по-високия риск на акциите. Ако из-
ползваме изчислената бета-собственост в предходното уравнение, 
то резултатът показва следната стойност на собствения капитал: 

 
стойност на собствения капитал на „Т“ = 

= 5,1 % + 1,49 х 7,5 % = = 16,3 % 
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Изчисляване на среднопретеглената стойност на капи-
тала на „T“ 

 
Това, което остава сега, е да представим нещата графично. 

Таблица 2 представя оценка на стойността на капитала на „T“. 
 

Таблица 2 
Изчисление на стойността на капитала на T 

 
Източник сума (млн.) % от общата стойност 

след данъци
претеглена 
стойност 

Дълг $100.0 16,5 % 4,6 % 0,8 % 
Стойност $505,7 83,5 % 16,3 % 13,8 % 

Стойност на капитала = 14,4 % 
 
Среднопретеглената стойност на капитала на „T“ е 14,4 %. То-

ва означава, че „T“ трябваше да спечели поне този процент на въз-
връщаемост от пазарната стойност на вашите активи, за да отгово-
ри на очакванията на кредиторите и акционерите и чрез намеса да 
поддържа борсовата си цена. Във вид на уравнение: 

 
 (1 – 0,35)(7,0 %)($100 млн.) + (16,3 %)($505,7 млн.) 

Kw = -------------------------------------------------------------------------- = 14,4 % 
 $100,0 млн. + $505,7 млн. 

 
Стойността на капитала в оценката на инвестицията 
 
Фактът, че стойността на капитала представлява възвръщае-

мостта, която компанията трябва да спечели от съществуващите 
активи, за да отговори на очакванията на кредиторите и акционери-
те, е интересна подробност, но тук ние преследваме по-голяма цел. 
Искаме да използваме стойността на капитала като критерий на 
одобрение за нови инвестиции. 

Има ли някаква пречка да приложим концепцията, изведена за 
съществуващите активи и към нови инвестиции? Не, при условие, че 
едно критично предположение е валидно: новата инвестиция трябва 
да има съшия риск както и съществуващите активи. Ако е така, но-
вата инвестиция е на практика копие на съществуващите активи, а 
стойността на капитала е съответното претеглено към риска ниво. 
Ако не е, ще трябва да подходим по-внимателно. 

Пазарната линия на Графика 3 ясно показва важността на 
презумпцията за равен риск. Тя подчертава, че степента на възв-
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ръщаемост, която предпазливите към риска лица очакват, се покач-
ва с увеличаване на риска. 

Това означава, че ръководството трябва да изисква по-голяма 
очаквана възвръщаемост, когато въвежда нов продукт, отколкото 
когато подменя остаряло оборудване, защото новият продукт се 
предполага, че е по-рисков, и следователно изисква по-голяма въз-
връщаемост. Графиката показва още, че стойността на капитала на 
компанията е само една от многото възможни дисконтови степени, 
отчитащи риска, а именно тази, която съответства на риска от съ-
ществуващите активи на компанията. Заключаваме, че стойността 
на капитала е подходящ критерий за одобрение само когато рискът 
на новата инвестиция е равен на този на съществуващите активи. 
За други инвестиции стойността на капитала е неподходящ, но, въп-
реки че сам по себе си е неподходящ, стойността на капитала често 
служи като важен практичен крайъгълен камък, около който се пра-
вят други уточнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графика 3. Дисконтовата степен, отчитаща рисковаността 
на инвестицията, се увеличава с риска 

 
Различни дисконтови степени 
 
Много компании включват различни по големина стъпки за 

покриване на инвестиционния риск, като всяка една се прилага 
спрямо различното ниво на риск. Например „T“ може да използва 
следното разнообразие: 

Увелича-
ваща се 
дисконто-
ва степен, 
отчитаща 
рискова-
ността 

Дисконтовата степен, отчитаща рисковаността

Пазарна линия

Рискът от съществуващите 
активи на компанията Инвестиционен риск 

Увеличаващ се инвестиционен риск
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Вид инвестиция Дисконтонтова стъпка (%) 
Замяна или поправка 7,0 
Намаление на разходите 9,0 
Експанзия 14,4 
Нов продукт 19,0 

 
Инвестициите с цел разширяване на обема на съществуващи-

те продукти са на практика копиращи инвестиции, затова техните 
степени са равни на разхода на капитал на „T“. Други видове инвес-
тиции имат по-високи или по-ниски нива в зависимост от своя риск, 
съотнесен към инструментите за експанзия. Инвестициите за под-
мяна или ремонт са най-безопасни, защото буквално всички парич-
ни потоци са добре известни от предишни такива. Инвестициите за 
намаляване на разходите са по-рискови, защото размерът на по-
тенциалните спестявания е неизвестен. Инвестициите в нови про-
дукти са най-рисковият тип, защото както приходите, така и разхо-
дите са неизвестни. 

Различните дисконтови степени са приложими при нежелание 
да се поема голям риск, но решението за размера на дисконта за 
всяко отделно ниво на риск е спорно. Дали дисконтовото ниво за 
намаление на разходите трябва да бъде 3 или 5 % под разхода на 
капитал за „T“ не може да бъде определено обективно без допълни-
телна работа. 

Вместо да определят различни дисконтови нива за всеки от-
делен тип инвестиция, някои големи компании с различни видове 
производства прилагат различен дисконт за отделните си сектори. 
Потенциално предимство на този подход е, че, ако едно подразде-
ление се конкурира с една или няколко фирми с еднородно произ-
водство, разходът за капитал на тези конкуренти може да се изпол-
зва като дисконтово ниво за нови инвестиции на подразделението. 

 
Обобщение 
 
1. Тази статия разглежда включването на риска в оценката на 

инвестицията с по-специално внимание върху рисковите дисконтови 
нива и стойността на капитала. 

2. Инвестициите включват баланс между риска и възвръщае-
мостта. Подходящият въпрос при оценка на инвестиционните въз-
можности не е: „Какъв е процентът на възвръщаемост?“, а „Доста-
тъчна ли е възвръщаемостта, за да оправдае риска?“. 

3. Понятието риск се отнася до различните възможни резулта-
ти от дадена инвестиция. Понякога рискът може да се изчисли обек-
тивно, но обикновено неговата преценка е субективна. 
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4. Най-известната и практична техника за включване на риска 
в инвестиционното решение използва дисконтово ниво, отразяващо 
риска, в което анализаторът добавя премия/коефициент, който от-
разява очаквания риск на проекта. 

5. Стойността на капитала представлява отчитащото риска 
дисконтово ниво, подходящо за среднорисковите или копиращите 
инвестиции на фирмата. Това е средната стойност на индивидуал-
ните капиталови източници, претеглени през тяхната относителна 
важност в капиталовата структура на фирмата. Среднорисковите 
инвестиции, създаващи доходност над разхода на капитал, създа-
ват стойност и увеличават цената на акциите. 

6. Изчисляването на стойността на собствеността на фирмата е 
най-трудната стъпка в измерването на стойността на капитала. За по-
вечето компании най-добрата преценка е текущата стойност на дър-
жавните облигации плюс бета-собствеността на компанията, умноже-
на по рисковата премия, базирана на историческия опит около 7,5 %. 

7. Необходимо е рисковото ниво да се повишава или понижава 
по отношение на стойността на капитала в зависимост от това, дали 
конкретният проект е над или под средния риск за фирмата. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК 
ВЪРХУ КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ 

 
гл. ас. д-р Елена Симеонова 

 
 
През 2007–2009 г. световните капиталови пазари претърпяват 

драматичен срив, който по своите мащаби може да се сравнява с 
кризата от 30-те години на ХХ век. Свиването на капиталовия пазар 
последва ипотечната криза в САЩ, която назрява от по-рано. Светът 
се озовава в необичайна ситуация, тъй като тази криза се разпрост-
ранява твърде бързо както в големите, така и в по-малките страни, и 
нейният размах принуждава правителствата и централните банки на 
най-големите държави да предприемат действия за ограничаване на 
нейните последици и да „овладяват“ политическия риск. 

Предмет на анализ в настоящата статия е влиянието на по-
литическия риск върху капиталовите пазари – пазари, на които се 
осъществява размяната на дългосрочни финансови инструменти. 
Капиталовите пазари в качеството им на съставен елемент на фи-
нансовите пазари са предпочетени като обект на анализ заради 
важността им за международните инвеститори. 

След обобщено представяне на същността на политическия 
риск се прави обзор на основните типове политически рискове и на 
техните структурни елементи от гледна точка на влиянието, което 
оказват върху капиталовите пазари и очакванията на инвеститорите 
за печалба. Дискутират се и съществуващите метрики и системи за 
оценка и анализ на политическия риск от гледна точка на тяхната 
съпоставимост и ефективност. Пазарното влияние на политическия 
риск е измерено чрез последствията от промяната на суверенния 
кредитен рейтинг и спреда по договорите за кредитно неизпълне-
ние. Направен е и сравнителен анализ на подходите и критериите 
за оценка на политическия риск от страна на основните рейтингови 
агенции – S&P, Moody’s, Fitch, и от страна на някои консултантски и 
изследователски институции – EuroAsia Group, Political Risk Service, 
Economic Intelligence Unit. Идентифицирани са и основните пробле-
ми, които възникват при оценката на политическия риск. 

 
1. Понятие за политически риск 
 
Най-общо казано, в научната литература по проблемите на 

политическия риск се идентифицират два типа дефиниции: такива, 
които разглеждат политическия риск като пряка държавна намеса в 
бизнеса и частните инвестиции, и други, които го определят като 
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несигурност, произтичаща от специфичните характеристики на по-
литическата среда. В проспектите на различни банкови и небанкови 
финансови институции, които информират инвеститорите относно 
видовете риск, които се отчитат при вземането на инвестиционни 
решения, политическият риск най-общо се определя като „риск, 
свързан с възможността от възникване на вътрешнополитичес-
ки сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законо-
дателство и/или промяна в политиката на правителството, в 
резултат на което инвеститорите могат да понесат загуби“1. 

Консултантските фирми и изследователските институции, кои-
то работят в областта на политическия рисков анализ, също извеж-
дат свои собствени дефиниции на политическия риск. Тук ще бъдат 
представени само две от тях, тъй като представляват своеобразно 
обобщение на дефинициите, с които боравят ориентираните към 
бизнеса консултанти. Условно бихме могли да обозначим тези де-
финиции като „тясна“ и „широка“ според обхвата на измеренията на 
политическия риск. Тясната дефиниция се ограничава предимно до 
сигурността на финансовите трансфери и гласи: „Политическият 
риск произтича от непредвидени действия/бездействия на чужди 
или трети страни. Този риск може да осуети плащанията и пол-
зите от всички видове договори и инвестиции. Той може също 
така да повлияе на сигурността на плащанията за банковите 
услуги и заемите към финансиращите банки и заемодатели“ 
(AON Crisis Management)2. 

По-широката дефиниция се стреми да обхване повече на брой 
измерения на политическия риск: „Политическият риск е нетър-
говски риск, който е присъщ и често скрит в политическата, 
културната и бизнес средата на дадена държава. Той може да 
има финансово, операционно и репутационно измерение. Коруп-
ция, директни действия, бюрокрация, лоши взаимоотношения 
между заинтересованите страни, политически промени, терори-
зъм, правни и регулаторни неизправности, религия и здраве мо-
гат да бъдат източник на подобен риск“ (PRS Group, Inc.)3. 

                                                 
1 Представената дефиниция е обобщение на дефинициите на политически риск в 
проспектите и отчетите на няколко управляващи дружества и техните инвестицион-
ни фондове (УД „Карол Капитал Мениджмънт“ – ДФ „Адванс Инвест“ и „IPO фонд“; 
Варчев взаимни фондове; Райфайзен Асет Мениджмънт – ДФ „Райфайзен (Бълга-
рия) фонд облигации”). 
2 Корпорацията AON Crisis Management е водещ доставчик на услуги по управле-
ние на риска на застрахователни и презастрахователни компании и застрахователни 
брокери. 
3 Political Risk Services Group, Inc. предоставя консултантски услуги на инвестито-
ри, като изготвя политически рискови модели на над 100 държави. Методологията, с 
която компанията измерва политическия риск, е разработена от проф. Уилям Коплин 
и Майкъл О’Лиари в резултат на 20-годишната им изследователска работа в Уни-
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За целите на настоящото изследване под „политически риск“ 
ще се разбира: „Възможността политически решения, условия или 
събития в дадена държава да повлияят върху капиталовите па-
зари по начин, по който инвеститорите да загубят пари или да 
получат по-малка от очакваната печалба“. 

Тъй като политическият риск е събирателно понятие, могат да 
се идентифицират различни типове политически риск и съответните 
им измерения. В литературата съществуват множество класифика-
ции на политическия риск, но тъй като те са извън целите и задачи-
те на настоящия анализ, няма да бъдат представени. 

 
1.1. Проблеми на оценката и управлението на политичес-

кия риск 
Няма лесен отговор на въпроса кой е най-добрият начин да се 

анализира политическият риск. Това е така, защото светът на поли-
тиката е динамичен и сложен и всяко едно политическо събитие 
може (директно или индиректно) да обърне стойността на финансо-
вите активи и следователно да се разглежда като политически риск. 

Особеностите на измерването на политическия риск от страна 
на пазарните участници произтичат от два основни проблема: (1) 
дефиниционно-идентификационен – свързан с трудността при ре-
левантно постулиране на същността на този тип риск и изработва-
нето на адекватни идентификационни критерии, с които той да бъде 
аналитично разпознаван и „улавян“; (2) оперативноприложен – 
свързан с практическото прилагане на изработените аналитично-
метрични системи и тяхното информационно обезпечаване. 

Първият проблем произтича от естеството на политическата 
среда, която е твърде динамична и сложна. Основните участници на 
капиталовите пазари – банките, небанковите финансови институции 
и бизнес компаниите, взаимодействат с почти всички измерения на 
средата, в която осъществяват своята дейност. Икономическите, 
политическите, социалните, културните, правните и физическите 
аспекти на тази среда е възможно и да имат своето аналитично раз-
граничение в съзнанието на социалния учен, но подобно разграни-
чение се проваля на практическо равнище, защото обществото съ-
ществува в своята цялост. „Властовият процес (т.е. политиката) не е 
отделна и делима част от цялостния социален процес, а е само по-
литически аспект на взаимодействащото си цяло“ (Lasswell and 
Kaplan 1958: xvii). Ето защо при изготвяне на рисковия анализ е мно-
го трудно да се определят и идентифицират политическите аспекти 
на риска, а също така и да се интегрира оценката на политическия 
риск в процеса на вземане на инвестиционни решения. 

                                                                                                                   
верситета в Сиракуза (Maxwell School of Citizenship&Public Affairs, Syracuse Uni-
versity) съвместно с държавния департамент на САЩ. 
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Още в началото на 70-те години на ХХ век, като изследва 
държавната сила на САЩ като производна на влиянието на мулти-
националните корпорации Робърт Гилпин отбелязва, че „в съвре-
менния свят взаимовръзката между политика и икономика не е отг-
раничима и независима, а по-скоро интерактивна и реципрочна. Ни-
то икономическите, нито политическите фактори са достатъчни, за 
да се обяснят събитията“ (Gilpin 1975: 8). Още повече че в краткос-
рочен план „политиката в голяма степен предопределя параметрите 
на икономическата дейност“ (Gilpin 1975: 17). 

Вторият проблем се обуславя от факта, че измерването на 
политическия риск става предимно в рамките на метриките, които са 
разработени, за да мерят странови рискове4. В тях има раздели и 
групи индикатори за политическа стабилност. Те обаче не са доста-
тъчни, за да се даде цялостна оценка на спецификата на полити-
ческия риск. Съществуват множество системи и мрежи за измерва-
не на политическия риск. Те използват комбинация от различни ко-
личествени и качествени методи за измерване, оценка и анализ, ка-
то например количествена и качествена оценка на индикатори, ран-
гови системи, синтетични индекси, полево наблюдение, експертна 
оценка и др. 

До голяма степен трудността при концептуализирането, оцен-
ката и систематичното приложение на политическия рисков анализ е 
липсата на обща теория, която да обяснява как политическият риск 
влияе върху капиталовите пазари и участниците, опериращи на тях. 
Най-често използваните индикатори при оценка на политическия 
риск са: (1) характерът и особеностите на политическия режим – 
дали различните типове политически режим се държат по различен 
начин, когато става въпрос за пазарите; (2) идеологическите осно-
ви на политиката на правителството; (3) вътрешносистемните 
ограничения – ограниченията от страна на избирателната система, 
конституцията, политическите партии, лоби групите, както и органи-
зационните ограничения и способността на правителството да дейс-
тва съобразно с взетите решения; (4) политическите промени – 
какви промени в политиката могат да повлияят на финансовите па-
зари; (5) изборите и съставът на правителството – как изборите 

                                                 
4 Метриките и системите за ранно прогнозиране на страновите рискове започват да 
се разработват в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век паралелно с 
нарастването на интереса към страновия рисков анализ от гледна точка на преките 
чуждестранни инвестиции. По това време се създават и първите консултантски цен-
трове, които започват периодично да следят и мерят този тип риск. Консултантските 
и изследователските центрове създават мащабни бази данни и продават анализите 
си на чуждестранни инвеститори. За повече подробности вж.: Korwa, G. Adar and all 
(eds.) Towards Africa – oriented Risk Analysis Models: A Contextual and Methodological 
Approach. Africa Institute of South Africa, Pretoria, 2008. 
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влияят на пазарите; (6) екзогенни фактори – каква роля играят 
войните, паниката и др. върху представянето на пазарите. 

Друг фактор, който затруднява прилагането на политическия 
рисков анализ, е неговата субективност. Тя се подчертава и от раз-
личните стилове на работа на анализаторите, които оценяват поли-
тическия риск. Следва да се подчертае, че прецизността на анализа 
в голяма степен зависи от стила на работа и темперамента на този, 
който оценява риска. Филип Тетлок разделя анализаторите на поли-
тическия риск на два типа – „таралежи“ и „лисици“5. Характерно 
за стила на „таралежите“ е, че развиват „почти фанатична привър-
заност“ към даден обяснителен модел и често съзнателно игнори-
рат алтернативите. Анализаторите „лисици“ пък предпочитат да 
правят изводи от широк набор от данни и аналитични схеми при из-
работването на прогнози. Освен това те са склонни да бъдат по-
толерантни към контрааргументите и имат поглед върху цялата кар-
тина (Tetlock 2006: 26–32). 

Трудно е да се прецени кой от двата подхода към анализа на 
политическия риск – на „таралежите“ или на „лисиците“, е по-добър. 
Това е така, защото анализът на политическия риск е контекстуа-
лен. Така че в някои случаи „простотата на таралежа“ води до по-
добри резултати, а в други случаи „комплексният подход на лисица-
та“ „произвежда“ по-прецизна прогноза (Tetlock 2006: 31). Що се от-
нася до комуникирането на анализа, т.е. до представянето му на 
потенциалните ползватели, подходът на „таралежа“ се приема по-
добре от вземащите решение, защото е по-опростен и категоричен. 
Анализите на „лисиците“ се възприемат по-трудно, защото те иден-
тифицират множество, често взаимно изключващи се сценарии, ка-
то са склонни да засилват вероятността на всеки един от тях. 

Най-добрите анализатори на политическия риск според Тетлок 
притежават две основни характеристики: 1) те са „еклектични мис-
лители“, които са „толерантни към контрааргументите“; 2) те също 
така избягват общата грешка на надценяването на вероятността от 
промяна (Tetlock 2006: 108). 

Участниците на капиталовите пазари подхождат към полити-
ческия риск главно по три начина6: 

(1) подходът „всички сме обречени“. При този подход по-
литическите рискове просто се игнорират, защото са прекалено 
плашещи и сложни и пазарните участници са безсилни да им проти-
водействат, да ги прогнозират и управляват; 

                                                 
5 Символиката е заимствана от баснята на Лафонтен за таралежа, който знае „само 
три хитрини“, които винаги му помагат да се измъкне от трудните ситуации, и за ли-
сицата, която знае „сто и три хитрини“, но които винаги забравя в трудни ситуации. 
6 За повече подробности вж.: Bremmer&Keat 2009: 2–8. 
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(2) подходът „да оставим големите момчета да водят“. 
Това е стратегия на следване на по-големите и силните, при която по-
малките компании „яздят“ заедно с компании, които имат повече ре-
сурси и са по-добре подготвени да се справят с риска. Основната ло-
гика на тази философия е, че, ако големите и силните са подсигурени 
срещу риска, тогава тези, които ги следват, също са „застраховани“; 

(3) подходът „имаме експертна стратегия“. При този под-
ход при анализа на политическия риск се разчита на експертната оцен-
ка на човек, който „е на място“, т.е. живее от дълги години в дадена 
държава – обект на инвестиционния интерес. Презумпцията е, че, след 
като той е на място и добре познава особеностите на съответната 
държава, в частност политическите особености, ще може да прогнози-
ра евентуалните рискове, които произтичат от политическата среда. 

Ефективното управление на политическия риск от страна на 
финансовите институции предполага три основни умения: (1) разби-
рането за това, кои аналитични инструменти и методи са най-добри 
за анализа на конкретната политическа среда; (2) осъзнаването на 
това, как специфичен аналитичен стил и темперамент могат да про-
изведат специфичен вид отклонения от прогнозата; (3) способността 
да се пренасят съществуващи допускания относно това, което е 
възможно, за успешна прогноза. 

 
1.2. Място на политическия риск в общата структура на 

моделите за оценка на риска 
В моделите за оценка на риска, използвани от основните учас-

тници на капиталовите пазари – банките и небанковите финансови 
институции, политическият риск или въобще лисва, или е „наблъс-
кан“ в обхвата на стохастическата грешка. Основната причина за 
това е, както вече бе посочено, че политическият риск е прекалено 
труден за измерване и управление. 

Би могло да се твърди, че политическият риск, без да е обект 
на специално внимание, има отношение към степента на риска, 
възникващ в банковата дейност7, но той се отнася към факторите, 
„които имат външен характер, независим от действията на банката“ 
(Завадска и др. 2009: 209). Към външните фактори някои автори от-
насят макроикономическите фактори (икономическата политика на 
държавата, задълженията към бюджета, равнището на инфлация, 
политиката на централната банка), обществените фактори (пове-
дението на клиентите към банката, склонността към спестяване), 
политическите фактори (разпадането на Съветския съюз, обеди-
нението на Германия), демографските фактори (структурата на 
населението, равнищата на безработица), техническите фактори 

                                                 
7 А това се отнася също така и за небанковите финансови институции. 
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(техническия прогрес в областта на телекомуникациите и информа-
тиката) (Завадска и др. 2009: 209). 

Ако обобщим различните теоретични и нормативни класифи-
кации на риска в дейността на банковите и небанковите финансови 
институции, се идентифицират следните основни видове риск: лик-
виден8, пазарен (който от своя страна се подразделя на ценови, 
лихвен, валутен)9, кредитен и операционен. 

Най-характерен за банковите институции е кредитният риск. 
Това е рискът, чието следене и управление е най-обстойно застъ-
пено в нормативната регламентация на дейността на кредитните 
институции10. Кредитният риск се изразява във вероятността креди-
тополучателят да не погасява в определен срок (цялостно или час-
тично) дължимите плащания по главницата заедно с договорените 
лихви и евентуално други плащания (Завадска и др. 2009: 212). Ня-
кои автори подразделят кредитния риск на индивидуален – риск на 
единичния кредит, и портфейлен – общ риск, който произтича от 
кредитната дейност на банката (Завадска и др. 2009: 237). Други 
класификации декомпозират кредитния риск на риск от неизпълне-
ние на контрагента11 в сделката и в риск на продукта12. Полити-
ческият риск присъства индиректно в рамките на кредитния риск ка-
то компонент на риска от неизпълнение на контрагента, който се 
изразява във вероятността от загуби за банката по причина на от-
ветната страна. Съставните компоненти на това измерение на кре-
дитния риск са13: (1) клиентски риск, който произтича от невъзмож-
ността или нежеланието на клиента да изплати задълженията си 
към банката; (2) държавен риск, при който повечето икономически 
агенти (в това число и правителството) в дадена държава вследст-
вие на някаква обща за всички тях причина са в невъзможност да 
изплатят международните си задължения; (3) трансферен риск, 
който възниква, когато една държава наложи ограничения върху 

                                                 
8 Ликвидният риск представлява заплаха от временна или тотална загуба на бан-
кова ликвидност, в резултат на което банката губи способността да посреща своите 
задължения. 
9 Базелският комитет за банков надзор извежда лихвения риск, разбиран като чувст-
вителност на дохода от лихви спрямо бъдещи промени на лихвения процент, като 
самостоятелен вид риск, а пазарният риск обхваща риска на валутния курс, риска 
от промяна на курса на дълговите ценни книжа и акциите и риска, свързан с цените 
на суровините и стоките. 
10 Вж.: Закон за кредитните институции, 13 юли 2006 г. и Наредба № 9 на БНБ за 
оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на 
специфични провизии за кредитен риск, 3 април 2008 г. 
11 Някои банкови институции в България идентифицират риска от неизпълнение на 
контрагента като самостоятелен риск в групата „други рискове“ в своите системи 
за управление на риска (Вж.: Банка ДСК: годишен отчет за дейността 2010 г., с. 32). 
12 Подобна диференциация е възприета в аналитичните модели на Прайс Уотърхаус 
(Вж.: Въведение в управлението на кредитния риск. С.: Прайс Уотърхаус, 1996, 6–9). 
13 Така, както ги дефинира Прайс Уотърхаус. 
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движението на капиталовите потоци в местна и чуждестранна валу-
та; (4) риск от концентрация, който произтича от неадекватната 
диверсификация на кредитните портфейли на банките по отноше-
ние на индустрии, географски региони и/или държави и клиенти. 

В някои теоретични разработки, а също и в системите за уп-
равление на риска на някои финансови институции, като специфи-
чен вид кредитен риск се определя т.нар. суверенен риск. Той на 
практика включва гореизброените компоненти на риска на контра-
гента, а именно – държавния и трансферния риск и риска от кон-
центрация. Суверенният риск се дефинира като „опасност от цялос-
тно или частично прекратяване на изплащането на задължения на 
дадена държава поради промени в политическата и икономическата 
ситуация, валутни затруднения, смяна на правителството, войни, 
катастрофични събития и т.н.“ (Завадска и др. 2009: 270). 

 
2. Пазарно влияние на политическия риск 
 
Политическият риск, макар и прекалено относителен и трудно 

измерим, влияе върху капиталовите пазари, като повишава вероят-
ността от загуба за участниците, опериращи на тези пазари. Мно-
гобройни са политическите фактори, които влияят върху потоците 
на парите и променят стойността на дадена инвестиция, на валута-
та, на облигациите или на потребителските стоки. Някои от тези 
фактори са валутният контрол и девалвацията, промени във финан-
совите регулации, суверенните кредитни задължения14, конфиска-
цията на банкови активи и др. 

 
2.1. Основни механизми на влияние на политическия риск 

върху капиталовите пазари 
Могат да бъдат идентифицирани два основни механизма, чрез 

които политическият риск оказва влияние върху капиталовите паза-
ри: (1) чрез политическия процес; (2) чрез политическите новини. 

(1) Политическият процес. Съставянето на правителството в 
дадена държава може да генерира риск за инвеститорите на капитало-
вите пазари поради факта, че правителството взема решения относно 
въвеждане на нови или отмяна на съществуващи пазарни регулации, 
относно изпълнението на задълженията към вътрешните и външните 
кредитори и по редица други въпроси. Смяната на министъра на фи-
нансите например би могло да бъде сигнал за склонността на прави-
телството да плаща своите дългове. Смяната на министъра на иконо-
миката може да промени очакванията на инвеститорите относно по-
тенциала на страната за растеж, което пък влияе върху нейната спо-

                                                 
14 Sovereign credit defaults – SCDs. 
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собност да обслужва своя дълг. Промените в ръководството на цент-
ралната банка също могат да генерират несигурност и/или риск. 

(2) Политическите новини. Друг механизъм за влияние на 
политическия риск върху капиталовите пазари са политическите но-
ви. Едно от доказателствата, че политическите събития влияят на 
пазарите, са реакциите на капиталовите пазари на новини и събития 
от политически характер. Въпреки че някои финансови анализато-
ри15 смятат, че политическите новини (все едно добри или лоши) не 
могат да обърнат трайно пазарния тренд, факт е, че пазарите реа-
гират. Тук за илюстрация ще приведем пример за това, как полити-
ческите новини оказват влияние върху движението на капиталовите 
пазари. 

В края на октомври 2010 г. българският фондов пазар реагира 
светкавично на решението на правителството на ГЕРБ за национа-
лизация на пенсионните фондове. На 21 октомври 2010 г., веднага 
щом новината излиза в публичното пространство, борсовият индекс 
SOFIX се понижава с 4,69 %, като пада до равнището от 337,82 пунк-
та само през първите 15 минути на борсовата сесия. Според финан-
совите анализатори това понижение е „най-големият спад на SOFIX 
за последните две години, след 18 ноември 2008 г., когато основният 
борсов измерител се срива с 10,74 % за една борсова сесия“16. 

За промените на капиталовите пазари – положителни или от-
рицателни, в приведените по-горе примери може да има и множест-
во други обяснения. Факт е обаче, че тези промени се случват пара-
лелно със случването и оповестяването на дадени политически съ-
бития или решения. И макар механизмът на влиянието на полити-
ческите събития (задаващи определена степен на политически риск) 
върху капиталовите пазари да е труден за идентифициране, не би 
могло да се отрече фактът на наличие на реакция от страна на ка-
питаловите пазари на политическите събития. 

 
2.2. Измерване на пазарното влияние на политическия риск 
Пазарното влияние на политическия риск може да бъде изме-

рено индиректно посредством следните индикатори: (1) промените 
в стойността на валутата; (2) суверенните кредитни рейтинги; 
(3) спреда по договорите за кредитно неизпълнение (CDSs); (4) 
застраховките срещу политически риск; (5) цената на финанси-
ране на вътрешните пазари. 

(1) Промените в стойността на валутата. Най-осезаемо 
влиянието на политическия риск върху капиталовите пазари може 
да се измери чрез промените в стойността на дадена национална 

                                                 
15 Това важи в по-голяма степен за онези от тях, които дават приоритет на техничес-
кия анализ. 
16 Вж.: http://www.investor.bg/news/artucle/107232/339.html (посетен на 22.10.2010 г.). 
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валута и кредитния рейтинг на съответната държава, които търпят 
промени в резултат на проявлението на политически фактори. 

Разбира се, не всички обезценки на валута и пазарни регула-
ции са политически мотивирани. Правителствата могат да наложат 
валутен контрол или да се ангажират с обезценка на националната 
валута и по много икономически причини. Невинаги е лесно да се 
разделят политическите съображения на правителството от иконо-
мическите мотиви при анализа на валутната политика и рисковете, 
свързани с нея. Ето защо в своята работа финансовите институции 
трябва да обръщат внимание освен на икономическата и на полити-
ческата мотивация, която следва да бъде важна част от всяка добре 
издържана стратегия за управление на риска. 

(2) Суверенните кредитни рейтинги. Пазарното влияние на 
политическия риск върху капиталовите пазари може да се измери и 
чрез промените в суверенните кредитните рейтинги на отделните 
държави. Суверенните кредитни рейтинги са оценка на вероят-
ността дадено правителство в качеството си на заемополучател да 
не изпълни своите задължения. Суверенните кредитни рейтинги 
често се обособяват в две широки категории – инвестиционни и спе-
кулативни рейтинги. 

Красноречив пример е динамиката на суверенния кредитен 
рейтинг на България (вж. Табл. 1). От една страна, кредитният 
рейтинг на България подчертава важността на индикатора външен 
дълг в стойността на самия рейтинг, а от друга, показва как промя-
ната на рейтинга се отразява на цената на държавните ценни книжа 
на международните пазари. 

На 27.09.1996 г. агенция Moody’s дава за пръв път рейтинг на 
българските финансови инструменти, потвърдени на 4.11.1996 г. 
Тези рейтинги са твърде ниски и отразяват лошото състояние на 
българската икономика и държава към този момент. Рейтингът на 
дългосрочните държавни облигации в чуждестранна валута, вклю-
чително брейди облигациите, е В3, на дългосрочните валутни депо-
зити в български банки – САА, и на краткосрочните облигации на 
български емитенти – NOT PRIME. Впоследствие тези рейтинги се 
покачват чувствително (Младенов 2009: 143). 

Замяната през 2002 г. на българските брейди облигации в ев-
рооблигации оказва значително влияние върху кредитния рейтинг 
на страната, като води до неговото повишаване от страна на S&P от 
(ВВ–) на (ВВ+). Решението на правителството на НДСВ за преструк-
туриране на българския външен дълг изпраща важен репутационен 
сигнал към рейтинговите агенции. България излиза от групата на 
държавите, изплащащи брейди дълг, които традиционно се харак-
теризират с нисък кредитен рейтинг. 
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Таблица 1 
Хронология на кредитния рейтинг на България 

за периода 1996–2002 г. 
 

 
 

Източник: http://temanews.com/index.php?p=tema&iid=350&aid=8455 
 
Последната промяна на кредитния рейтинг на България е нап-

равена през лятото на 2011 г.17. На 22.07.2011 г. агенция Moody’s 
повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със ста-
билна перспектива. Това е първо повишение на кредитния рейтинг 
на България от Moody’s от 5 години насам и постигнатото ниво е 
най-високо, откакто България има кредитен рейтинг от Moody’s. 

Въпреки повишаването на рейтинга от Moody’s и въпреки че 
България вече има най-висок рейтинг на Балканите, това съвсем не 
е достатъчно. Българският кредитен рейтинг е с цели четири степе-
ни по-нисък отколкото на лидерите сред новите страни членки (Ес-
тония, Чехия и Словакия имат рейтинг A1). Разликата в кредитния 
рейтинг между Германия и България е още по-голяма – цели осем 
степени. В допълнение Moody’s не пропуска да отбележи, че 
рейтингът може да бъде намален отново, ако се допуснат големи 
бюджетни дефицити и значително увеличаване на държавния дълг. 
Това означава, че има още много какво да се прави и последното 
повишение на рейтинга не бива да се възприема като край на про-
цеса, а по-скоро като начало на усилията за възстановяване на до-
верието на инвеститорите към страната ни. 

                                                 
17 Тази информация е актуална към момента на предаване на статията за печат – 
април 2012 г. 
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(3) Спредът по договорите за кредитно неизпълнение (CDSs). 
Смята се, че договорите за кредитно неизпълнение измерват пазар-
ната цена на суверенния кредитен риск. На практика те представля-
ват застраховка срещу евентуален фалит на емитента на дълг. Това 
създава стимули инвеститорите да спекулират срещу емитента на 
дълга, което увеличава печалбите им, но повишава неговия риск, 
лихвите по заемите му и съответно задлъжнялостта му. Точно това 
се случва по отношение на Гърция например: всички, които държат 
CDS на гръцкия държавен дълг, имат сметка да се поддържат слухо-
вете, че държавата ще фалира (или ще преструктурира дълга си), 
защото това вдига цената на притежаваните от тях застраховки. 

(4) Застраховките срещу политически риск. Като показател-
ни за мащабите на политически мотивирания валутен риск могат да 
се разглеждат застраховките на инвестиционните компании срещу 
политически риск. Една от най-големите застрахователни компании 
за политически риск например е американската частна инвестици-
онна корпорация The United States' Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC), която застрахова американските инвестиции в 
чужбина срещу политически риск. 

(5) Цената на финансиране. Друг косвен измерител на влия-
нието на политическия риск върху капиталовите пазари е цената на 
финансиране на вътрешния пазар в съответната държава. Този из-
мерител е също в пряка зависимост от суверенния кредитен рейтинг 
на страната. Основните показатели, които се отчитат при анализа 
на цената на вътрешното финансиране, са рейтингите на банките и 
бизнес компаниите; основният лихвен процент; лихвените нива по 
държавните облигации и кредитите за бизнеса и домакинствата. 

Боренстейн, Кауан и Валенсуела изследват влиянието на су-
веренните кредитни рейтинги върху корпоративните кредитни 
рейтинги в икономиките на нововъзникващите пазари (Borenzstein, 
Cowan and Valenzuela 2007). Те стигат до извода, че все още има 
значителен и силен ефект на суверенния рейтинг върху корпора-
тивния, въпреки че някои длъжници са способни да преминат горна-
та граница на кредитния рейтинг. Този ефект е финансово значим 
(средно суверенен рейтинг с две стъпки по-нисък означава частен 
кредитен рейтинг с една стъпка по-нисък) и валиден дори и ако се 
отчете платежоспособността на фирмите и макроикономическата 
обстановка в съответната държава. 

Макар България да не е сред държавите – обект на анализ, в 
цитираното по-горе изследване18, тя би могла да бъде добър тестови 
пример за това, как политическият риск, измерен посредством суве-

                                                 
18 Изследването на Боренстейн, Кауан и Валенсуела обхваща общо 24 държави от 
категорията „нововъзникващи пазари“ предимно от Латинска Америка, Африка и 
Азия. От Европа са включени единствено Естония, Украйна и Русия. 
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ренния кредитен рейтинг, влияе върху цената на финансиране на 
вътрешния пазар. За целите на настоящата разработка е взет за 
илюстрация примерът с повишаването на суверенния кредитен 
рейтинг на България след сделката по замяна на българските брейди 
облигации с глобални еврооблигации през 2002 г. Като са има пред-
вид относително ниският кредитен рейтинг на България19 към края на 
2001 г., може да се заключи, че суверенният кредитен рейтинг на 
страната оказва значително въздействие върху кредитния рейтинг на 
частния сектор, а по този начин и върху цената на частното финанси-
ране. В подобен случай според Боренстейн, Кауан и Валенсуела 
промяната в суверенния кредитен рейтинг на държавата се пренася 
почти изцяло върху рейтинга на частния сектор, съответно цената на 
частното финансиране намалява или се увеличава в зависимост от 
намалението/увеличението на цената на финансиране на публичния 
сектор (Borenzstein, Cowan and Valenzuela 2007: 6). 

Зависимостта между кредитния рейтинг и цената на финанси-
ране варира и според характеристиките на емитента (вж. Табл. 2). 
Например сред ценните книжа с най-висок кредитен рейтинг (ААА) 
най-ниска е изискуемата доходност от държавите, малко по-висока е 
доходността, изискуема от частни корпорации в САЩ, и най-висока 
– доходността на дългови инструменти, емитирани от частни корпо-
рации в развиващи се държави. При преминаването на прага на ин-
вестиционния рейтинг обаче ситуацията се променя съществено. 
Сред емитентите с най-нисък рейтинг най-висока е доходността на 
държавите, по-ниска е доходността на частните корпорации в раз-
виващи се държави, а най-ниска е доходността на частните корпо-
рации в САЩ. Тази зависимост е показателна за ограничаващия 
ефект на суверенния рейтинг върху рейтинга на частните предприя-
тия в развиващи се държави. 

Таблица 2 
Кредитен рейтинг и лихви по дългосрочни ценни книжа ДЦК 

(средни стойности за 2002 г)20 
 
Кредитен рейтинг Лихва по 10 год. ДЦК (% годишно) 

ААА 4,90 
АА+ 5,08 
АА 5,06 

                                                 
19 В края на 2001 г. България има следните дългосрочни кредитни рейтинги в чуж-
дестранна валута: ВВ – със стабилна перспектива, присъден от S&P на 7.11.2001 г. 
и В1 със стабилна перспектива, присъден от Moody’s на 19.12.2001 г. 
20 Таблицата е публикувана в доклада на Industry Watch, изготвен по поръчка на 
Министерството на финансите: „Анализ и оценка на ефектите от осъществява-
нето на замяната на българския външен дълг през 2002 и 2003 г. и последствия-
та от нея за българския данъкоплатец“, 8 декември 2010 г. 
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А 5,55 
А– 5,98 

ВВВ+ 7,33 
ВВВ 7,44 
ВВ 8,26 

 
Източник: Изчисления на Индъстри Уоч по данни на Евростат 

и агенциите за кредитен рейтинг 
 
Суверенният кредитен рейтинг на България и неговото пови-

шаване вследствие на сделката по замяна на брейди облигациите 
води до чувствително понижение и на лихвените нива – от 8,1 % 
през април 2002 г. до 6,8 % през април 2003 г. и 5,3 % през април 
2004 г.21. Следва да се отбележи обаче, че динамиката на лихвите 
по българските ценни книжа освен от вътрешнополитическите и 
икономическите фактори се влияе и от външната конюнктура. В пе-
риода на осъществяване на сделката по замяна на външния дълг, а 
и след това, натиск в посока на намаляване на цената на публично-
то финансиране в България оказва и развитието на процеса на ин-
теграцията на България в европейската икономика, членството в 
НАТО от 2004 г. и очакваното влизане в ЕС през 2007 г. 

Повишаването на кредитния рейтинг на България и понижава-
нето на рисковата премия за страната влияе не само върху лихве-
ните нива, но и върху обема на получените чуждестранни кредити и 
депозити от банковата система. В рамките на 12-те месеца на 2003 
г. дългосрочният външен привлечен ресурс се увеличава с 33 % – 
до 93 млн. евро, а краткосрочният привлечен ресурс се повишава с 
68 % – до 345 млн. евро. 

Пониженото ниво на политически риск води до намаляване на 
изискуемата доходност от българските държавни ценни книжа. 
Крайният ефект от този факт за българските предприятия и дома-
кинства се реализира чрез: 

– намаляване на лихвените проценти както по краткосрочните, 
така и по дългосрочните кредити; 

– увеличаване на обема на отпуснатите вътрешни кредити за 
домакинствата и частния сектор. 

В рамките на година например кредитът за домакинствата 
се увеличава от 1385 млн. лв. през 2002 г. до 2502 млн. лв. през 
2003 г., а кредитът за бизнеса нараства от 4774 млн. лв. през 2002 
г. до 6575 млн. лв. през 2003 г. 

Макар че съществуват и други съществени фактори, оказващи 
влияние върху цената на кредита за нефинансови предприятия и 

                                                 
21 Приведените тук и по-надолу данни за движението на лихвените проценти и обе-
мите на финансовите ресурси са заимствани от доклада на Индъстри Уоч (2010). 
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домакинства, суверенният риск е един от най-съществените, но 
въпреки това като основен все пак би могъл да се определи суве-
ренният кредитен рейтинг. 

 
И така, политическият риск влияе върху капиталовите пазари, 

макар и индиректно, защото е част от пазарната рискова премия. 
Това влияние може да бъде измерено чрез индикатори като суве-
ренните кредитни рейтинги, спреда по договорите за кредитно неиз-
пълнение, промените в стойността на националната валута и др. 
Политически риск създават както нововъзникващите, така и разви-
тите пазари, макар и в различна степен и с различен интензитет. 
Докато при нововъзникващите пазари политическият риск произтича 
предимно от високата степен на политическа нестабилност и неясни 
и трудноприложими „правила на играта“, то при развитите пазари 
политическият риск се поражда от свръхдетерминираността на пра-
вилата и от факта, че са опосредствани от политиката. Така напри-
мер регулациите на дейността на финансовите институции и паза-
рите се приемат посредством политическия процес и следователно 
носят всички присъщи на този процес характеристики – субектив-
ност, относителност, пристрастност и др. 

За отчитане на ролята на политическия рисков анализ е от 
значение дали се вземат решения за директни инвестиции на опре-
делени финансови пазари, или се инвестира чрез колективни инвес-
тиционни схеми, каквито са например взаимните фондове. Към мо-
мента на изготвяне на настоящата статия наличните данни са не-
достатъчни за формулиране на категорични твърдения относно на-
чина, по който се оценява политическият риск при тези два инвести-
ционни подхода. Все пак обаче би могло да се постанови, че при 
колективните инвестиционни схеми вниманието към оценката на 
политическия риск е условно, т.е. единствено, като претеглена 
стойност в рамките на общия рисков индекс. Като цяло обаче при 
инвестициите във финансови активи политическият риск е подце-
нен. В общия случай той присъства в рисковите модели на компани-
ите с определено, често незнайно как, тегло. В повечето случаи тег-
лото на политическия риск се взема от рейтинговите модели на ут-
върдените метрични системи, които мерят политическия риск за оп-
ределени държави и региони. С други думи при този тип инвестиции 
не би могло да се говори за същински анализ на политическия риск, 
а по-скоро за условно вземане под внимание на наличието и на по-
литически риск в рамките на общия системен риск. 

В средите на финансовите анализатори, особено на тези, които 
отдават приоритет на техническия анализ, въпросът за значението на 
политическия рисков анализ е дискусионен. Най-общо те са склонни 
да се съгласят, че политическият риск съществува, но според тях той 
има по-скоро опосредстващо влияние. От друга страна нарастващият 
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брой на консултантски и аналитични институции, специализирани в 
изготвянето на анализ на политическия риск, пък е показателен за 
интереса към този тип риск за бизнеса и инвеститорите. 

Задълбоченият анализ на влиянието на политиката върху ка-
питаловите пазари зависи не на последно място и от способността и 
желанието да се приемат ограниченията на това, което може да се 
узнае посредством този анализ. Анализът на политическия риск не 
може директно да прогнозира движението на цените на капитала, но 
може да прогнозира дали и как политическите събития могат да ог-
раничат или променят стойността на дадена инвестиция. Той обаче 
може да даде отговор нйа въпроса доколко надеждни са основните 
допускания на икономическите и финансовите прогнози и да очертае 
връзката между политическите промени и движението на пазарите. 
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МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ – ОСНОВА ЗА ИЗ-

ГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО 
 

ас. Михаил Михайлов 
 
 
През 80-те години на XX век се създават движения, които про-

пагандират високото качество на стоки и услуги, каквато е световна-
та тенденция в икономическите лидери държави – Япония, САЩ, 
Канада. 

Доброволно решение за фирмата от хранителната индустрия 
е прилагането на международните стандарти за управление на ка-
чеството, безопасността, здравословните и безопасни условия на 
труд и околна среда. Внедряването им в България е от 2000 г., като 
по-масово е след интегрирането ни в Европейския съюз. НАССР 
стават задължителни за всички предприятия от хранителната вери-
га от началото на 2007 г. 

След 2000 г. започва внедряването на ISO 9001, което е ре-
зултат от съгласуваните позиции по въпросите на качеството в за-
падноевропейските държави и САЩ (ISO 8402-86). 

Стандартът ISO 9001 е основа за изграждане на система за 
управление на качеството. Той е универсален и може да се приложи 
във всеки бранш. 

Стандартът ISO 9001 има следните подраздели: 
– раздел 0: Въведение; 
– раздел 1: Област на приложение; 
– раздел 2 и 3: Препратки към други стандарти и понятия; 
– раздел 4: Системи за управление на качеството; 
– раздел 5: Отговорност на ръководството; 
– раздел 6: Управление на ресурсите; 
– раздел 7: Реализиране на продукцията; 
– раздел 8: Измерване, анализ и подобрение. 
В разделите 4, 5, 6 и 7 са публикувани всички изисквания, кои-

то трябва да се поставят към една система за управление на качес-
твото. 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Тя трябва да включва общи изисквания и изисквания към до-

кументацията. 
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В основата на ISO 9001 са процесите, които протичат във 

фирмата и затова стандартът обръща внимание на дефинирането 
на процесите в тяхната последователност и взаимодействието 
между тях. 

Процесният модел на ISO 9001 дава възможност непрекъсна-
то да се подобрява и усъвършенства организационното управление 
на качеството. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ISO 9000:2005 е дефиниран процесът като „съвкупност от 

взаимосвързани и взаимодействащи си дейности, които превръщат 
входните елементи в изходни елементи“. Дейностите изискват ре-
сурси – човешки и материални средства. Входните елементи са ма-
териални или нематериални, а изходните – материални и опасни в 
екологично отношение. Потребителските нужди определят изходни-
те елементи. 

Ефективността и ефикасността на процеса може да се оцени 
чрез вътрешни и външни одити. 

Според ISO 9001:2008 „прилагането на процеси в една органи-
зация, както и идентифицирането и взаимодействието на тези про-

Изисквания към документацията: 
– общи изисквания; 
– наръчник по качеството; 
– управление на документацията; 
– управление на записите. 

Общи изисквания 
– процесен модел; 
– основи на процеса. 

Система за управление на качеството 

Клиент 
Удовлетвореност 

Производствен 
процес 

Клиент 
Изисквания 

Измерване, ана-
лиз и подобрение 

Управление на 
ресурсите 

Отговорност на 
ръководството 

Непрекъснато подобрение на СУК

PD 
CA
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цеси и тяхното управление за произвеждане на желания резултат 
могат да се разглеждат като процесен подход“. 

Процесният подход може да се използва при следните процеси: 
– осигуряване на ресурси; 
– разработване на продукта и процесите; 
– планиране; 
– производство; 
– управление; 
– контрол, анализ и подобрения. 
Етапите в процесния подход са: 
– идентифициране на организацията; 
– дефиниране на политиките и целите на фирмата; 
– определяне на процесите в организацията; 
– дефиниране на отговорностите и пълномощията на всеки 

процес; 
– създаване на документацията на процеса. 
Процесният подход е приложим за всяка система за: 
– управление на качеството (ISO 9001:2008); 
– управление на безопасността на храните (ISO 22000:2005); 
– управление на околната среда (ISO 140001:2004); 
– здраве и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007). 
ISO 9001:2008 определя изискванията на СУК в случаи, когато 

една фирма цели да докаже способността си да доставя продукти, 
които да отговарят на изискванията на потребителите и на норма-
тивните изисквания. 

ISO 9001:2008 разяснява ISO 9001:2000 и подобрява съвмес-
тимостта с другите стандарти за системи за управление (ISO 14001). 

Принципите в ISO 9001:2008 са: 
– насоченост към клиента; 
– отговорност на ръководството; 
– приобщаване на персонала; 
– процесен подход; 
– системен подход и подобряване на управлението; 
– вземане на решения, които са основани на факти; 
– непрекъснати подобрения; 
– взаимоизгодни отношения с доставчиците. 
Основните документи в ISO 9001:2008 са: 
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Стандартът препоръчва за малките и средните фирми цялата 

система за управление на качеството да е в рамките на Наръчника 
по качеството, включително всички документирани процедури. 

Наръчникът по качество има следните основни приложения 
във фирмата: 

– документира системата за управление на качеството; 
– служи за вътрешна фирмена организация; 
– доказва дейността по управление на качеството; 
– основание е за сертификация на тази фирма. 
Управлението на документацията включва: 
– съставяне на документи за всяка процедура; 
– план за управление на документите; 
– контрол на документите; 
– осигуряване на достъп до документи; 
– контролиране на ползването и отстраняването на стари до-

кументи. 
В раздела „Отговорност на ръководството“ се посочват отговор-

ностите, задълженията, ориентираността към клиента, политиката по 
качеството, планирането на качеството, отговорностите и правата на 
ръководството и оценката на системата за управление на качеството. 

Следващият раздел е „Управление на ресурсите“ и той обх-
ваща следното: 

– наличие на човешки ресурс и средства за производство; 
– създаване на производствена инфраструктура и здравос-

ловни и безопасни условия на труд; 
– опазване на околната среда; 
– обучение на персонала; 
– формиране на съпричастност на всеки член на колектива 

към проблемите на качеството; 

Политика по качеството 

Наръчник по качеството 

Планове по качеството 

Процедури по качеството 

Записи по качеството 
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– средства за модернизиране на технологията и иновации. 
В следващия раздел – „Реализиране на продукцията“, се пла-

нират процесите на реализация на произведения продукт, оценяват 
се потребителските изисквания, извършва се развойна дейност за 
желан продукт. 

Последният раздел – „Измерване, анализ и подобрение“, включва: 
– мониторинг и измерване (удовлетворение на потребителите, 

вътрешен одит, мониторинг и измерване на процесите); 
– управление на несъответстващата продукция; 
– анализ на данните; 
– подобряване (постоянни превантивни и коригиращи действия). 
Основните разлики на стандарт ISO 9001:2008 от ISO 

9001:2000 са следните: 
– в общите изисквания към системата за управление на качес-

твото се включват допълнително законодателни изисквания, изиск-
вания към процесите, представени от трети лица и доставчици; 

– разрешава се даден процес да се описва в два и повече до-
кумента; 

– пълномощникът по качеството трябва да е щатно назначен 
във фирмата. 

Развитието на стандартите от серията ISO 9001, свързани с 
управлението на качеството, са показани на фигурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложението на стандарта за околната среда ISO 

14001:2004 включва следната документация: 
– екологична политика (представя се във вид на декларация 

на фирмата за нейните намерения, принципи и цели по отношение 
на опазването на околната среда); 

– целеви и планови екологични показатели за 3–5-годишен срок; 
– задължения, отговорности и пълномощия на служители. 

ISO 9000:1994 ISO 9000:2000 ISO 9000:1987 

ISO 9000 

ISO 9000:2008 
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Структурата на системата за управление на опазването на 
околната среда е следната: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екологичните процедури са свързани със: 
– идентификация на екологичните проблеми; 
– мениджмънт на отпадъците; 
– използване на енергоресурсите; 
– подготовка за бедствени ситуации; 
– регистриране на екологичните данни. 
Дейностите, които оказват голямо влияние върху околната 

среда, са: 
– процесите, свързани с отпадъците (вредни емисии газове, 

отработени води, твърди отпадъци и др.); 
– процесите, които засягат събирането, обезвреждането и из-

возването на отпадъците. 
OHSAS 18001 е разработена така, че да е съвместима с ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2005. Тя е дело на 13 национални организа-
ции по стандартизация и сертификация (SGS). 

Елементите на този стандарт са: 
– политика и ангажираност на ръководството; 
– идентификация на опасностите; 
– оценка и контрол на риска; 
– цели, задачи и програми; 
– организация и персонал; 
– обучение, комуникация и консултации; 
– документи и записи; 
– контрол; 
– готовност за извънредни ситуации; 
– наблюдение и измервания; 
– обследване на трудови злополуки; 
– коригиращи и превантивни действия; 
– одит и преглед от ръководството. 
Предимствата от въвеждането на OHSAS 18001 са: 
– подпомага и подобрява управлението на здравословни и 

безопасни условия на труд; 
– превенция на професионалните рискове; 

Политика, цели, ръководство 

Процедури 

Работни инструкции 

Записи, протоколи, отчети 

Кой? Какво? Кога? 
 
Как? 
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– предоставяне на информация и обучение на служителите за 
здравословни трудови условия; 

– приспособяване на работата към работещия; 
– заменяне на опасната работна среда с по-малко опасна; 
– обозначаване на съществуващите опасности; 
– колективни и лични средства за защита; 
– инструкция на работещите; 
– намалява разходите по злополуки. 
Въвеждането на OHSAS 18001 освен че минимизира риска за 

здравето на работещите в организацията, и повишава нейния авторитет. 
ISO 22000:2005 „Системи за управление на безопасността на 

храните – изисквания към организациите от хранителната верига“ е 
приложим за всички фирми независимо от големината им. С този 
стандарт се цели уеднаквяване на изискванията на световно ниво. 

Предимствата от внедряване на ISO 22000:2005 са: 
– системно идентифициране на опасностите, оценяване и кон-

трол на рисковете; 
– акцентиране върху превантивния контрол; 
– създаване на условия за ефективен контрол; 
– повишаване на отговорността за безопасността на храните; 
– защита на здравето на потребителите; 
– повишаване на авторитета на фирмата на вътрешния и вън-

шния пазар; 
– увеличаване на пазарния дял. 
ISO 22000:2005 обединява системата HACCP (Анализ на 

опасността и контрол на критичните точки и изискванията на Кодекс 
Алиментариус). Чрез системата за управление на безопасността на 
храните фирмите, свързани с производството на храни и напитки, 
трябва да изпълняват всички нормативни и законови изисквания. 

Системата позволява на фирмата от хранителната верига: 
– да планира, прилага и поддържа система за управление на 

безопасността на храните; 
– да демонстрира спазването на нормативните изисквания, 

свързани с безопасността на храните; 
– да гарантира, че спазва политиката по безопасност на храните; 
– да комуникира и взаимодейства по въпросите за безопас-

ността на храните с клиенти, доставчици и др.; 
– да сертифицира системата си за управление на безопас-

ността на храните. 
След създаването, въвеждането и поддържането на Системата 

за управление на безопасността на храните тя непрекъснато се адап-
тира, оценява и подобрява. Тя има следните задължителни документи: 

– декларация за политиката по безопасност на храни и напит-
ки и свързаните с нея цели и задачи; 

– процедури и записи. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ КАТО ПРОМЯНА 

ВЪВ ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ И МОТИВАЦИЯТА 
В ИКОНОМИКАТА (В ПЕРИОДА 1990–2000 Г.) 

 
Олга Златанова-Манолова 

 
 
През последните две десетилетия приватизацията стана едно 

от най-популярните понятия в нашия обществено-политически жи-
вот. В това няма нищо необичайно, тъй като след старта на демок-
ратичните и пазарните промени у нас процесът на раздържавяване 
на собствеността се наложи като един от най-съществените и съ-
щевременно изключително болезнени преобразувания за съвре-
менното икономическо развитие на България. Нещо повече, въпре-
ки почти приключилото ѝ провеждане за приватизацията все още се 
говорят и пишат неверни и некомпетентни неща, поради което ще се 
опитаме да разгледаме някои от нейните най-важни икономически 
аспекти, произтичащи от хода на развитието ѝ в България през пос-
ледното десетилетие на миналия век. 

 
Теоретико-методологически аспекти на приватизацията 
 
Терминът „приватизация“ има латински произход („privatus“ – 

частен). През последните години той започна да се използва широко 
за означаване на уникалния по своите мащаби и сложност процес 
на трансформиране на собствеността в реформиращите се страни 
от Централна и Източна Европа. 

Приватизацията е комплексно явление с икономически, соци-
ални, политически и правни аспекти, което позволява тя да бъде раз-
гледана от различни позиции. Най-общо приватизацията може да се 
определи като процес на превръщане на публична собственост в 
частна по определен ред, механизми и правила на приложение. 

Важно е да се отбележи, че като икономически процес прива-
тизацията представлява смяна на собствеността с всички произти-
чащи от това последствия. Прехвърлянето на права за получаване 
на доход и за управление на капитал е началото на този процес. С 
трансформирането на тези права държавата и общините се осво-
бождават от функции на управление на стопански ресурси, процеси 
и структури. Съпътстващи проявления и последици от това са: про-
мени в приходоизточниците на държавния и на общинските бюдже-
ти, освобождаването им от финансово подпомагане на стопански 
обекти, създаване на многообразни форми и субекти на собственост, 
развитие на конкуренцията и на други фактори на пазарната иконо-
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мика, повишаване на ефективността и активността, както и на инте-
реса на всички икономически агенти, развитие на професионализма 
и на отговорността на управлението и др. А за частните физически и 
юридически лица, в които преминава собствеността, приватизацията 
е делова операция, форма на създаване, разширяване и развитие 
на бизнеса чрез придобиване и управление на собственост. 

Необходимо е да се подчертае, че не всяка смяна на публична 
собственост с частна е някаква форма на приватизация. Държавата 
и общините като собственици могат да продават на частни физичес-
ки и юридически лица или да отчуждават по друг начин своите имо-
ти, стопански обекти, постройки или акции на свои предприятия, при 
което става смяна на собствеността. Но това не е приватизация, а 
търговска сделка, упражняване на функции по управление и на пра-
ва по разпореждане със собствеността. 

Превръщане на публична собственост в частна има и при рести-
туцията. Това е специфичен начин на възстановяване на преди съ-
ществувало положение, променено по силата на национализация като 
извънреден акт на държавата. Съществената разлика между реститу-
ция и приватизация се състои в това, че с реституцията се прекратява 
публична собственост върху обекти, които преди това са били частна 
собственост, докато с приватизацията се прекратява публична собст-
веност върху обекти, създадени от държавата и общините. 

Следва да се изтъкне, че приватизацията е исторически конк-
ретна и винаги се подчинява на някаква цел. Тя е ограничена по 
мащаб, обхват, обекти и време. Тези особености и ограничения 
предполагат специална правна регламентация на процеса на при-
ватизация. 

В правен аспект приватизацията е особен правен метод за 
преобразуване на собствеността. По правило правната материя на 
приватизацията се урежда с отделен закон и специални подзаконо-
ви актове, съвкупността от които представлява националното при-
ватизационно законодателство. В него се регламентира специфич-
ният, нарочно определен ред за преобразуване на собствеността. 
Този ред няма и не може да има универсален характер за отделни-
те страни и различните исторически моменти, в които се извършва 
приватизацията. 

Конкретният и уникален начин за реализиране на приватиза-
цията обяснява големите трудности при разработване на привати-
зационно законодателство, неговата динамика, както и различията в 
избраните от държавите модели на приватизация. 

Оттеглянето на държавата от стопанския сектор представлява 
приватизацията и като политически акт. Заради тази си същност тя 
се организира и осъществява от държавата и органите ѝ. С процеса 
на приватизация става прехвърляне на отговорности, променя се 
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структурата на субектите, които участват във формирането на ос-
новните резултати от функционирането на националната икономика. 

Социалният аспект на приватизацията се изразява преди 
всичко във възможността работещите в предприятията, подлежащи 
на приватизация, да придобиват собственост в тях и да оказват 
влияние върху приватизационните процедури. Нормативно са пред-
видени различни форми за активно и пасивно участие на колективи-
те в приватизационния процес – от безвъзмездно придобиване на 
собственост, до изкупуване на предприятието, както и редица пре-
ференции при плащанията по сделката. 

Както е известно, собствеността е основен обект на структур-
ната политика на всяка държава заедно с отраслите, продуктите, 
пазарите, инвестициите, технологиите и други структурни елементи, 
които съществуват във взаимна връзка и обусловеност. Всяка 
структурна реформа засяга повече или по-малко всички елементи и 
връзки между тях. Ето затова една промяна само в собствеността 
би била самоцелна и изолирана, ако не се извършваха промени и в 
структурата на останалите елементи, които ще създадат условия за 
проявление на новата собственост в пълнота. Тези връзки могат да 
се разглеждат и в обратна посока – от другите структури към струк-
турата на собственост – например една нова отраслова структура 
на пазара ще се отрази и в структурата на собственост. 

В този контекст приватизацията е мощно средство за провеж-
дане на пазарната и структурната реформа, защото не само въз-
действа за промяна на структурните елементи, но и непосредствено 
участва в тази промяна. Защото е очевидно, че съвсем би се про-
менила отрасловата структура на икономиката, ако държавата реши 
да приватизира масово предприятия в областта на тежката или на 
леката промишленост, на машиностроенето или шивашката про-
мишленост. 

Разглеждането на приватизацията в по-широк план позволява 
прилагането на комплексен системен подход при определянето на 
нейната цел. Тук е общоприето разбирането, че целта се определя 
като направление на поведение, което отразява желаните резултати 
и предполага средствата за тяхното постигане. На основата на това 
схващане целта на приватизацията би могло да се определи по-
точно и вярно, като се тръгне от резултатите, които тя преследва. 
По своя характер те са най-общо икономически и социални, като 
икономическите се отразяват в създаването на пазарна среда, па-
зарни условия, механизми; докато социалните се свързват със съз-
даването на голям брой предприятия, на акционери в реални сто-
пански обекти, мотивирани за активно участие в процесите на раз-
витие и управление на собствеността, и пр. В смисъла на горните 
разсъждения може и по-широко да се определи целта на привати-
зацията: създаване на ефективно пазарно стопанство със социални 
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елементи и ориентация. В случая ясно се вижда връзката между 
приватизацията и пазарната икономика, което по-конкретно се изра-
зява в това, че не е възможна пазарна икономика без премахване на 
държавния монопол, а на етапа на прехода към пазарна икономика 
премахването на държавния монопол става само и единствено чрез 
приватизация. А базираната върху частната собственост във всич-
ките ѝ форми пазарна икономика е едновременно база и императив 
за развитието на политическата демокрация. 

 
Форми на приватизация в прехода към пазарна иконо-

мика 
 
Когато разглеждаме приватизацията като елемент на струк-

турната, съответно на икономическата реформа, това не означава, 
че омаловажаваме или подценяваме значението на приватизация-
та. Това по-скоро е проявление на системното разбиране за прива-
тизацията, което ни предпазва от изкуственото ѝ обособяване като 
самостоятелно явление и неоправдано фетишизиране. Преувели-
чаване на ролята на приватизацията е налице, когато тя се предс-
тавя едва ли не като спасение за болната ни икономика. И от това 
разбиране се пораждат и други заблуди – само частната собстве-
ност може да възбуди личния интерес, а само личният интерес мо-
же да мотивира деловата активност. Наистина между тези фактори 
има зависимост, но по правило тя е непосредствена и абсолютна. 
Пряка и силна зависимост между частната собственост, интереса и 
високата мотивация има само при дребния и по-рядко при средния, 
но не и при едрия бизнес. Практиката на страните с развита пазарна 
икономика показва, че личният интерес не се крепи задължително и 
винаги върху частната собственост. Инициативата, предприемчи-
востта, високата ефективност успешно се развиват и върху чужда 
собственост, което е по-често срещаният случай в страните и ико-
номиките на едрия капитал. Защо това е така? Защото действител-
ният движещ мотив на активността не е видът на собствеността, а 
икономическата принуда и високата мотивация за труд. Механизми-
те на тази принуда и мотивация биха се реализирали върху различ-
на собственост, тъй като тяхна основа са системите и формите на 
организация и управление на стопанските процеси, а не собстве-
ността. 

Вече подчертахме, че приватизацията е сложно и комплексно 
явление и като такава се характеризира чрез различни признаци, по 
които се изграждат отделни класификации. Така например според 
първия вид, или вида на собствеността, която се преобразува, 
приватизацията бива държавна и общинска. А като методи, техники 
и процедури моделът е еднакъв за двата вида приватизация и те се 
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уреждат със закон*. Тук разлики съществуват само при органите по 
приватизация и при разпределянето на приходите от приватизаци-
онните сделки в различните направления. 

Ако вземем общинските съвети като органи по общинската при-
ватизация, те имат пълна свобода, самостоятелност и инициатива да 
определят обектите за раздържавяване, да възлагат оценяването им, 
да организират продажбите и да сключват договорите по сделките. 
Ползвайки се от тази самостоятелност, общините осигуриха изпре-
варване и по-успешно протичане на общинската приватизация в 
сравнение с държавната. Например от всичките 1524 обекта, прива-
тизирани до края на 1995 г., броят на сделките, сключени от общини-
те, е 1234, а на държавните – 290. Като основен способ общинската 
приватизация използва търга, който е с най-непосредствен касов ус-
пех и пряко създава реални собственици. Благодарение на тези два 
приоритета – темповете и търговете, общинската приватизация стана 
основа на дребния и средния бизнес в големите градове. 

Втората класификация се извършва според размера на ак-
тивите на обекта за приватизация и в зависимост от отрасъла, 
който представлява, приватизацията се определя условно като 
„малка“ и „голяма“. 

Терминът „малка“ приватизация, както и „масова“ приватиза-
ция, не е определен нормативно, но по смисъла на чл. 36 от 
ЗППДОбП за малки се считат обектите, за които балансовата 
стойност на дълготрайните им активи е до 10 млн. лв. – за произ-
водствени предприятия, и до 5 млн. лв. – за предприятия от сфера-
та на услугите и търговията. Смисълът на обособяването на малки-
те предприятия, съответно на малката приватизация, е в създава-
нето на облекчени процедури за смяна на собствеността и на бла-
гоприятни условия за плащане на сделката. Тези обекти обаче имат 
незначителен дял в държавната собственост, в икономическите 
обороти и в приходите на бюджета, които далеч не съответстват на 
времето, усилията, ангажиментите и отговорностите на държавата 
като техен собственик. Освен това малката приватизация проправя 
пътя на голямата, подготвя нейното провеждане. Тя първа се 
сблъсква с икономическите, политическите, правните, организаци-
онните и психологическите бариери на раздържавяването, помага 
да се намерят механизмите за тяхното преодоляване и носи после-
диците на някои експерименти за решения. 

Третата класификационна схема на приватизация е според 
вида на възмездните средства, срещу които се придобива собст-

                                                 
* Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия 
(ЗППДОбП). Обн. ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм. и доп. бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 
от 1995 г. 
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веност и според която приватизацията условно може да се дели на 
касова, масова и трудова. 

1) Касова приватизация 
Тази приватизация се извършва срещу пари – реален капитал, 

брейди облигации, облигации по вътрешен дълг (т.нар. „ЗУНК-ове“*) 
или други, допустими от закона като вид и структура платежни доку-
менти. В повечето от сделките по касовата приватизация капиталът 
е настоящ и бъдещ. Настоящият е основа за сключване на договора 
по сделката и се заплаща реално, а бъдещият се свързва с някои от 
условията по договора. Най-често това са бъдещи инвестиции в 
оборудване, технологии, работни места и др., които купувачът се 
задължава да направи. 

2) Масова приватизация 
При нея имаме условен капитал, създаден чрез специални 

платежни документи. В различните страни те носят различни наи-
менования, но имат едно и също предназначение. В България пла-
тежното средство е „инвестиционен бон“. Този капитал във вид на 
инвестиционни бонове има целево предназначение, като могат да 
се закупуват акции от държавни предприятия, определени за масо-
ва приватизация. Придобиването на собственост срещу инвестици-
онни бонове се извършва по строго определен ред, регламентиран 
в закона. 

3) Трудова приватизация 
Осъществява се срещу инвестиран труд като законово гаран-

тирано право на всички, които са вложили изпълнителски или управ-
ленски труд в приватизиращите се предприятия, за да получат техни 
акции или дялове безвъзмездно или с отстъпка при заплащането. 

Видовете приватизация се извършват паралелно, взаимно се 
допълват и преплитат. Трудовата приватизация например е задъл-
жителен елемент на касовата и на масовата приватизация. Касова-
та и масовата приватизация се прилагат в комбинация за едно и 
също предприятие. Малката приватизация се осъществява чрез съ-
четаване на касовата и трудовата приватизация. Възможни са и 
други комбинации, което придава гъвкавост на организацията на 
процеса на смяна на собствеността чрез приватизация. 

Такива са легалните форми на приватизация, които са уреде-
ни със закон заедно с условията за тяхното реализиране. Но прива-
тизационната практика освен легалните форми познава и други, 
„скрити“ форми на приватизация и на раздържавяване. По при-
мера на проявлението им в България ще посочим някои от тези 
форми на „приватизация в сянка“, тъй като те намериха огромно 
приложение в практиката. Причините за техния успех бяха забавя-

                                                 
* Държавни дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслуж-
ваните кредити (ЗУНК). Обн. ДВ, бр. 110 от 1193 г. 
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нето на приватизационния процес и празнотите в законодателство-
то. Разбира се, много от формите на скрита приватизация бяха бло-
кирани скоро след своята поява, но и краткото им съществуване 
създаде негативни последици, намерили израз в облагодетелства-
нето на някои лица, във влошаването на състоянието на някои 
предприятия, но най-вече в недоверието и съмнението в истинските 
цели и законността на приватизацията. 

Чрез различните форми на скрита приватизация по същество се 
извършва приватизиране на дохода и печалбата на държавни предп-
риятия, което допринесе за влошаване на финансовото и на икономи-
ческото им състояние и за ускоряване на декапитализацията им. 

Една от най-често срещаните форми на скрита приватизация е 
създаването на паралелни структури – фирми със същия или сро-
ден предмет на дейност, какъвто има държавното предприятие. Към 
новообразуваните структури се пренасочват не без помощта на 
специалисти и ръководители на държавното предприятие печелив-
ши сделки, дейности и търговски партньори. Така част от бизнеса на 
държавното предприятие, и то по-добрата му част, както и печалба-
та от него, става притежание на частни фирми. 

Форма на скрита приватизация има и при смесените дружест-
ва между държавни фирми и частни физически и юридически лица 
чрез договори за съвместна дейност. Учредяването на такова дру-
жество обикновено се прави с минимален капитал, в който частното 
лице по правило участва с по-голям дял. Към смесеното дружество 
се пренасочват печеливши сделки на държавната фирма, печалба-
та от които се разпределя пропорционално на дяловия капитал. 
Аналогична е ситуацията и при договорите за съвместна дейност, 
като често зад тях се прикриват и отстъпени вещни права или наем-
ни отношения. 

Много опасна форма на скрита приватизация е даването на 
банкови гаранции или кредит от държавни и частни фирми, които 
впоследствие „фалират“ и оставят на своите кредитори и гаранти 
големи дългове. Тази форма на трансформиране на собственост 
дори беше насърчавана от липсата на наказателна отговорност за 
умишлени фалити и успя да нанесе сериозни финансови удари на 
държавни фирми, преди да бъде забранено даването на подобни 
гаранции. 

За резултатите от скритата приватизация вече са изнесени 
достатъчно много нелицеприятни данни и факти, поради което тук 
ще цитираме само най-фрапиращите от тях. 

За необятните и огромни по размери декапитализационни 
процеси у нас ще приведем още няколко факта от голямата криза 
през 1996 и 1997 г.: първо, „заработената“ от българската нелегал-
на икономика сума 2,198 млрд. долара представлява 26 %, или по-
вече от 1/4 от стойността на БВП, който за 1996 г. възлиза на около 
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8,5 млрд. долара, и следователно може да се предположи, че ново-
създадената стойност в нелегалната икономика (през 1996 г.) 
варира между 50 и 70 % от БВП1, което е един безбожен факт за 
малка България, а не както твърди НСИ – 16 %*; второ, потънали-
те над 150 млрд. лв. във фалиралите банки са капка в морето в 
сравнение с вътрешния държавен дълг, достигнал през 1996 г. 
вселенската цифра 1 блн. лв., което превърна държавата в най-
големия кредитен мултибилионер, тъй като тя (в лицето на бив-
шето соцправителство) е раздала 42 % от всички пари назаем в 
страната; и трето, в България съществува чудовищна декапита-
лизация на националното богатство, чиито размери само през 
1996 г. възлизат на около 9,5 млрд. долара2. Това е първото и 
най-висше равнище на националната декапитализация незави-
симо къде са потънали тези грандиозни средства: дали са заг-
рабени от държавата, или са концентрирани в шепа олигархи-
чен и безпощадно алчен ,,елит“. 

Изрично трябва да се отбележи, че развихрилите се декапи-
тализационни процеси в страната достигнаха злокачествен стадий 
на развитие, защото обхванаха целия преходен период, което е 
видно от два други икономически факта: първият е свързан с 
т.нар. „кредитни милионери“, или 275 души, които дължат суми 
в размер на около 2 млрд. и 900 млн. марки (през периода 1990–
1998 г.) на българската държава, които не само че не са върнати 
на банките, но и, когато са били раздавани, от общо 350 кредита 125 
нямат никакво обезпечение!!!3; и другият факт е повече от смазващ, 
тъй като по данни на Главния прокурор на Републиката само през 
периода 1997–2001 г. е било приватизирано държавно имущес-
тво за 20 млрд. долара (от правителството на СДС); а срещу не-
го държавата реално е получила едва 2 млрд.!?!4, което не може 
да се определи иначе, освен като перманентен и денонощен 
пладнешко-разбойнически грабеж! 

Разкритите форми и резултати от това раздържавяване не из-
черпват многообразието на скрита приватизация в социалната прак-
тика. И макар че повечето такива прояви вече са блокирани, не се 
изключват и нови форми на скрита приватизация. Най-надеждна га-
ранция обаче срещу подобни бъдещи прояви на „предприемчивост“ 
е усъвършенстването на законодателството, включително със за-

                                                 
1 Вж. Манолов, Г. Нелегалната икономика в България. – Икономика, бр. 1, 1998. 
* Тези данни на НСИ са хипотетични, тъй като официалната статистическа институ-
ция у нас изобщо не изследва феномена „нелегална икономика“ (според твърдения-
та на НСИ). 
2 Вж. Манолов, Г. Цит. съч. 
3 Вж. в. „Сега“, 4.III.2002 г. 
4 Вж. в. „Труд“, 22.I.2004 г. 
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силване на наказателната отговорност и създаване на условия за 
нормално протичане на хода на приватизацията. 

Приватизацията е насочена не само към смяна на собстве-
ността, но и към преструктуриране и оздравяване на икономиката. 
Затова и програмите, разработени от специализирани органи (Аген-
цията по приватизация и Центъра за масова приватизация), съдър-
жат както приоритетни, така и забранени за приватизация отрасли и 
предприятия. Конкретното съдържание и измеренията на елементи-
те на приватизационните програми биха могли да се илюстрират по 
примера на програмата за 1995 г.*, чието действие е продължило и 
през 1996 г. В нея като минимална цел е заложено: „Успешно за-
вършване на откритите процедури за приватизация и ускоряване на 
процеса“. Смятаме, че по този начин определената цел за тази 1995 
г. се е наложила от обстоятелството, че през този период разкрива-
нето на процедури чувствително изпреварва броя на сключените 
приватизационни сделки. Така например от всичко 3576 процедури 
през 1995 г. само 1524 са приключили със сделки, макар че приори-
тетите в програмите се представят по отрасли, тип сделки и пла-
тежни документи. Характерно за програмата за 1995 г. е, че за раз-
лика от предишни програми тя представя макроикономическата си-
туация, при която ще се осъществява приватизацията, с факторите, 
които въздействат благоприятно или негативно върху процеса. Счи-
та се, че програмата за приватизация от 1995 г. е била с характер на 
цялостен и комплексен документ, който представя приватизацион-
ната политика на страната ни и съдържа и условията за нейното 
ефективно реализиране. 

Смяната на собствеността на предприятията обаче е само 
предпоставка за ефективно управление и функциониране на предп-
риятието, която обаче не го осигурява автоматично. Постигането на 
успех зависи от професионализма на екипа, поел мениджмънта, ка-
то действията му се основават на бизнес плана и се насочват към 
реализирането му. Най-трудната задача след приватизация е да се 
овладее започналото преструктуриране, като се пренесе от собст-
веността към продукция, пазари, организация, иновация и др. нап-
равления на развитие на бизнеса. След приватизация едно предп-
риятие не престава да бъде обект на внимание и не е затворено за 
нови инвестиции, но то би могло да привлече такива, ако бъде ат-
рактивно за вложения, като доказва ефективното си развитие. След 
смяната на собствеността това е най-важната задача на менидж-
мънта, която дава и основен смисъл на самата приватизация. 

Приемането или неприемането обаче на логиката на пазарни-
те реформи и приватизационните процеси, както и на начина, по 

                                                 
* Програма за приватизация на държавни предприятия през 1995 г. Обн. ДВ, бр. 54 
от 1995 г. 
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който се реализират те, се определят най-вече от поведението на 
хората, от свободния им обществен избор, който те правят или ще 
направят. Опитът в посттоталитарните общества от Източна Европа 
свидетелства, че в онези от тях, в които са съществували силни ан-
типазарни нагласи в съзнанието и поведението сред широки слоеве 
от населението, реформите започват късно, забавят се, мутират, 
придобиват характера на имитирани, в чести случаи биват и блоки-
рани. Пример за това е нашата страна, което е особено показателно 
за досегашното раздържавяване (за разлика от страни като Полша, 
Унгария, Чехия), доколкото осъществяването на пазарните реформи 
е несъвместимо със запазването на тоталитарните обществено-
икономически структури в каквито и да е мутиращи варианти. 

 
Най-общи изводи 
 
Първият извод, който се налага тук е този, че непосредстве-

но след преломната 1989 г. страната ни наред с политическите про-
мени е преживяла няколко вътрешни икономически „кризи на прехо-
да“, включително и благодарение на забавената и изключително 
неефективна от икономическа гледна точка приватизация. 

Вторият извод е, че в България през изтеклите десет годи-
ни се смениха седем различни правителства и въпреки тези чести 
смени на екипите на изпълнителната власт не се улесни провежда-
нето на необходимите трудни и болезнени, но абсолютно необхо-
дими реформи за смяна на старата икономическа система. 

Третият извод е свързан с първата сериозна икономическа 
реформа в България след 10.XI.1989 г., която бе проведена от де-
кември 1990 г. до март 1991 г. чрез либерализация на цените на по-
вечето услуги и която замени съществуващата дотогава единна сис-
тема на държавни цени. Останаха обаче някои изключения, като 
първата от които са т.нар. „наблюдавани цени“, които се отнасяха 
до важни хранителни продукти при възможност за евентуална неп-
ряка намеса на държавата в случай на значими пазарни смущения. 

Четвъртият извод произтича от факта, че много повече 
време бе необходимо за втората стопанска реформа и нас – прива-
тизирането на огромната държавна и общинска собственост. И въп-
реки че първият закон за приватизация е приет в средата на 1992 г., 
неговата практическа реализация (особено за едрите държавни 
предприятия) протичаше бавно през 1993–1994 г. поради мълчали-
вата съпротива на ръководителите на предприятията, липсата на 
достатъчно външни и вътрешни купувачи и скрити опити за декапи-
тализация на фирмите по схемата на „входа“ и „изхода“. И макар че 
процесът на приватизация се активира през 1996 г. (и особено рязко 
през 1997–1998 г.) до май 1999 г. са приватизирани едва 29 % от 
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държавната собственост в индустрията, транспорта, търговията и 
банковия сектор. 

И петият, последен, извод се отнася до структурната ре-
форма като стратегическа преориентация от губещи отрасли и 
предприятия към нова отраслова и продуктова структура, което се 
оказа и най-трудното нещо, тъй като нейното по-последователно и 
бързо провеждане се сблъскваше с липсата на официално обявена 
отраслова стратегия и с опасността от увеличаване на безработи-
цата, нараснала от 1,6 % през 1990 г. до 15–16 % през 1993 г., което 
равнище се задържа и през следващите години. 
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ИЗБОРНО И ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО – 

ПРИНЦИПИ, ЦЕНЗОВЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ 
 

Иван Винаров 
докторант по политически науки 

 
 
В настоящата статия се разглеждат някои основни проблеми 

на изборното право, принципите на избирателното право, изборните 
цензове и задължителното гласуване. Основната задача тук не е 
цялостното методологическо обхващане на тематиката, по-скоро да 
се търсят и намерят някои спорни моменти по отношение на обек-
тивното и субективното право; на активното и пасивното право на 
избор на гражданите; на цензовете и ограничителните условия; на 
задължителността на вота и т.н. 

 
Изборно и избирателно право 
 
Според Конституцията на Република България (КРБ)1 и Из-

борния кодекс (ИК) изборите, националните и местните рефе-
рендуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко изби-
рателно право с тайно гласуване.2 Чл. 42 (1) от КРБ постановява, 
че гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставе-
ните под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от 
свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да 
участват в допитвания до народа. Върховният закон уточнява още 
и какво конкретно се има предвид под термина „граждани“. Напри-
мер според чл. 25 (1) от КРБ български гражданин е всеки, на ко-
гото поне единият родител е български гражданин или който е 
роден на територията на Република България, ако не придобива 
друго гражданство по произход... Така на практика още в Конститу-
цията са заложени първите условия – относно чуждите граждани, от 
една страна, и поставените под запрещение или лишените от сво-
бода български граждани, от друга (т.е. изисквания за гражданство и 
за подсъдност). Но преди това нека се спрем накратко на някои из-
ходни положения в правната наука по посочените въпроси. 

                                                 
1 Конституция на Република България. Обн. ДВ, бр. 56 от 13.VII.1991 г.; изм. и доп. 
бр. 85 от 26.IX.2003 г., бр. 18 от 25.II.2005 г., бр. 27 от 31.III.2006 г.; бр. 78 от 
26.IX.2006 г. – Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г.; изм. и доп. бр. 12 от 
6.II.2007 г. 
2 Изборен кодекс. Обн. ДВ, бр. 9 от 28.I.2011 г., изм. бр. 36 от 10.V.2011 г., изм. бр. 
45 от 14.VI.2011 г., чл. 2. 
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Известно е, че правото изобщо има две основни характерис-
тики: първо, ако се схваща като норма, от една страна, налага за-
дължения, а от друга, признава претенции или права, или става ду-
ма за т.нар. „обективно“ право (norma agendi); и второ, когато право-
то се схваща като правна мощ или претенция, призната от самата 
норма. Тогава то е във връзка с воля, която проявява или е в състо-
яние да прояви определен начин на действие, сиреч това е т.нар. 
„субективно“ право (facultas agendi)3. 

От гледна точка на изборното право обективното право е сис-
тема от действащи правни норми и механизми, които установяват 
юридическия режим за образуване на определените от Конституци-
ята изборни държавни и местни органи4. Или още, то е система от 
норми на правото, които уреждат избирането на държавните органи, 
чийто състав се определя чрез избор от народа5. Обективното пра-
во по същество е изборното право на всяка страна. Докато субек-
тивното право се разбира като едно от основните политически пра-
ва на гражданите, което те упражняват на конституционно основа-
ние при образуване на определени държавни и местни органи6. То-
ва на практика е избирателното право – правото на гражданина да 
избира и да бъде избиран7. То дава израз на народния суверенитет 
и в него кристализира конституционният принцип, че в България ця-
лата държавна власт произлиза от народа и може да се осъществя-
ва от него непосредствено (чл. 1, ал. 2 от Конституцията)8. Субек-
тивното избирателно право възниква и се реализира на основата на 
обективното право. 

По принцип всяка по-развита политическа система изисква 
разширяване на избирателните права на гражданите и усъвършенс-
тване на режима на тяхното прилагане. Това се постига посредст-
вом изменение и подобряване на института на изборното право9. То 
е тясно свързано с политическото представителство и по този начин 
е подложено на най-голямо въздействие в общия процес на демок-
ратизиране на представителната система. 

                                                 
3 Торбов, Ц. Учение за държавата. С.: Юриспрес, 2004, с. 50. 
4 Стойчев, Ст. Избирателни системи и изборателни процедури. С.: Софи-Р, 2000, с. 5. 
5 Спасов, Б. Учение за Конституцията. Трето преработено и допълнено издание. С.: 
Сиби, 1997, с. 175. 
6 Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 5. 
7 Проф. Борис Спасов казва, че субективното право на българските граждани, опре-
делено от Конституцията, е основно политическо право, благодарение на което те 
избират съответните държавни органи (активно избирателно право) и могат да бъдат 
избирани в състава на тези органи (пасивно избирателно право). Въз основа на него 
гражданите могат да участват в предлагането на кандидатури на лица за избирането 
им в състава на съответните органи, могат да определят и изразяват свободно своя 
вот при гласуването, както и да бъдат избирани. Вж.: Спасов, Б. Цит. съч. 
8 Спасов, Б. Вж. пак там. 
9 Стойчев, Ст. Вж. пак там. 
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В конституционноправната литература са общоприети четири 
основни характеристики на избирателното право, както и една двус-
транна класификация на базата на неговото проявление10. Разглеж-
дайки тези характеристики, ще се опитаме да дадем по-ясна предс-
тава и за субективното избирателно право, защото те почти напъл-
но съвпадат с тези на обективното (изборното) право. 

И така, обективното право и субективните права на граждани-
те са публични, абсолютни, неотчуждаеми и придобити в за-
висимост от следните критерии: първо, според това дали целта, ко-
ято осигуряват, е публична или частна те биват публични и частни, 
като при първите нейното изпълнение е задължително, а при втори-
те – не, от което следва, че обективното и субективните (изборното 
и избирателните) права са публични, тъй като реализират по за-
дължителен начин цели, излизащи далеч извън обхвата на частния 
живот и интерес на гражданите; второ, според това дали са ва-
лидни по отношение на всички или само на определени лица те би-
ват абсолютни и относителни, като се приема, че те са абсолютни 
въпреки наличието на някои ограничаващи условия (изисквания и 
цензове), които обаче не влияят върху всеобщността на валидност-
та, защото субект на изборното право са всички граждани; трето, 
според това дали са присъщи или не на субекта биват отчуждаеми 
и неотчуждаеми, като в нашия случай правата са неотчуждаеми, 
изначално са присъщи на субекта на правото (гражданина), обезпе-
чени са в хода на човешката история и не подлежат на частично от-
немане или допълване, поради което правото на глас не може да 
бъде прехвърляно или продавано, тъй като това нарушава правото 
на волеизявление на всеки индивид11; и четвърто, в зависимост от 
това дали правата са присъщи на личността независимо от нейната 
воля или са добити от развита от самата нея дейност те биват пър-
вични и придобити, като първично например е правото на живот, 
докато е безспорно, че засегнатите по-горе права са придобити. 

От друга страна субективното избирателно право има две 
форми на проявление. То бива активно и пасивно. Активно е пра-
вото, дадено на всеки гражданин на РБългария, отговарящ на усло-
вията (и цензовете) в Конституцията и изборното законодателство, 
да участва в избирането на държавните и общинските представи-
телни и други органи. Когато гражданите са обект на избор, тогава 
говорим за пасивно избирателно право. Условията и предпоставки-
те за реализирането на двете у нас не са еднакви. Гражданите при-
добиват активно избирателно право с навършване на пълнолетие. 
Възрастовата граница на гражданите, които се избират в различни 
органи, е диференцирано определена. За упражняване на пасивно-

                                                 
10 Класификацията се базира на Торбов, Ц. Цит. съч., с. 77. 
11 Вж. http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=425&aid=9999. 
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то избирателно право, освен юридически регламентираните усло-
вия, са необходими и определени делови, политически и морални 
качества12. 

Предпоставките за реализиране на избирателното право са 
дефинирани в Конституцията на РБългария, в Изборния кодекс, в 
Закона за политическите партии13, според които българските граж-
дани придобиват право да избират на 18-годишна възраст, но, за да 
бъдат избрани, се изискват навършени 21 (за народни представите-
ли), 18 (за общински съветници и кметове) и 40 (за президент и ви-
цепрезидент) години. 

След като изяснихме основните положения по отношение на 
изборното и избирателното (активното и пасивното) право, логичес-
ки следва разглеждането на фундаменталните принципи на правото 
на избор. Тяхното синтезиране и изследване е главната стъпка при 
прехода към анализиране на цензовете, условията и ограниченията 
на правото на гражданите да избират и да бъдат избирани, както и 
към размишленията относно задължителността на вота. 

 
Принципи на избирателното право 
 
Същността и смисълът на принципите на избирателното пра-

во* са изразени най-добре в двата основополагащи международни 
акта, останали завинаги в историята на борбата за граждански и по-
литически права на хората по света. Единият е Всеобщата деклара-
ция за правата на човека, която гласи, че „всеки човек има право да 
участва в управлението на своята страна пряко или чрез сво-
бодно избрани представители (...) Волята на народа трябва да 
бъде основата на властта на правителството. Тази воля тряб-
ва да се изразява чрез периодични и действителни избори при 
всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез равностойна процеду-
ра, осигуряваща свободата на гласуването“14. 

Другият важен акт е Международният пакт за гражданските и 
политическите права, в който се казва, че „всеки гражданин има 
правото и възможността без каквато и да е дискриминация (...) и 

                                                 
12 Стойчев, Б. Вж. цит. съч., с. 9. 
13 Закон за политическите партии. Обн. ДВ, бр. 28 от 1.IV.2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 
20.XII.2005 г., изм. ДВ, бр. 17 от 24.II.2006 г., изм. ДВ, бр. 73 от 5.IX.2006 г., изм. ДВ, 
бр. 59 от 20.VII.2007 г., изм. ДВ, бр. 78 от 28.IX.2007 г., изм. ДВ, бр. 6 от 23.I.2009 г., 
изм. ДВ, бр. 54 от 16.VII.2010 г., изм. ДВ, бр. 99 от 17.XII.2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 
28.I.2011 г., изм. ДВ, бр. 99 от 16.XII.2011 г. 
* Изрично подчертаваме, че не бива да се бъркат принципите на избирателното пра-
во с изкуствено налаганото от някои автори тяхно отделяне от принципите на 
избирателната система. Тук се солидаризираме с проф. Стефан Стойчев, според 
когото подобно разграничаване е невъзможно. Вж. Стойчев, Ст. Цит. съч., 35–37. 
14 Всеобща декларация за правата на човека. Гласувана от ОС на ООН, 10.XII.1948 г. 
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без неоснователни ограничения: (...) б) да гласува и да бъде изби-
ран в действителни, периодично провеждани избори при всеобщо, 
равно и тайно гласоподаване, което гарантира свободното изра-
зяване на волята на избирателите“15. 

Съществено е да се отбележи, че по време на буржоазните 
революции се утвърждава идеята за т.нар. „четирипринципие“, спо-
ред което изборите и референдумите се провеждат съобразно об-
що, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване (чл. 10 от 
КРБ). Тук основните принципи на избирателното право обуславят 
характеристиката на субективното избирателно право на граждани-
те и по този начин те се третират като основни начала на субектив-
ното право, определящи го като реално демократично16. 

Освен тези фундаментални принципи съществуват и такива с 
второстепенно значение. Такива например са териториалният 
принцип на организация на изборите, издигането на кандидати 
от партии и коалиции или от граждани (независими такива), 
мандатността в определен срок и т.н.17. По роля и значение тези 
принципи не са равноправни с основните и затова не са залегнали 
във върховния закон на всяка една страна. Те са обективирани и 
конкретизирани в изборното законодателство на държавите. 

Въз основа на казаното дотук нека разгледаме основните из-
бирателни принципи, както следва: 

Първият принцип е общото избирателно право като ключов 
институт на демокрацията, чрез който се структурира избирателният 
корпус и се определят неговите граници. 

При определени условия дееспособността на гражданите (а не 
тяхната правосубектност) се отнема или ограничава – временно или 
постоянно. Преди да навършат пълнолетие правоспособността на 
гражданите не отсъства, тя просто няма отношение към редица 
въпроси (вкл. субективното им избирателно право). След навърш-
ване на 18 години те стават субекти на това право. Те могат да не 
се възползват от правото си да гласоподават, но това не означава, 
че те се отказват от своята дееспособност. Гражданите, притежа-
вайки я, всъщност просто не я реализират. Демократичността на 
правото разрешава такова (без)действие. Затова задължителното 
гласуване по наше мнение не е адекватно на съвременните усло-
вия. То насилва и опорочава един аспект на юридическата дееспо-
собност на гражданите – тъй като говорим за избирателно право, 
не за избирателно задължение. Такова нещо не е приемливо от 
юридическо-правна гледна точка. 

                                                 
15 Международен пакт за гражданските и политическите права. Гласуван от ОС на 
ООН, 16.XII.1966 г., влязъл в сила на 23.III.1976 г. 
16 Стойчев, Ст. Вж. цит. съч., 35–36. 
17 Вж. пак там. 
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Друг принцип на субективното право на гражданите е тяхната 
изборна равнопоставеност, или равното избирателно право, което 
е в пряка връзка с общото. Там, където няма избирателна равно-
поставеност, няма и всеобщо избирателно право, затова и въпросът 
за равенството при избора е част от общия въпрос за юридическата 
равнопоставеност на гражданите18. 

Най-често срещаното определение за равенството на избира-
телните права ги представя като юридическа възможност всеки из-
бирател да притежава само един глас. В основата стои правилото 
равни права – равни задължения. При полжение обаче, че почти 
навсякъде се срещат избирателни райони с (много) различен по 
численост състав или резултатите се отчитат по мажоритарния 
принцип, правото на един глас има само номинална стойност. В то-
зи случай гласът на един избирател не е равен поотделно на гласа 
на останалите19. 

В търсенето на адекватно на съвременността дефиниране на 
равенството на избирателното право някои автори го определят ка-
то право на един глас и той да е еднакъв по „тежест“, т.е. да има 
еднаква сила с гласа на всеки друг избирател. Набляга се на това, 
че за да се постигне това, избирателните райони по численост тряб-
ва да бъдат изцяло еднакви. Това ще представлява абсолютна га-
ранция за еднаквата тежест на гласовете20. Разбира се, това на 
практика е непостижимо, защото дори и при системи с пълно про-
порционално представителство съществуват предпоставки за из-
вестно неравенство (на базата на характера на листите, на под-
редбата на списъците и секциите, на географската отдалеченост и 
на особеностите на релефа). 

Трети принцип на избирателното право е прекият избор. Пре-
ки са тези избори, при които изборните органи се формират непос-
редствено от избирателите21. Тук избирателите гласуват направо за 
кандидата, когото искат да изберат22, доколкото самият вот трябва 
да бъде подаден лично. При непреките избори се избират лица 
(гласни), обособени в колегии, които по този начин се упълномоща-
ват да конструират органа. Това е първият вид непреки избори и се 
наричат „косвени“. При втория вид – т.нар. „многостепенни“ избо-
ри23, избраните вече от народа делегати като участници в един 

                                                 
18 Вж. пак там, с. 51. 
19 Вж. пак там, с. 52. 
20 Вж. пак там, с. 53. 
21 Вж. пак там, с. 59. 
22 Спасов, Б. Вж. цит. съч., с. 179. 
23 Б. Спасов уточнява, че при многостепенните избори органите могат да бъдат изб-
рани и чрез пряко гласуване. Просто избраният вече по директен път от избиратели-
те орган излъчва из своята среда друг такъв. Тогава се получава многостепенна 
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представителен орган избират състава на друг, по-висшестоящ. 
Съществената разлика се състои в това, че електоралните колегии 
се избират само за целите на вота, докато при втория случай пър-
воначално избраният (по-нисш) орган продължава да изпълнява 
други свои функции и задачи до следващите избори. Гласуването от 
него на висшия орган е само една от тези задачи. 

При равни други условия преките избори в сравнение с непре-
ките осигуряват далеч по-вярно отразяване на волята на избирате-
лите. Прякото гласуване е по-демократичен начин на волеизявле-
ние24. Не бива обаче да абсолютизираме този извод. В някои дър-
жави (САЩ, Франция, Финландия, Румъния) историята е доказала 
ефективността при внедряването на някои форми на непреки избо-
ри. Този трети принцип за разлика от предишните два допуска ня-
каква форма на вариации и компромиси със себе си. Но и с това 
трябва да се внимава. 

Що се отнася до тайното гласуване, то отдавна е доказало, че 
предоставя по-големи възможности на избирателите свободно да 
изразяват своята воля при всеки един вот, има по-демократичен ха-
рактер от явното и е съществена предпоставка и донякъде гаранция 
за осъществяването на свободни избори в демократичните държави. 

След като изяснихме същността на принципите на избирател-
ното право, е време да преминем към тази на цензовете. По-надолу 
се опитваме да ги разясним и анализираме заедно с ограничителни-
те условия и допълнителните изисквания спрямо избирателното 
право на гражданите на страната в Конституцията на РБългария, 
Изборния кодекс и пр. 

 
Изборни цензове 
 
Освен всичко друго историята на борбата срещу абсолютната 

власт е история на борбата за избирателни права, постигнати отна-
чало като привилегия, а едва в най-ново време – като всеобщи и 
равни от юридическа гледна точка. Създаването и инфилтрирането 
на нови цензове връща възходящия ход на историята и е донякъде 
противоестесвен процес. Изборните цензове ограничават състава 

                                                                                                                   
структура на изборните органи, но избирателите гласуват само веднъж и избират 
пряко само един орган. Вж. Спасов, Б. Пак там, с. 180. 
Ст. Стойчев констатира, че многостепенните избори обикновено се прилагат в съче-
тание с прякото избирателно право. Само отделни държавни структури се образуват 
чрез непреки избори. Чрез пряк избор се конструират най-низовите структури на 
властта, а те от своя страна избират висшестоящ орган (един вид стъпаловидно). 
При определени условия непреките избори могат да имат по-демократично съдър-
жание от преките. Вж. Стойчев, Ст. Цит. съч., 60–61. 
24 Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 62. 
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на избирателния корпус, а оттук и степента на представителност на 
съответните органи. 

Вече разбрахме, че, за да се възползва от активното си изби-
рателно право, българският гражданин първо трябва да е такъв по 
рождение (или чрез придобиване на гражданство). Наред с това той 
трябва да е навършил пълнолетие, да не е поставен под запреще-
ние и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Чл. 42 (2) от 
КРБ овластява законодателя да допълни и развие изборното зако-
нодателство, вследствие на което множеството създавани и изме-
няни през последните години закони прераснаха в единен Изборен 
кодекс. Какви са неговите основни клаузи, засягащи активното изби-
рателно право? 

На първо място прави впечатление двоякият ценз за 
уседналост (чл. 3 (2) от ИК), в който се казва, че активното избира-
телно право по отношение на изборите за членове на Европейския 
парламент изисква българските граждани да са живели най-малко 
през последните три месеца в РБългария или в друга държава – 
членка на ЕС. Относно изборите за общински съветници и кметове 
условието е двойно утежнено – ал. 4 говори за шестмесечно преби-
ваване в съответното населено място. 

По подобаващ начин е уреден въпросът за активното избира-
телно право на чуждите граждани, пребиваващи в нашата страна. 
Такова изключение от първоначалните конституционни предписания 
е необходимо условие за членуването на България в ЕС. То е зако-
нодателно постановено с конституционните изменения от 2005 г. и 
намира израз в новата ал. 3 на чл. 42 от КРБ (ДВ, бр. 18 от 2005 г.). 
Във връзка с това Изборният кодекс предвижда, че освен изложени-
те в Конституцията условия (с изключение за наличието на българс-
ко гражданство) гражданите на държави – членки на ЕС, трябва да 
имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в РБъл-
гария или в друга държава членка. Освен това те не трябва да са 
лишени от право да гласуват в собствената си страна и да са зая-
вили с предварителна декларация желанието си да упражнят пра-
вото си на глас на територията на нашата държава. По този начин 
се създава своеобразен ценз на базата на чуждо законодателст-
во (в рамките на членовете на ЕС), както и бюрократично изискване. 
За местни избори условията са същите като тези за евродепутати, 
само че пребиваването и декларацията се отнасят към съответното 
населено място, в което чужденецът има желание да упражни пра-
вото си на глас. 

Пасивното избирателно право е регламентирано по подобен, 
но различаващ се в някои отношения начин. На първо място въз-
растовата граница е по-висока. Изискват се навършени 21 години за 
кандидатстване при избори за излъчване на народни представители 
и евродепутати. За участие в избори за президент съществува съ-
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ществен възрастов ценз – навършени 40 години. Наистина подоб-
но изискване не е излишно, имайки предвид отговорността на поста 
държавен глава. Възрастовият ценз обаче дава известни гаранции 
за помъдрялост и натрупан житейски и професионален опит. Конк-
ретната възраст, която трябва да бъде навършена, за да може да се 
кандидатира за президент дадено лице, не трябва да се абсолюти-
зира. Нека все пак припомним, че в Съединените щати (които са 
президентска република) изискват техните кандидати за президент 
да са навършили 35 години. 

Условието за българско гражданство е безапелационно от-
носно изборите за депутати в Народното събрание (НС) и президент 
на републиката. Не така стоят нещата обаче при вотовете за Евро-
пейски парламент (ЕП) и общински съвети. При кандидатстването за 
евродепутатско място има ценз за уседналост както за български, 
така и за чуждестранни граждани: първо, те не трябва да имат как-
вото и да било друго гражданство в държава извън Общността; и 
второ, те трябва да са живели поне 6 месеца на територията на 
България или на друга страна членка и да заявят желание за учас-
тие в изборите с писмена декларация. Това се отнася и за местните 
избори, но с тази разлика, че кандидатите трябва да са живели на 
територията на съответното населено място за същия период от 
време, което представлява своеобразен териториален ценз. Да не 
забравяме и изискването чужденците да не са лишени от избира-
телно право по волята на изборните закони в тяхната родина. 

Приетият някъде ценз за воннослужещи също е спорен. От 
една страна, той е добре измислен, защото тоталното деполитизира-
не на въоръжените сили гарантира до голяма степен тяхната нена-
меса във вътрешнополитическите дела на държавата, поради което 
евентуална предизборна или каквато и да е агитация би представля-
вала изключително опасна тенденция. От друга страна обаче, воен-
нослужещите също са граждани и имат всички права по Конституция. 
Тук изходът е забрана за агитация (и всяка друга дейност, свързана с 
политиката) в близост до военните поделения и съоръжения, а когато 
е извън тях (в отпуск или уволнение), гражданинът военен е напълно 
в правото си да присъства на митинги, да взема отношение по поли-
тическите въпроси и, разбира се, да гласува. Естествено пасивното 
му избирателно право не съвпада с работата му във въоръжените 
сили, тъй като двете позиции взаимно се изключват. 

Другият вид ценз е т.нар. „имуществен“ ценз. Той обаче вече 
е отхвърлен напълно от историята, доколкото даването на повече 
гласове на най-заможните и лишаването на низините от право на 
вот (а още повече от право да бъдат избирани) е отживяло своето 
време още през XIX век. 

Нещо подобно се получава и при една прикрита форма на 
имуществения ценз. Става дума за образователния ценз. Преди 
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той е представлявал изключение от имущественото изискване. Счи-
тало се е, че необходимостта от известна подготовка и количество 
знания са предпоставка за разумно гласуване от страна на избира-
телите. Образованието обаче не е задължително критерий за поли-
тическа зрелост на гражданите25, най-малкото защото там, където 
съществува наличие на необразованост в точно определена етни-
ческа, религиозна или каквато и да е друга общност, има проблем, 
който не произлиза от самата образованост. Той няма да се реши с 
лишаване на съответната социална група от избирателни права. 
Напротив – най-вероятно ще се задълбочи, поради което държавата 
трябва да направи така, че тези хора да се образоват и социализи-
рат. Обратното само ще ги маргинализира допълнително и ще ги 
превърне в излишни хора – нещо недопустимо в съвременна де-
мократична Европа. 

Четвъртата българска конституция допуска съществена не-
пълнота, свързана с евентуална дискусия относно въвеждането на 
образователен ценз. Например чл. 53 (1) дава право на образова-
ние на всички, ал. 2 казва, че училищното обучение до 16-годишна 
възраст е задължително, като обучение до определена възраст не 
предполага задължителна образованост. Възможно е ученикът да 
не придобие основно образование до навършването на тази въз-
раст и така това условие не може да служи като предпоставка 
за вграждане на образователен ценз в изборното законода-
телство на България. 

От друга страна чл. 10 от КРБ и Законът за народната просве-
та (чл. 7, ал. 1)26 казват, че изборите се провеждат на базата на спо-
менатите вече принципи. Тоест, и да бе възможно приемането на 
задължителното училищно обучение до 16 години, Конституцията не 
допуска лишаването на навършилите пълнолетие от право на глас, 
на 21-годишните да бъдат избирани за народни представители и 
евродепутати и пр. В българския върховен закон няма хипотеза и 
санкция за евентуално неналичие на училищно обучение до 16-ата 
година. Следователно няма база, на която навършилите пълноле-
тие (още 21 или 40 години) да бъдат възпирани от евентуален ценз, 
свързан с образованието. 

 
Задължително гласуване 
 
Вече казахме – субективното (избирателно) право не е за-

дължение. Наличието на правосубектност като юридическо единст-
во на правоспособност и дееспоспобност изключва дадено право да 
се превръща в задължение и обратното. Ето защо не можем да пра-

                                                 
25 Вж. последователно пак там, с. 40; 50. 
26 Закон за народната просвета. Обн. ДВ, бр. 86 от 18.X.1991 г. и т.н. 
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вим извод, че наличието на дадени права е пряко обвързано със 
спазването на някакви задължения, нито пък е разумно да търсим 
пропорция между възползването от правата и придържането към 
задълженията. Те са различни категории на правото, а не двете 
страни на една и съща монета. 

И все пак кои са основните аргументи в полза на задължител-
ното гласуване, които се налагат (донякъде произволно или според 
случая) в публичното пространство у нас? 

Представени накратко, те са следните: 
– по-голяма представителност на политическите партии; 
– зачитане на „мнението на всички гласоподаватели“; 
– борба с „етническия вот“; 
– осигуряване на повече легитимност на политическата власт; 
– ограничаване на влиянието на твърдите електорати; 
– по-добро оправдаване на разходите за цялостния изборен 

процес (не само за гласуването, а и за предизборната кампания); 
– пораждане у гласуващите желание да се ограмотяват и ин-

тересуват от политика, защото само така те ще могат да вземат ре-
шение за кого да гласуват и пр. 

На пръв поглед тези твърдения изглеждат правилни. Някои от 
тях всъщност са такива, докато други нямат отношение към темата 
за задължителното гласуване, а по-скоро са наложени от различни 
политически играчи с цел преследване на личен или политически 
интерес. Трети пък са направо погрешни, т.е. представляват чиста 
спекулация. Така например, ако се спрем на аргумента, че чрез при-
лагане на задължителност на вота ще се осигури по-голяма леги-
тимност на политическата власт, може да се каже, че това е невяр-
но поради простата причина, че легитимността не се измерва, 
понеже и досега не ни е известен измерител за стойността на леги-
тимността, защото няма пропорция легитимност/нелегитимност на 
партии, движения, явления и на политическата система в цялост. Не 
можем да кажем, че една политическа партия е по-легитимна от 
друга, защото е получила повече гласове от нея. Когато сме в това 
положение, просто ще влязат в сила правилата на демократичната 
политическа игра и едната евентуално ще управлява, другата –  ще 
опонира. Но и двете обаче са легитимни. Изобщо според нас този 
„аргумент“ е едностранчиво представяне на невъзможно положение, 
поради което трудно може да се приеме за основателен. 

Напълно допустимо е от друга страна да се ограничи влияние-
то на твърдите електорати. Това обаче необяснимо се представя 
като някакъв обезателен плюс на задължителното гласуване. Въз-
можно е чрез постоянното си явяване пред урните хората от т.нар. 
„твърди“ електорати (още „електорални ядра“) да изразяват много 
по-адекватна и по-реализируема политическа позиция. Почти като 
правило е, че перманентно невъзползващите се от правото си на 
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глас граждани са с доста ниска политическа култура и грешни ори-
ентации. Но и това не бива да се приема като абсолютна истина, 
тъй като зависи от редица социални, национални, политически, де-
мократически и други фактори. 

На свой ред словосъчетания като борба с „етнически вот“ 
звучат крайно ненадеждно, и в много отношения дори спекулативно. 
Пределно ясно е, че те се използват предимно с користни цели от 
някои политически формации в стремежа им към по-високи изборни 
резултати. Етнизирането на вота може да се предотврати с далеч 
по-прецизни средства. Да не говорим, че в редица разделени етни-
чески общества се гласува без т.нар. „етнически“ вот. Явно пробле-
мът е на друго място и трябва да се изследва много по-дълбоко. 
Нека не изключваме възможността вотът да се сведе до „етнически“ 
въпреки наличието на евентуално задължително гласуване. 

Накрая ще отбележим, че действащият в някои държави (Бел-
гия, Гърция) принцип, според който активното избирателно право е 
и задължение, трябва да се приема като изключение от доминира-
щото по света правило за доброволността на гласуването. Мотивът 
за приемането на този принцип е свързан с потребността периодич-
но именно чрез избори да се търси волята на целия избирателен 
корпус за насоките на политиката и за действащите лица в нея. Но 
нека все пак подчертаем, че подобно изискване за легитимация на 
личности, партии и линии на политическо поведение не е гаранция 
за правилността на вота. Една бурна и неконтролируема предиз-
борна кампания може съвсем спокойно да подведе избирателния 
корпус, което в случая може да бъде крайно опасно, тъй като всъщ-
ност този корпус е целият (имащ активно избирателно право) народ 
на страната, или т.нар. „електорат“ на държавата. 

 
Неточностите, неяснотите и спорните моменти по отношение 

на изборите, системите на избор, изборния процес и право, цензо-
вете и задължителното гласуване все още остават твърде значи-
телни. С течение на времето обаче политическата наука започва да 
отделя все по-голямо и по-голямо внимание на тази значима за нея 
материя. Динамичният и непредсказуем (демократичен) политичес-
ки процес по света не позволява поставянето на изложените проб-
леми в тясна рамка и тяхното окончателно решаване. Тук изборната 
теория и практика имат все още твърде много какво да разкриват, 
анализират и усъвършенстват в бъдеще... 
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ЕВРОПЕЙСКОТО ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 
ас. Михаил Михайлов, проф. дсн Димитър Костов, 

Георги Тасков 
 
 
Принципите, които водят до създаването на Европейския съюз 

(Маастрихт, 1991 г.), са: 
– свободно движение на капитали; 
– свободно движение на хора; 
– свободно движение на стоки. 
След създаването през 1962 г. на Европейската общност се 

сключват митнически и търговски договори, с които се улеснява 
трансграничното придвижване на хора. По-трудно става движението 
на стоките поради това, че всяка от държавите членки има различия 
във ветеринарното и хигиенното нормиране и законодателство. По-
ради този факт основна задача на ЕО е сближаване на национални-
те законодателства, свързани с храните, в рамките на Общността. 

Законодателната система на ЕС включва: 
– Европейски парламент; 
– Съвет на Европа; 
– европейски комисии; 
– Европейски съд; 
– Одиторски съд. 
Еврокомисията за храни... има толкова членове, колкото са 

държавите членки, които се подчиняват на генералните директори 
по направления: 

– здравеопазване и защита на потребителите; 
– хранителна промишленост; 
– селско стопанство. 
Основната функция на тази комисия е инициирането и подго-

товката на проекти в хранителното законодателство, които предста-
вя в Съвета и Парламента. Тя има правата само да приема норма-
тивни документи и да контролира изпълнението на хранителното 
законодателство на ЕС в държавите – членки на Общността. 

В помощ на Еврокомисията са създадени Научен комитет по 
хранителни продукти, по хранителна промишленост, селско стопан-
ство и здравеопазване. 

В ЕС са приети правовите документи: 
– регламенти; 
– директиви; 
– решения. 
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Регламентът е задължителен и е с пряко действие във всички 
държави членки, т.е. те стават закони. 

Директивата е задължителна заради крайните резултати, но 
дава възможност всяка държава членка сама да избира методите и 
средствата за постигане на тези резултати. Директивите започват 
да действат в отделните държави членки само когато станат част от 
националното законодателство. 

Решенията са задължителни за тези държави, за които се отнасят. 
Законите се приемат с квалифицирано мнозинство в Евро-

пейския парламент. 
Хранителното законодателство започва развитието си от са-

мото начало на ЕИО, основано през 1956 г. с подписания Римски 
договор. През 1962 г. е приета първата директива – за хранителните 
оцветители, а през 1964 г. – втората директива – за хранителните 
консерванти. 70-те години на миналия век е време на хармонизация, 
защото се установява, че различията в законодателствата на от-
делните държави членки създават търговски бариери. Това налага 
създаването на „Програма за отстраняване на техническите барие-
ри в търговията“, която съдържа над 40 области за хармонизация на 
законодателството, което включва пиво, безалкохолни напитки, 
масло, тестени изделия, сирена, сладолед и др. Впоследствие се 
приема „Програма за индустриална политика“, която е разчетена за 
5 години, но и двете програми не заработват, защото държавите 
членки не желаят да променят хранителното законодателство. 

Европейският съд променя напълно мисленето на хората от 
ЕО с решението си по делото, в което основен казус е забраната за 
продажба на френски ликьор от касис в другите държави – членки 
на Общността. Съдът определя, че държавите не могат да забраня-
ват вноса на стоки само като декларират, че това защитава общест-
веното им здраве. Ако стоката на законно основание е произведена 
в една държава, тя задължително има право да се продава в друга 
държава – членка на ЕО, на принципа на общото признаване. 

От това време (1983 г.) започва създаването на единен вът-
решен европейски пазар. 

Идеята за единен вътрешен европейски пазар е осъществена 
с „Единен европейски акт“ през 1992 г. 

Вътрешният пазар е този, на който се осъществява свободно-
то движение на стоки и хора на територия без вътрешни граници. 

Еврокомисията изработва „Бяла книга на Комисията“, в която 
се формулира концепцията „Нов подход“, в която се подчертава, че 
законите в хранителното законодателство са задължени: 

– да осигуряват справедлива търговия; 
– да дават необходимия обществен контрол; 
– да съблюдават изискванията, които се отнасят до защитата 

на здравето. 
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Комисията предлага пет рамкови директиви: 
– хранителни добавки; 
– етикетиране; 
– храни за особени категории потребители; 
– материали, контактуващи с хранителни продукти; 
– официален контрол. 
Рамковата директива включва 400 добавки в следните области: 
– разрешени добавки; 
– разрешени видове продукти; 
– разрешени нива. 
Етикетирането (Директива 79/112/ЕЕС) е регулирано с няколко 

директиви, с които фирмите са задължени да дават информация за 
хранителната стойност на продукта, процентното съдържание на 
ингредиентите, срока на годност, производителя и др. 

През 1989 г. е приета „Директива за официалния контрол на 
хранителните продукти“, в която са очертани как, къде и кога трябва 
да се осъществява официалният контрол на хранителните продукти. 
През 1983 г. се приема „Директива по хигиена на производството на 
хранителните продукти“. 

Директива 89/398/ЕЕС определя хранителните продукти за 
специални групи потребители: 

– храни за кърмачета; 
– мляко за кърмачета; 
– хранене на деца до 3 години; 
– нискокалорична храна; 
– храна с ниско съдържание на натрий. 
В Директива 89/109/ЕЕС са обхванати материалите, контакту-

ващи с хранителни продукти: 
– пластмаси; 
– преработена целулоза; 
– еластомери; 
– гуми и др. 
В Генералния директорат по селско стопанство се приемат 

много документи, регулиращи един тип продукт, които включват: 
– мляко; 
– месо – говеждо, агнешко, овче; 
– рибни продукти; 
– дивеч. 
Последният етап от хранителното законодателство е в перио-

да от средата на 90-те години на XX век до днес. 
В този период Комисията разработва: 
– Обръщение по въпросите за здравето на потребителите и 

хранителните продукти; 
– Зелена книга по хранително законодателство; 
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– Обръщение на Комисията към Европарламента и Съвета на 
Европа по въпросите за контрол и инспекции в областта на храни-
телните продукти, ветеринарното дело и здравето на растенията; 

– Бяла книга по безопасността на хранителните продукти и 
планове на Комисията. 

Обръщението по въпросите за здравето на потребителите съ-
държа следните основни принципи за прозрачност на хранителното 
законодателство в тази област: 

– засилване на ролята на научните комитети в подготовката на 
препоръките по безопасността на потребителите; 

– развитие на анализа на риска – база за разработване на закони; 
– нов подход към контрола. 
„Зелената книга“ на хранителното законодателство дава въз-

можност за опростяване, систематизиране и относителна надеж-
дност на хранителното право. 

В резултат на Обръщението на Европарламента и Съвета по 
въпросите за контрол и инспекция в областта на хранителните про-
дукти, ветеринарията и здравето на растенията се приема да се 
създаде Офис по хранителни продукти и ветеринария, който трябва 
да разработи програми за контрол. 

В „Бялата книга по безопасността на хранителните продукти“ 
се очертава нова концепция за безопасността на храните и планове 
за разработване на закони. Контролът за безопасността на храните 
„от полето до масата“ е непрекъснат и прозрачен. Изискванията за 
безопасността на продуктите, произведени в Европа за европейци-
те, се уеднаквяват с изискванията за продуктите за износ и внос в 
трети държави. 

С Регламента на ЕС № 178/2002 се въвеждат правилата на 
правото в областта на храните и се установява европейска институ-
ция за безопасност на храните. По този начин се гарантира довери-
ето на потребителите и търговските партньори. Регламентът опре-
деля процедурите относно безопасността на фуражи и храни от по-
лето до чинията. Дефинират се понятията: 

– „предприятие за производство на храни“; 
– „стопански субект в хранителната промишленост“; 
– „търговия на дребно с храни“; 
– „риск“ и „анализ и оценка на риска“; 
– „опасност“ и „възможност за проследяване“; 
– „краен потребител“ и др. 
Хранителното законодателство цели: 
– опазване на здравето и живота на потребителите; 
– да даде информиран избор на потребителите за консумира-

ните от тях храни; 
– лоялна конкуренция при търговията с храни; 
– предотвратяване на риска от дадена храна или фураж; 



ас. Михаил Михайлов, проф. дсн Димитър Костов, Георги Тасков 

 142 

– хуманно отношение към животните. 
Внасяните и изнасяните храни и фуражи трябва да отговарят 

на съответните изисквания на законодателството в областта на 
храните, на стандарти или на други законови процедури. 

Във всички стадии на производство, преработка, транспорт и 
разпространение на храни и фуражи фирмените субекти трябва да 
гарантират безопасността им. Храните и фуражите трябва да са та-
ка етикетирани, че да дават информация за хранителната стойност, 
хранителните съставки, производителя, срока на годност и др. 

Европейският орган по безопасността на храните допринася 
за поддържането и опазването на здравето на потребителите; пре-
доставя информация за евентуалния риск; предлага научно-
техническа помощ. Той се състои от управителен съвет, изпълните-
лен директор; съвещателно тяло; експерти на научен комитет. Съз-
дават се експертни групи по: добавките във фуражите, растителната 
защита, ГМО, диетичното хранене, замърсителите в хранителната 
верига и здравето на животните и хуманното отношение към тях. 
Принципите на работа на Европейския орган по безопасност на хра-
ни и фуражи са: 

– пълна независимост; 
– прозрачност; 
– поверителност; 
– предоставяне на информация на органа. 
Създадена е система за бързо известяване при директен или 

индиректен риск за здравето и живота на потребителя, произтичащ 
от храни и фуражи. 

Аналог на Европейския орган са Агенцията по контрол и безо-
пасност на храните в държавите – членки на ЕС. 

Регламент (ЕО) № 853/2004 съдържа хигиенните правила за 
храните от животински произход, като постановява изискванията, 
които трябва да се спазват на всеки етап от хранителната верига. 

За пълното му разбиране експертите са длъжни да познават: 
– Регламент (ЕО) № 178/2002; 
– Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент, от-

насящ се до хигиената на храните; 
– Регламент (ЕО) № 2074/2005, свързан с микробиологичните 

критерии към храните и др. 
В Анекс I на (ЕО) № 853/2004 е даден списък на непреработе-

ните хранителни продукти, а Анекс II се фокусира върху преработе-
ните храни от животински произход. 

Регламентът формулира изискванията към предприятията, 
работещи с храни от животински произход, за които няма здравно-
хигиенни изисквания към одобряването на тези производства. Той 
третира техническите въпроси, които са свързани с месото (чисти 
животни, предкланични боксове, кланически операции). 
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Регламент № 853/2004 разглежда проблема с млякото и 
млечните продукти: маркировка, автоматично доене, етикетиране и 
критериите за кравето мляко. 

Другите по-важни регламенти на ЕС, свързани с храните, са: 
– Регламент (ЕИО) № 315/93 на съвета за установяване на 

общностни процедури относно замърсителите на храните; 
– Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и пред-

метите, предназначени за контакт с храни; 
– Регламент (ЕО) № 2023/2006 за добри производствени прак-

тики за материали и предмети, предназначени за контакт с храни; 
– Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и 

Съвета относно добавките в храните; 
– Регламент (ЕО) № 432/2012 на Комисията за създаване на 

списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от 
претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболя-
ване и до развитието и здравето на децата; 

– Регламент (ЕО) № 16/2012. 
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СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007–2011 Г. 

 
доц. д-р Снежинка Константинова 

 
 

Световната туристическата индустрия заема важно място в 
икономиката на отделните държави. Ново изследване на Световния 
съвет за туризъм и пътувания (WTTC)1 от 2012 г. дава нова оценка 
на приноса на туризма: „…Директният принос на сектора към све-
товния БВП в размер на 2 трилиона щат. дол., +2,8 % надхвърля 
двукратно този на автомобилостроенето и е с почти една трета по-
висок от този на световната химическа индустрия. Туризмът генери-
ра приблизително същия БВП, който генерират секторите образова-
ние и комуникации, и около половината на същия, генериран от све-
товната банкова индустрия и финансови услуги…“2. 

Къде сме ние? Според доклад на Световния икономически 
форум3 България е на 48-о място за туризъм от общо 139 страни4. 

Туризмът е ключов сектор и за европейската икономика. Той 
включва широк кръг продукти и дестинации и много различни заин-
тересовани лица – както публични, така и частни – с много децент-
рализирани области на компетентност, често на регионално и мест-
но равнище. Туристическата индустрия в ЕС генерира повече от 5 % 
от БВП на Съюза5. 

Туризмът е сред приоритетните отрасли на българската ико-
номика, а приходите от различните туристически дейности формират 
11 % от БВП на страната. Международните прогнози за развитието 
на туристическия сектор в България са до 2016 г. туристическият от-
расъл да генерира между 16 и 16,4 % от БВП, или 7,7 млн. евро. 

През 2011 г. международните туристически посещения у нас 
са били близо 8 712 821, което е с 4,05 % повече спрямо 2010 г., ко-
гато туристическите посещения са били 8 374 034. 

Страните от ЕС продължават да са най-важният генериращ 
пазар с най-голям относителен дял за международния ни туризъм. 
През 2011 г. този относителен дял е 63,60 %, а през 2007 г. е 67,22 
%, като приходите от международен туризъм в България възлизат 

                                                 
1 WWTC – World Travel & Tourism council. – http://www.wttc.org. 
2 www.mi.government.bg 
3 http://www.weforum.org/ 
4 Всяка от 139-те страни, обект на проучването, е получила оценка по 14 критерия – 
от нормативна база и екологични условия до безопасност и сигурност, инфраструк-
тура и човешки, културни и природни ресурси. 
5 http://ec.europa.eu 
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на 2 852,39 млн. евро, което е с 3,83 % повече в сравнение със съ-
щия период на 2010 г. – 2 747,1 млн. евро. 

Целта на настоящото изследване е да бъдат установени и 
анализирани причините за туристическите пътувания на чужденците 
в България, да се определи размерът на реализираните приходи за 
референтния период от пет години – 2007–2011 г. Необходимо е 
също така да се направи нова трактовка на някои основни понятия 
като „обичайна среда“, „турист“, „туризъм“, „туристическо пътуване“, 
„референтен период“, „референтна година“ и „входящ туризъм“ съг-
ласно новите нормативни документи на Европейския съюз (ЕС). 

Терминът „обичайна среда“ означава географската област, в 
рамките на която протича ежедневието на даден индивид, и се оп-
ределя въз основа на следните критерии: пресичането на админис-
тративни граници, или разстоянието от мястото на обичайно мес-
топребиваване; продължителността на посещението; честотата на 
посещението; целта на посещението. 

„Турист“ е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или 
допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се полз-
ват понятията „посетител“ и „международен посетител“, определени 
от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата 
комисия на ООН“6. 

Понятието „туризъм“ означава дейността, извършвана от ли-
ца, предприемащи пътуване към основна дестинация извън оби-
чайната им среда за по-малко от година, с каквато и да е основна 
цел, включително стопанска дейност, отдих или друга лична цел, 
различна от трудова заетост и образование, установено в посеща-
ваното място. 

Под „туристическо пътуване“ се разбира всяко лично или про-
фесионално пътуване на хора извън мястото, в което живеят, за пе-
риод не повече от една година и чиято основна цел не е извършване 
на дейност срещу заплащане. Туристическите пътувания могат да 
бъдат следните: (1) лични – почивка, посещения на културни мероп-
риятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, 
гостуване на близки и приятели и др.; (2) професионални – команди-
ровки, участие в конференции, конгреси, сключване на сделки и др. 

„Референтен период“ е периодът, за който се отнасят данните. 
„Референтна година“ е референтният период с продължител-

ност една календарна година; периодът, за който се отнасят данните. 

                                                 
6 Закон за туризма – обн. ДВ, бр. 56 от 07.06.2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 
14.12.2010 г. 
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Понятието „входящ туризъм“ означава посещения в държава 
(членка на ЕС), извършвани от лица, които не са постоянно преби-
ваващи в съответната държава (членка на ЕС)7. 

Входящият туризъм, или т.нар. „международен туризъм“, се 
свързва с всички посещения на чужденци в България. През 1963 г., 
по време на Римската конференция, организирана от ООН по въп-
росите на международния туризъм, е дадено определение на поня-
тието „турист“. Според приетото тогава определение международен 
турист е „всяко лице, което в продължение на 24 и повече часа се 
намира временно в чужда страна и живее извън постоянното си 
местожителство“. 

Броят на посещенията на чужденци в България по страни за 
периода 2007–2011 г. са отразени в Таблица 1. Информацията е 
структурирана във: тор 10 на европейските страни, чиито граждани 
са посетили страната ни; други страни от ЕС; общо за ЕС; други ев-
ропейски страни; и страни в света. 

В предкризисната 2007 г. България е посетена от 7 725 747 
чужденци, а в началото на световната криза – през 2008 г., от 8 532 
972, т.е. с 807 225 чужденци повече в сравнение с 2007 г., и се отчи-
та ръст от +10,45 %. 

През 2009 г. броят на чужденците, посетили страната, е 7 872 
805, или 660 167 по-малко чужденци спрямо 2008 г. и спад от -2,26 %. 

През 2010 г. броят на чуждестранните посещения в България 
е 8 374 034, с отчетен ръст +6,37 % спрямо 2009 г. В края на изс-
ледвания период през 2011 г. посещенията са нараснали на 8 712 
821, т.е. отчетен е и най-голям брой посещения за целия изследван 
период. Сравнени данните от 2011 г. с тези от 2007 г., чужденците 
са с 987 074 повече, с ръст +12,78 %. 

През 2011 г. страните от ЕС продължават да са най-важният 
генериращ пазар за международен туризъм на България с относи-
телен дял 63,60 %, общият брой туристи от ЕС е 5 540 949 с ръст 
+1,02 % спрямо 2010 г. с общ брой туристи 5 425 737. В Тор 10 от 
европейските страни с най-голям относителен дял на посещения в 
страната са Румъния, Гърция, Германия, Полша, Холандия, Чехия, 
Словакия, Франция, Унгария и Швеция. 

Румъния e важен стратегически туристически пазар за Бълга-
рия и един от целевите за страната ни. През изминалата референт-
на 2011 година румънските туристи от северната ни съседка са били 
най-много сред чуждестранните гости на България – 1 499 415, с 
отчетен ръст +3,74 % в сравнение с 2010 г. (1 445 342, спад -2,70 %), 
и 1 541 006 през 2007 г. За Румъния тази лидерска позиция се пов-

                                                 
7 Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2011 
г. относно Европейска статистика на туризма (в сила от 2012 г.).  Официален вест-
ник n L 192, 22.07.2011. 
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таря трайно през последните пет години. Предпочитанията и инте-
ресите на северните ни съседи са насочени главно към морските ни 
курорти и морския туризъм с практикуването на водните спортове. 
Тези интереси продължават да поддържат устойчива тенденцията 
Румъния да е генериращ пазар № 1 за нашата страна, следвана от 
Гърция и Германия. 

По брой посещения на туристи в България Гърция е на второ 
място. Гръцките туристи са привлечени от ниските цени в България, 
уникалните спа и културни центрове на страната ни. През 2011 г. 
броят на посещенията от Гърция са 1 120 640 с отчетен ръст +10,09 
% спрямо 2010 г., когато посещенията са били 1 017 914, и 868 153 
посещения през 2007 г. 

Германия заема трето място в листата на водещите туристи-
чески партньори след Румъния и Гърция. Германия е водещ турис-
тически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-
важните пазари за българския туристически продукт. През 2011 г. 
броят на посещенията е 836 845, или отчетен спад -1,94 % спрямо 
2010 г. (853 430) и 691 596 посещения през 2007 г. 

Русия, която не е член на ЕС, формира значителен туристи-
чески поток към България. Това се определя от близостта в геог-
рафско отношение, езика, културата, религията и историята на два-
та народа. Интересът на руските туристи е в областта на балнео- и 
спа туризма. През 2011 г. увеличение има при посещенията от Ру-
сия – 469 772 туристи и ръст +20,50 % спрямо 2010 г., когато посе-
щенията са били 389 864, и 249128 през 2007 г., в началото на изс-
ледвания период. 

Резултатите от Таблица 1 показват, че въпреки кризата турис-
тите продължават да пътуват и България е предпочитана туристи-
ческа дестинация. 

Анализът на данните за 2011 г. показват, че голям интерес 
към България като туристическа дестинация има Македония с 439 
679 туристи и ръст +7,25 % спрямо 2010 г., Сърбия с 365 644 турис-
ти и ръст +18,78 %, Украйна с 251 803 туристи и ръст +26,48 %, Из-
раел със 138 951 туристи и ръст +5,95 %, Австрия със 186 438 ту-
ристи и ръст +2,68 %, Италия със 130 259 туристи и ръст +3,64 %, 
Белгия с 91 183 туристи и ръст +0,84 % и др. 
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Таблица 1 

 
Посещения на чужденци в България по страни за периода 20072011 година 

 
№ 2007 2008 2009 2010 2011 
 Държава Брой Държава Брой Държава Брой Държава Брой Държава Брой 

1. Румъния 1 541 006 Румъния 1 769 194 Румъния 1 398 694 Румъния 1 445 342 Румъния 1 499 415
2. Гърция 868 153 Гърция 881 458 Гърция 924 220 Гърция 1 017 914 Гърция 1 120 640
3. Германия 691 596 Германия 759 660 Германия 898 352 Германия 853 430 Германия 836 845 
4. Полша 221 593 Великобрита-

ния 
370 908 Великобрита-

ния 
316 928 Великобрита-

ния 
309 482 Великобрита-

ния 
306 939 

5. Холандия 152 040 Полша 257 713 Полша 304 659 Полша 294 131 Австрия 186 438 
6. Чехия 141 595 Чехия 167 738 Чехия 197 863 Чехия 184 440 Франция 182 407 
7. Словакия 140 692 Холандия 165 231 Франция 196 174 Австрия 181 577 Чехия 176 145 
8. Франция 138 380 Словакия 161 621 Австрия 182 075 Франция 181 317 Холандия 149 449 

9. Унгария 137 033 Австрия 157 027 Холандия 157 485 Холандия 156 436 Италия 130 359 
10. Швеция 112 278 Унгария 151 237 Унгария 137195 Италия 125 683 Испания 60 026 

 ЕС – Тор 10 4 144 366 ЕС – Тор 10 4 841 787 ЕС – Тор 10 4 713 645 ЕС – Тор 10 4 749 752 ЕС – Тор 10 4 648 663
 Други стра-

ни от ЕС 
1 049 092 Други страни 

от ЕС 
880 925 Други страни 

от ЕС 
744 385 Други страни 

от ЕС 
675 985 Други страни 

от ЕС 
3 267 410

 Общо за 
ЕС 

5 193 458 Общо за ЕС 5 722 712 Общо за ЕС 5 458 030 Общо за ЕС 5 425 737 Общо за ЕС 5 540 949

 Други ев-
ропейски 
страни 

2 053 829 Други евро-
пейски стра-
ни 

2 286 844 Други евро-
пейски стра-
ни 

1 854 725 Други евро-
пейски стра-
ни 

2 344 871 Други евро-
пейски стра-
ни 

2 474 735

 Други стра-
ни в света 

478 460 Други страни 
в света 

523 416 Други страни 
в света 

560 050 Други страни 
в света 

603 426 Други страни 
в света 

697 137 

 Общо: 7 725 747 Общо 8 532 972 Общо 7 872 805 Общо 8 374 034 Общо 8 712 821
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Намаление има при посещенията от Турция – 860 654 туристи, 
с отчетен спад -8,75 %, Германия – 836 845 туристи, спад -1,94 %, 
Великобритания – 306 939 туристи, спад -0,82 %, Полша – 247 012 
туристи, спад -1,49 %, Чехия – 176 135 туристи, спад -64,50 %, Фран-
ция – 182 407 туристи, спад -0,60 %, Холандия – 149 449 туристи, 
спад -4,47 %, Унгария – 123 735 туристи, спад -0,56 % и др.1. 

Данните за посещенията на чужденци в България от евро-
пейските Тор 10 страни за периода 2007–2011 г. са представени на 
Фигура 1. 
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Фигура 1. Чужденци от Тор 10 на ЕС, 
посетили България за периода 20072011 г. 

 
Акцентът на изследването са посещенията на чужденците с 

цел туризъм. Следните няколко понятия често се използват при из-
бор на туристическо пътуване: 

1. Мотивация (motivation) – в превод от англ. ез. означава мо-
тивиране, обосновaване, мотивировка, обосновка, подбуди. Моти-
вацията за пътуване се провокира от: 

– любопитството – движение от известното към неизвестното; 
– очакването – това, което се надяваме да намерим, видим и 

направим; 
– лоялността към марката – това, което светът предлага и 

клиентите държат на него (лоялността към конкретна марка се 
свързва с факта, че тя носи необходимото качество, цена и имидж). 

2. Ваканция (holiday) – празник, почивен ден, ваканция, отпус-
ка. Думата има два корена – религиозен и светски. С течение на 

                                                 
1 www.nsi.bg 
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времето религиозните и светските празници се комбинират в един 
ден за почивка и се превръщат в неразделна част от бита и тради-
циите на всички общества. 

3. Режим на пътуване (mode of travel) – определя се от състо-
янието на техниката по отношение на транспортните мрежи и пъти-
ща, превозните средства, разходите за пътуване, документацията и 
безопасното преминаване, крайпътните съоръжения и удобства. 

4. Неблагоприятни въздействия от туризма (tourism impacts) – 
влиянието на туризма върху стила и начина на живот на местните 
хора, промените в потреблението и производството, влиянието вър-
ху околната среда и др. 

Таблица 2 
Посещения на чужденци в България по цел на посещението 

 
Година 

Цел на
пътуването

2007 2008 2009 2010 2011 11/07 % 

Туризъм – почивка и 
ваканция 

4 218 713 4 765 700 3 809 561 4 227 519 4 484 248 106,29 

Туризъм – гостуване 75 162 90 478 151 508 143 591 144 308 148,09 
Туризъм – бизнес 375 613 418 374 1 075 300 933 501 971 735 258,71 
Туризъм – други 481 795 497 276 702 504 742 402 727 732 151,05 
Пътувания с цел 
туризъм 

5 151 283 5 779 828 5 738 873 6 047 013 6 328 023 122,84 

Транзитни преми-
навания 

2 574 464 2 753 144 2 133 932 2 327 021 2 384 798 92,63 

Общо: 7 725 747 8 532 972 7 872 805 8 374 034 8 712 821 112,78 
 
Данните от Таблица 2 показват, че броят на чуждестранните 

туристи, посетили България през 2011 г., е 8 712 821. Увеличението 
е с 4,04 % повече спрямо същия период на 2010 г. 

Съгласно определенията на Световната организация по 
туризъм към ООН (UNWTO)2 пътуванията с цел туризъм в техния 
обобщен вариант през 2011 г. са 6 328 023, увеличението е с 4,65 % 
в сравнение с 2010 г. и техният брой е с +22,84 % повече спрямо 
2007 г. 

През 2011 г. са реализирани 4 484 248 посещения с цел по-
чивка и ваканция, увеличението е с 256 729 и ръст +6,07 % спрямо 
2010 г. и +6,29 % спрямо 2007 г. 

Реализираните посещения с цел гостуване са 144 308 и уве-
личението със 717 отчита ръст +0,50 % и увеличение с 69 146 спря-
мо 2007 г., с ръст +92,00 % спрямо 2007 г. 

                                                 
2 World Tourism Organization (UNWTO) – http://www2.unwto.org/ 
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Посещенията с цел бизнес са 971 735, като увеличението през 
2011 г. спрямо 2010 г. е с 38 234, или се отчита ръст +4,10 % и уве-
личение спрямо 2007 г. с 596 122, с ръст +158,71 %. 

Реализираните други посещения от чуждестранни туристи 
през 2011 г. са 727 732, или с 14 670 по-малко от 2010 г., отчетеният 
спад е -1,98 %. 

Транзитно през страната за 2011 г. са преминали 2 384 798 
чужденци, което е с 2,48 % повече от предходната 2010 г. и с -7,37 
% спрямо 2007 г., когато са реализирани 2 574 464 пътувания. 

Резултатите от Таблица 2 са представени на Фигура 2. 
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Фигура 2. Цел на туристическото пътуване 
 

Приходите от международен туризъм в България за периода 
2007–2011 г. са представени в Таблица 3. 

Таблица 3 
 

Приходи от международен туризъм в България 
за периода 2007–2011 г., млн. евро 

 
Година Общо приходи 

2007 2 593,80 
2008 2 873,80 
2009 2 681,20 
2010 2 747,10 
2011 2 852,39 

Общо: 13 748,29 
 
По данни на БНБ за 2011 г. приходите от международен тури-

зъм в текущата сметка на платежния баланс възлизат на 2 852,39 
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млн. евро, което е с 3,83 % повече в сравнение със същия период 
на 2010 г., когато реализираните приходи са 2 747,1 млн. евро, и 2 
593,8 млн. евро за 2007 г., или с отчетен спад -9,97 %3. 

„Приходите от туризъм представляват над 50 % от общите 
постъпления от услуги и за анализирания период на годината на-
растването им е с най-висок принос за отчитането на по-високо по-
ложително нетно салдо на услугите (…) През 2007 г. се наблюдава-
ше възстановяване на интереса на чуждите туристи към нашата 
страна, като бяха реализирани 10,9 % повече приходи от туризъм за 
анализирания период на годината спрямо същия на предходната. 
Това се дължи предимно на присъединяването на България към ЕС 
и свободното придвижване на хора между държавите – членки на 
Съюза. Освен това навлизането на нискобюджетните авиолинии на 
българския пазар подобри конкурентоспособността на страната като 
туристическа дестинация“4. 

Данните от приходите от международен туризъм в България 
за референтния период 2007–2011 г. са представени на Фигура 3. 
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Фигура 3. Приходи от международен туризъм в България 
за периода 2007–2011 г. 

 
Основни тенденции в международния туризъм през 

2011 г.5 
 
1. Въпреки предизвикателствата търсенето на международен 

туризъм поддържа инерция. И през 2011 г. броят на международни-
                                                 
3 www.bnb.bg 
4 Агенция за икономически анализи и прогнози. Икономиката на България през 2007 
година. С., 2008, с. 10. 
5 http://mkt.unwto.org/ 
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те туристически пристигания е нараснал с 4,6 %, за да достигне 983 
млн. в световен мащаб от 940 млн. през 2010 г. 

2. Европа е най-бързо растящият регион, в който се реализи-
рат повече от половината от всички посещения на чуждестранни 
туристи в световен мащаб както в относително изражение (+6 %), 
така и в абсолютни стойности – 29 млн. повече посетители. 

3. Близкият изток (-8 %) и Северна Африка (-9 %) са единстве-
ните региони, които регистрират спад на пристиганията, което се 
дължи на Арабската пролет и политическите преходи в региона. 

4. Международните приходи от туризъм за 2011 г. се оценяват 
на 1,030 млрд. щат. дол. в световен мащаб, от 928 млрд. щат. дол. 
през 2010 г. с реален ръст +3,9 %. 

Към дългосрочните тенденции, които ще окажат трайно 
въздействие върху туризма в световен мащаб, могат да се от-
несат следните: 

1. През последните пет десетилетия туризмът показва про-
дължаваща експанзия и диверсификация, които го превръщат в 
един от най-големите и най-бързо развиващи се икономически сек-
тори в света. На световната туристическа карта се появиха много 
нови туристически дестинации, които са екзотични, предизвикателни 
и конкурентоспособни спрямо традиционните за Европа и Северна 
Америка. 

2. Според Световната организация по туризъм към ООН към 
2030 г. броят на международните туристически пристигания в свето-
вен мащаб се очаква да се увеличи с 3,3 % средно за година от 
2010 до 2030 г. Това представлява около 43 млн. повече чуждест-
ранни туристи всяка година, достигайки общо 1,8 млрд. пристигания 
до 2030 г. 

3. През 2011 г. световната туристическа индустрия успя да 
надскочи неуспехите през 2008–2009 г. Годината е белязана от ус-
тойчиви икономически сътресения, основни политически промени в 
Близкия изток и Северна Африка, както и с природното бедствие в 
Япония. В света международните туристически пътувания (посети-
тели с преспиване) са нараснали с 4,6 % през 2011 г. – 983 млн., от 
940 млн. през 2010 г., или пристиганията са се увеличили с 6,4 %. 
Световният туристически сектор бавно се възстановява от икономи-
ческата криза, като този процес е най-забележим в развиващите се 
страни, които изпреварват Европа и Северна Америка. 

На фона на тези тенденции въпреки продължаващата иконо-
мическа несигурност и нестабилност туристическите пътувания до и 
във Европа надхвърли половин милиард пристигащи и достигна 504 
млн. туристи. През изминалата 2011 г. Европа надмина всички очак-
вания с ръст 6 % посещения на чуждестранни туристи, което я пра-
ви най-бързо растящият регион заедно с Азия и Тихия океан. По от-
ношение на доходите Европа притежава най-голям дял от приходи-
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те от международен туризъм – 45 %, 333 млрд. евро (463 млрд. щат. 
дол.) през 2011 г., които в реално изражение представляват 5 % 
увеличение в сравнение с 2010 г. 

 
Изводи 
 
1. Туризмът е сред приоритетните отрасли за българската 

икономика, а приходите му формират 10,5 % от БВП на страната. 
През 2011 г. международните туристически посещения у нас са били 
близо 6 330 000, което е с 4,6 % повече спрямо 2010 г. По-голямо 
увеличение има при пътуванията за почивка и ваканция – с над 6 %. 
Страните от ЕС продължават да са най-важният генериращ пазар за 
международния туризъм с относителен дял 68 %. Приходите от 
международен туризъм възлизат на над 2 852,39 млн. евро, което е 
с 3,83 % повече в сравнение със същия период на 2010 г. 

2. Държавната политика на страната и интересите на частния 
бизнес в туризма трябва да бъдат насочени към предлагане на 
всички атрактивни туристически форми, които предлага България, – 
културно-исторически турове, спа и уелнес туризъм, балнеопроце-
дури, еко- и селски туризъм, конгресен туризъм, приключенски тури-
зъм, голф туризъм, винарски и гурме турове. Целта е транзитно 
преминаващите туристи да бъдат привлечени за няколко дни към 
вътрешността на страната, където са концентрирани различни ту-
ристически обекти, предлагащи по-евтини алтернативи на традици-
онните курорти. 

 
Литература 
1. Агенция за икономически анализи и прогнози. Икономиката на Бъл-

гария през 2007 година. С., 2008. 
2. Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 06.07.2011 г. относно Европейска статистика на туризма (в сила от 2012 г.). – 
Официален вестник n L 192, 22.07.2011. 

3. Закон за туризма. – ДВ, бр. 56 от 07.06.2002 г. 
4. http://ec.europa.eu 
5. http://mkt.unwto.org/ 
6. http://www.weforum.org 
7. http://www.wttc.org. 
8. http://www2.unwto.org 
9. www.bnb.bg 
10. www.mi.government.bg 
11. www.nsi.bg 

 
 



ТУРИЗЪМ 

 155 

 
БЕЗОПАСНОСТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО – 

САНИТАРНО-ХИГИЕННИЯТ КОНТРОЛ 
И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГОСТА 

 
доц. д-р Кремена Никовска 

д-р Иванка Петрова 
проф. дтн Стамен Стамов 

 
Положителната тенденция към слабо увеличение на приходи-

те от туризъм след 2010 г. се запазва, преодолявайки негативите на 
икономическата криза. Приходите от сектор „Туризъм“ до края на 
2012 г. се очаква да превишат миналогодишните и да надхвърлят 3 
млрд. евро. Очакваният ръст на чуждестранните туристи у нас ще 
бъде различен на отделните пазари, като най-висок ръст се очерта-
ва от Русия и Украйна – около 15–20 %. По данни на Световния ико-
номически форум (2011 г.) България е на 48-о място от 139 държави 
в класацията по привлекателност за туристи, но на 81-во по сигур-
ност. При това страната ни е запазила притегателната си сила, за-
щото е успяла да привлече туристи от Западна Европа, търсещи по-
евтина алтернатива на традиционните курорти в еврозоната. 

Значителна част от туристическата индустрия се пада на хо-
тел-ресторантьорската дейност. Ресторантьорството у нас непре-
къснато се разраства, утвърждава и усъвършенства. Отчита се пос-
тоянен ръст на реализирания оборот от дейността – през последни-
те 10 години растежът е около 3 пъти. Така през 2007 г. дейност 
„Ресторанти“ реализира 924,0 млн. лв.; тенденцията на растеж се 
запазва. Увеличава се и туристопотокът, който е един от основните 
фактори за развитие на ресторантьорския бизнес. През 2011 г. у нас 
са пребивавали с цел туризъм над 6,3 млн. чужденци; приходите за 
този период възлизат на повече от 2,8 млрд. евро. 

Могат да се посочат редица фактори, които влияят позитивно 
на развитието на туристическия бизнес у нас. Има и негативи, които 
задържат или пречат на ефективното му развитие. Напоследък все 
повече се коментират безопасността и сигурността на туристите в 
страната ни. Редица прояви и обстоятелства касаят сигурността на 
пребиваващия у нас турист, в частност и безопасността на потреби-
телите на услуги в заведенията за хранене и развлечения. 

Обект на настоящата статия е безопасността в ресторантьор-
ството – актуална и с мултиплициращ ефект тема, влияеща върху 
ефективността от тази значима част на туристическата дейност. 
Анализирани и дискутирани са въпроси, обособени в две тематични 
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направления: (1) Санитарно-хигиенен контрол и риск от неспазване-
то му; (2) Безопасност на госта в ресторанта. 

 
1. Хигиенни изисквания и контрол в заведенията за 

хранене и развлечения 
 
Едни от възможностите за създаване на рискови ситуации са 

неспазване или нарушаване на санитарно-хигиенните изисквания. В 
заведенията за хранене и развлечения се осъществява строг сани-
тарно-хигиенен контрол, регламентиран в редица нормативни акто-
ве [1, 2, 3]. С хигиенните изисквания към заведенията се цели: (1) 
създаване на условия за приготвяне на безвредна храна и макси-
мално запазване на хранително-биологичната ѝ ценност; (2) създа-
ване на условия за безопасност на госта при съвременни условия 
на хранене; (3) осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни 
условия на работещите в производствената и търговската дейност 
на заведението. Санитарният режим и личната хигиена са също 
обект на контрол. 

Значителна част от хигиенните изисквания и санитарно-
хигиенния контрол са насочени към търговската зала, тъй като на-
рушаването им касае непосредствено госта – неговия комфорт, 
удобство и дори безопасност. Микроклиматът в залите за хранене 
трябва да бъде с подходящи за целта физиологични параметри 
(температура, движение на въздуха, относителна влажност, освете-
ност, шум, вибрации, отсъствие на вредни физични и химични аеро-
золи във въздуха). 

Въздухът в залата се замърсява от: тютюневия дим; влагата, 
излъчвана от хората; топлината и миризмата, отделяна от ястията. 
По отношение на чистотата му много е важно опазването на непу-
шачите от т.нар. „пасивно пушене“. Въздухът в помещението, в кое-
то се пуши, е замърсен с вредните компоненти на тютюневия дим. 
Значима е концентрацията на съставките, които имат канцерогенно 
действие върху организма. Трябва да се отбележи, че у нас от 
1.VI.2012 г. се „Забранява тютюнопушенето в закритите общест-
вени места“ [1]. 

Температурата в залата, за да се чувства гостът комфортно, 
се препоръчва: зимно време да е 20оС, а лятно – до 25оС. Постига 
се, като външната температура се коригира в търговската зала до 
това ниво чрез отопление или вентилация и климатизация на залата 
в зависимост от сезона. При това лятно време се препоръчва тем-
пературната разлика между външната температура и температурата 
в залата да е 8–12оС. Така при много високи външни температури 
гостите няма да чувстват рязка температурна промяна и чувството 
за студ, влизайки в залата. 
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Относителната влажност в залата, за да се чувства гостът 
комфортно, се препоръчва да е 55 % (от 50 до 65 %). При това фи-
зическото възприятие се диктува и от температурата. В това отно-
шение двата параметъра са взаимообвързани – при по-високи тем-
ператури влагата трябва да е по-ниска и обратно. 

Движението на въздуха в залата не трябва да е рисково за 
здравето на госта. При изкуствената вентилация скоростта на вкар-
вания въздух е от 0,17 до 0,25 м/сек. в зависимост от температурата 
му. При по-голяма скорост се усеща течение. 

Шумът в търговската зала е ограничен в определени норми, 
особено за заведения с музикални програми и танци (дискотеки, ба-
рове и др. увеселителни заведения). 

Много важно направление по разглежданата тема са хигиен-
ните изисквания и контрол при сервирането [3, 5, 6, 7]. Необходи-
мо е да се спазват изисквания, свързани със: 

(1) Годността на поднасяната кулинарна и сладкарска продук-
ция и напитки – приемайки продукцията, сервитьорът обръща вни-
мание на годността на продукцията или на съставки от нея, докол-
кото това може да се установи визуално; да няма случайно по-
паднали странични замърсители, примеси. Готовата кулинарна про-
дукция трябва: (а) да има запазен външен вид, цвят, вкус, мирис и 
консистенция, характерни за асортимента и за използваните про-
дукти и кулинарни технологии; (б) да не съдържа вредни за здраве-
то, придобити по време на технологичната обработка вещества и 
чужди замърсители; (в) да бъде свободна от патогенна и друга не-
желана микрофлора и от нейни токсични продукти; 

(2) Чистотата и целостта на ползваните съдове и прибори – 
приемайки продукцията, сервитьорът обръща внимание на съдове-
те, в които са поставени храната и напитките, – случайно неизмити 
добре участъци, нащърбени, следи от червило и петна по чаши с 
напитки и др.; 

(3) Температурата на поднасяне на храната и напитките – сер-
витьорът обръща внимание на температурата на ястията и на съдо-
вете, в които са (затоплени чинии, плата – за топлите ястия); темпе-
ратурата на съответната напитка – отговаря ли тя на изискванията 
за този вид напитка (достатъчно охладена, достатъчно топла); 

(4) Продължителността на стоене на изнесената вече в залата 
готова продукция – обръща се внимание при предварително зареж-
дане на залата с част от продукция, и особено при бюфетни форми 
на обслужване (блок маси, шведска маса, форми на „ол инклузив“ 
система); 

(5) Чистотата на масите за консумация и помощните звена 
(сервитьорските шкафчета, помощните масички, колички); 

(6) Опазването на гостите от окапване, изпръскване, опарване, 
нараняване по време на сервиране и отсервиране; 
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(7) Личната хигиена на обслужващия персонал. 
Голяма част от посочените изисквания са по-скоро техноло-

гични. Част от тях са и в правилата на сервирането. Контрол върху 
споменатите изисквания осъществяват: (1) сервитьорите – при при-
емане на продукцията от кухните и бюфетите; при сервиране и от-
сервиране; (2) готвачът (бюфетчикът) – при предаване на продукция 
за залата. 

В ресторантьорската практика не са редки случаите на нега-
тивни последствия върху гостите – хранителни отравяния, въздейс-
твие от лошокачествена храна, ползване на съдове, неотговарящи 
на хигиенните изисквания, лоша лична хигиена на обслужващите и 
др.под. негативи, които създават лош имидж на заведението и вли-
яят върху посещаемостта. 

 
2. Безопасност в заведенията за хранене и развлечения 
 
Темата е много важна и може да се дискутира в две направ-

ления: (1) Безопасни условия на труд за работещите; (2) Безопас-
ност и сигурност на госта. 

Първото направление касае производствения персонал – на 
работещите в заведенията за хранене и развлечения трябва да се 
осигуряват такива условия на труд, които да гарантират безопасност 
на работното им място по отношение на тяхното здраве, злополуки, 
пожарна и аварийна безопасност [2]. Проблемът е важен, но в нас-
тоящия материал е поставен акцент върху второто направление – 
безопасността и сигурността на госта [6, 7, 8]. 

В заведенията за хранене и развлечения трябва да се целят и 
постигат сигурност и безопасност на госта. Това силно повишава 
имиджа на заведението. В днешно време гостите силно се влияят от 
факторите „сигурност“ и „безопасност“ при избора си на заведение, 
което да посетят. В това понятие гостът (туристът) включва както 
здравна безопасност (при консумация), така и сигурност по отноше-
ние на престъпления, бедствия и аварии (при пребиваване в заве-
дението). Последствията за заведението са много сериозни в слу-
чай на инцидент с гост. В зависимост от характера и величината на 
инцидента различни по размер и въздействие са материалните и 
моралните последствия. Освен негативен обществен отзвук постра-
далият може да осъди заведението. 

Основните отблъскващите фактори за туристите, решили 
да ползват услугите на заведенията за хранене и развлечения, са: 
(а) страх от престъпления; (б) страх от бедствия и аварии; (в) въз-
можности за хранителни отравяния и други последствия за здравето 
им; (г) лошо обслужване, некачествени храни и фалшиви напитки; 
(д) парични измами, в т.ч. и надписване на сметки; (е) кражби на 
вещи и пари; измами. 
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Напоследък се отчитат негативни прояви и инциденти (особе-
но през активните туристически сезони и в курортни райони и дести-
нации) от външни нарушители с криминален профил, както и от ту-
ристи/гости под влияние на алкохол, наркотични средства, порочни 
наклонности. Създаването на рискови ситуации, нарушаването на 
норми, несигурността у гостите (особено в късните часове; в нощни 
и/или развлекателни заведения) силно влияят върху преценката на 
госта за сигурност и безопасност, формират у него страх и нежела-
ние да посети такива „рискови“ заведения и обекти. Неприятните 
инциденти не намаляват, независимо че заведенията засилват ох-
ранителните инициативи (увеличават охраната, поставят наблюда-
телни камери и др.). Ето какво се пише в медиите: „Напоследък за-
честиха инцидентите в КК Слънчев бряг, причинени от шумни и аг-
ресивни туристи, което отблъсква желаещите да посещават заведе-
нията, особено в по-късните часове…“. И още: „Всички открити за-
ведения в комплекса да бъдат с ограничено работно време до 
24.00 часа; групите – участници в bar crawl, след полунощ да нямат 
правото да провеждат маршрути от заведение на заведение…“. То-
ва предлагат от Съюза на собствениците в КК Слънчев бряг и до-
пълват: „Важно е да се регулира движението на шумните групи по 
улиците и да се отстранят грозните гледки с пияни туристи по алеи-
те (…) Шумът от нощните заведения и пияните младежи по алеите 
дразнят хотелиерите, които твърдят, че алкохолните турове гонят 
богатите туристи“ (От медиите, 2012 г.). Напоследък се увеличиха 
рисковете и от прояви на терористични актове, които касаят сигур-
ността и на туристите. Обсъждат се мерки за сигурността на турис-
тите у нас. Мерките са представени на браншовите организации на 
хотелиери, туроператори и на ръководството на големи черноморс-
ки курортни комплекси. Всички препоръки ще бъдат публикувани на 
сайтовете на МИЕТ и МВР (Медиите, август 2012). 

За засилване на несигурността през настоящата година влия-
ние оказа атентатът в Бургас. Провокирани от този терористичен акт 
със силен обществен отзвук, представителите на икономическото и 
вътрешното министерство смятат, че по-скоро трябва да се мисли в 
посока обучение на гидовете и туроператорите – тези, които посре-
щат туристите и са най-близо до тях. Обучението според тях ще по-
виши квалификацията им за това, как да се грижат за сигурността на 
туристите, а разходите за това ще се поемат от държавата (Медии-
те, vesti.bg, 31.07.2012 г.). Предлага се [8] български туроператори, 
които посрещат израелски туристи, да преминат специално обучение 
за разпознаване на терористи. Туроператорите да се обучават про-
тив тероризъм; да се засили контролът при автобусните турове с ту-
ристи; да се засили контролът при влизане/излизане на гости в заве-
денията и др.под. От своя страна туристическият бранш настоява за 
специализирана „туристическа полиция“, но предложението не се 
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реализира основно поради липса на финансиране; мнението е на Е. 
Иванова, УС на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, 2012 г. [8]. 

Може да се обобщи, че изброените и коментирани негативи, 
касаещи сигурността на туриста, влияят силно върху оценката и 
нагласата му за повторно посещение на страната ни. От това губи 
туристическата индустрия като цяло и в частност ресторантьорската 
дейност. За това основна цел трябва да бъде ограничаването, и до-
ри премахването на възможностите за реализация на посочените 
прояви. 

За постигане на гореспоменатата цел – безопасност и сигур-
ност на госта в ресторантьорството, е необходимо ангажиране на 
целия персонал на заведението. В значителна степен разгледаните 
по-напред законови норми и изисквания, свързани със санитарно-
хигиенния контрол и безопасността на труда, ангажират и норма-
тивно задължават заведението да решава тази задача. От друга 
страна силно изявената позиция на потребителите (гостите, турис-
тите) в тази насока – търсене на безопасност и сигурност, също 
принуждават заведенията да имат положителни резултати в това 
отношение. 

В стандартите на престижни наши хотел-ресторантски комп-
лекси все повече намират място и материали, отнасящи се до си-
гурността на обекта. В тях има изисквания, свързани с пожарната и 
аварийната безопасност, указания към отделните групи персонал за 
осигуряване на сигурността и реагиране при инциденти и др.под. 

Сигурността на госта се налага все повече като сериозна тема 
за обсъждане, дискутиране и търсене на резултатност. 

 
Обобщение 
 
Направен е обобщен анализ по две основни направления в 

ресторантьорството, свързани с неговата безопасност – риска от 
неспазване на санитарно-хигиенния контрол и безопасността на гос-
та в ресторанта. 

Изложените данни и анализът им показват, че през последни-
те години проблемът за безопасността и сигурността на туристите у 
нас става все по-актуален и сериозен. Той се нуждае от редица 
дейности и конкретни мерки, които да гарантират в значителна сте-
пен сигурността на тези, които посещават туристическите ни обекти. 

Ресторантските обекти са значима част от туризма и са особе-
но уязвими за негативни прояви в разглежданата посока; те също се 
нуждаят от разширяване и засилване на дейностите, разгледани в 
настоящата работа, касаещи безопасността в ресторантьорството. 
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УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ 
И АКТИВИЗИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

 
чл.-кор. проф. дсн Димитър Димитров 

 
 
Специфични особености на съвременните конфликти 
 
Свят без конфликти е утопичен свят. Човек без конфликти е 

мъртъв човек. Едва ли има по-дискутирана тема днес от темата за 
конфликтите и възможността те да се управляват. Различните ви-
дове конфликти се управляват по различен начин. Например етни-
чески и религиозни конфликти често се проявяват в рамките на мак-
роконфликти, конфликти между отделни държави, нации и народи. 
Същото се отнася и за мегаконфликтите, възникващи между отдел-
ните цивилизации, между Изтока и Запада, между богатия Север и 
бедния Юг. Дискусията по въпроса за същността и бъдещето на кон-
фликтите придоби нови измерения след появата на известното изс-
ледване на Самюъл Хънтингтън „Сблъсъкът на цивилизациите“ 
(1999 г.). Критикувани и приемани безрезервно резултати от това 
изследване поставиха началото на по-задълбочено вглеждане в 
процесите, отразяващи сблъсъка между отделните цивилизации. 
Силата на културното родство между отделните цивилизации опре-
деля бъдещето на мегаконфликтите. Като се позовава на едно из-
казване на Вацлав Хавел, че „културните конфликти се разрастват и 
днес те са по-опасни, отколкото когато и да било в историята“1, Са-
мюъл Хънтингтън отбелязва, че „сега разделителната линия е про-
карана между народите на западното християнство, от една страна, 
и мюсюлманите и православните народи, от друга“2. Върху този про-
цес на разделяне определено силно влияние оказва възраждането 
на религията в световен мащаб. Изострят се противоречията и про-
тивопоставянето между основните ценности, обичаи и социални от-
ношения, които определяха облика на една отминала епоха, по сво-
еобразен начин формираха начина на живот на хората в различните 
краища на света. За това уточнява С. Хънтингтън: „Най-опасните 
културни конфликти се зараждат между разломите, разделящи ци-
вилизациите“3. При тази постановка обаче възникват редица въпро-
си като например как да идентифицираме тези разломи, какви са 
техните граници, кои са основните носители на културните различия 

                                                 
1 Хънтингтън, Самюъл. Сблъсъкът между цивилизациите. С.: Обсидиан, 1999, с. 30. 
2 Цит. съч., с. 30. 
3 Цит. съч., с. 30. 
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и защо само културните и т.н. Дискусията в търсенето на отговора 
на тези въпроси все още продължава. 

Нашата теза е, че върху процеса на управление на конфлик-
тите особено силно влияние оказват етническите и религиозните 
различия между участниците в тях. Конструирането на тази теза е 
направено от гледна точка на възможностите за насилствено реша-
ване на конфликтите, което включва военни сблъсъци, терор и те-
роризъм. Извършеният от нас анализ на редица регионални конф-
ликти потвърждава тази теза. Тя, разбира се, не противоречи тотал-
но на тезата на С. Хънтингтън за културните различия, които пре-
дизвикват сблъсъка между цивилизациите, а по-скоро я допълват, 
като се има предвид, че етническите и религиозните конфликти са 
етапи в развитието на конфликтите между отделните цивилизации. 

Когато говорим за етнически конфликти, трябва да имаме 
предвид, че този термин крие много от важните различия между 
участващите в конфликта страни. От гледна точка на теорията това 
могат да бъдат редица проблеми като тези за човешките права, за 
справедливостта и за етническата принадлежност. Не трябва да се 
пренебрегва и фактът, че конфликтът има не само разрушителни, 
но и позитивни черти. Противоречивите интереси на участниците в 
конфликта могат да се удовлетворят по мирен, конструктивен начин. 
Обикновено етническите конфликти се зараждат, когато конфликту-
ващите страни са осъзнали несъвместимия характер на своите ин-
тереси. Според Крайтън и Макайвър (1991) „етническият конфликт 
изисква поне три необходими и достатъчни условия: заплаха за 
идентичността и/или съществуването на етническа група; елит с по-
литически умения и ресурси да подклажда страха; и военна, поли-
тическа и икономическа подкрепа на трета страна за каузата“¹. Спо-
менатите изследователи отбелязват, че за периода 1945–1980 г. се 
забелязва постепенно нарастване на етническата вражда и междуо-
собици, включително и на мирните протести. Върхът на общото ни-
во на етническо насилие в международен план се постига през 90-те 
години на миналия век. 

След 1996 г. се забелязва относително намаляване на броя на 
продължаващите сериозни етнически конфликти4. Бъдещите прог-
нози за възникване на етнически конфликти трябва да отчитат и 
факта, че дори в съвременните силноразвити общества, разединени 
на етническа основа, утвърждаването на либерални и демократични 
принципи може да предизвика появата на силен етнически шовини-
зъм и неоправдана агресия5. 

                                                 
4 Етническият конфликт на международно ниво. – Във: Предотвратяване и управле-
ние на международни етнически конфликти. С.: Военно издателство, 2001, с. 17. 
5 Цит. съч., 17–18. 
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Ето защо при управлението на етническите конфликти трябва 
да се има предвид фактът, че те не могат да бъдат разрешени, ако 
не се постигнат съгласие и съдействие от двете страни. Предотвра-
тяването на етническите конфликти минава през различни фази, 
извършват се определени действия и се постигат дадени цели. 
Всичко това може ясно да се види в предложената по-долу таблица. 

 
Таблица 

Предотвратяване на конфликтите: фази, действия, цели 
 
Фази Състояние Действия Цели 

Формулиране 
на конфликта 
(1) 

Латентен кон-
фликт. Неста-
билни взаимо-
отношения 

Превантивна 
дипломация. 
Превантивно 
разполагане 

Смекчаване. Ста-
билизация 

Ескалация на 
конфликта (2) 

Спорадично 
насилие. На-
растващо нап-
режение 

Управляване на 
кризата. Намеса 
в кризата 

Ограничаване на 
насилието. Деес-
калация 

Ход на конф-
ликта (3) 

Интензивни 
въоръжени 
сблъсъци 

Посредничест-
во/Мироопазва-
не 

Контрол/съдър-
жание на насили-
ето 

Прекратяване 
на конфликта 
(4) 

Прекратяване 
на конфликта 

Преговори/Ми-
роопазване 

Предотвратяване 
на повторно из-
бухване на конф-
ликта 

Разрешаване 
на конфликта 

Разрешаване 
на конфликта 

Нови институции 
и проекти. Ук-
репване на мира

Обръщане на 
скритите източни-
ци на конфликта 

 
Предотвратяването на етническите конфликти е не по-малко 

важно от тяхното разрешаване, особено като се има предвид макси-
мата, че „най-добре разрешеният конфликт е несъстоялият се“. На 
етапа предотвратяване на конфликта е важно да се осъзнае необхо-
димостта да се действа, за да се предотвратят рисковете, и особено 
появата на насилие. Тук е царството на превантивната дипломация, 
използването на преговорите, и особено на ролята на медиатора. 
Както отбелязва Кауфман, „предотвратяването на конфликта в най-
острата му форма включва пълна гама от политически, дипломати-
чески и военни средства. Главните цели трябва да бъдат: 

а) да се действа преди избухването на въоръжено насилие; 
б) да се насърчава сближаването на позициите на интереси, 

различни от етническите; 
в) да се намалява неравенството между групите; 
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г) да се възпира регионалният авантюризъм, който може да 
доведе до междудържавна криза“6. 

В международната практика се наложи подходът да се изпол-
зват възможностите на мироопазващите мисии, които обикновено са 
части от програмата за мир. Превантивното мироопазване най-
често включва действия, насочени към спиране на развитието на 
роден разрушителен конфликт, а не действия, когато самият разру-
шителен конфликт е избухнал. Сравнително по-различен подход 
към изследването на етническите и мегаконфликтите ни предлага 
авторът на метода ТРАНСЦЕНД, норвежкият изследовател Йохан 
Галтунг. Според него е утопия да вярваме, че след подписването 
дори на определен договор конфликтът ще бъде разрешен. В 
следващия момент една от страните, участващи в конфликта, може 
да ревизира договора, да се откаже и конфликтът да избухне с нова 
помитаща сила. Затова Йохан Галтунг предлага да се стремим към 
такова управление на конфликта, което да позволява да трансфор-
мираме енергията на конфликта така, че да можем да избегнем на-
силието. Всъщност това е и съдържанието на предлагания от него 
метод. Кой анализира развитието на десет конфликта на макрорав-
нище, които се проявяват в такива зони, „обрасли с конфликти“, като 
Хаваите, Колумбия, Руанда Ълстър, страната на баските, Югосла-
вия, Израел, Палестина и др. Тези опасения са „политически – да се 
наложи волята на извършителя; засяга и невинните, мирното насе-
ление, цивилните; предизвиква паника, унижение и терор; предска-
зуемо е при избора на време, място и/или жертва; извършителят ще 
се опита да се защити от ответна реакция“7. Тези пет пункта са 
еднакво валидни както за терористи, така и за държавни терористи. 
Анализът на тези пунктове дава възможност на Йохан Галтунг да 
отбележи също така, че „насилието създава хора, неспособни на 
помирение и обединение, по-пригодни за възмездие...,8 а конфлик-
тът се превръща в тумор, смучещ енергия от целия социален орга-
низъм, например от разпространението на икономическите ресур-
си“. Основният извод, който се налага от изследването на Йохан 
Галтунг, е, че конфликтите трябва да бъдат трансформирани по на-
чин, който позволява да се избегне насилието. 

 
Тероризмът като начин на възмездие 
 
Зле управляваните конфликти създават подходяща среда за 

възникване и развитие на тероризма. Съвременният тероризъм, 
който Джералд Челенте определя като „изпуснатия джин“, има вече 

                                                 
6 Цит. съч., с. 25. 
7 Галтунг, Йохан. Разрешаване на конфликти. Ciela, 2005, с. 111. 
8 Цит. съч., с. 112. 
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пандемичен характер. Днес тази невралгична тема бива преоткри-
вана от редица автори. Повечето от тях започват с историята, като 
се позовават на първите кръстоносни походи и очертават период от 
близо хиляда години. Конфликтът между християнския Запад и ис-
лямския Изток роди кръстоносните походи, осъществявани от хрис-
тияните с папска благословия през XI и XIII век, а днес, особено 
след края на миналия век, кръстоносните походи ще се водят отно-
во в името на Бог, но този път богът ще се нарича „Аллах“, а бла-
гословията ще дойде, както отбелязва Джералд Челенте, от ислямс-
ки духовни водачи9. Според него и днес в Западния свят, макар и 
скрито и дълбоко загнездено, има антиислямистко и антиизточно 
отношение. То влияе върху цялата история на западната цивилиза-
ция, за която древните гърци са в основата на съвременния свят и 
неговото развитие. Отричането на другите цивилизации преди гър-
ците, от които самите гърци са черпили знания с пълни шепи, днес 
само „отравя всяка възможност за взаимно разбиране между Изтока 
и Запада“10. Отговорът на тези предизвикателства ще дойде от но-
вите кръстоносци, които в името на Аллах ще бъдат агресивни и 
деструктивни, и този отговор ще се нарича „тероризъм“. Дефинира-
нето на това понятие е свързано с определяне на проблемите на 
националната сигурност и националната политика. Доколкото обаче 
има вече и световни терористични организации, които действат на 
територията на други държави, например „Ал Кайда“ и др., то може 
да се говори и за глобална международна сигурност. Тероризмът се 
развива успешно в условията на политическа нестабилност, харак-
терни както за националната държава, така и за отношенията между 
отделните държави. Както посочват някои автори, сега междуна-
родната политика се описва като децентрализирана система от типа 
„помогни си сам“, в която всяка държава е отговорна за собственото 
си оцеляване. В такава система, която някои описват ала Хобс, съ-
ществува постоянен страх от нападение. Това подклажда недове-
рие, подозрение и несигурност. Всички държави трябва да са готови 
за война. Но в ситуации на война толерантността към вътрешните 
раздори се редуцира, особено когато едно етническо малцинство 
има връзка с друга държава, което тя може да експлоатира за свои 
политически интереси. В такива ситуации малцинствата могат да се 
разглеждат като „троянски коне“, които обслужват интересите на 
чуждите сили и подкопават сигурността на държавата, в която живе-
ят11. В условията на подобна международна политика става ясно 
защо терористичните актове обикновено са дело на „освободителни 

                                                 
9 Челенте, Джералд. Тенденуми 2000. Весела Люцканова, 1999, с. 275. 
10 Цит. съч., с. 276. 
11 Кармънт, Дейвид, Патрик Деймс. Предотвратяване и управление на междуна-
родни етнически конфликти. С.: Военно издателство, 2001, с. 94. 
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движения“ на бойци за етническа автономия и независимост в рам-
ките на националната държава, а на наднационално ниво – случаят 
с „Ал Кайда“ – борба срещу отделни правителства и държави – 
САЩ, страните от ЕС и др., или поддържане на отделни религиозни 
организации и движения като например в Ирак, Афганистан, Сома-
лия, Филипините и др. При подобни обстоятелства, колкото и неточ-
но да е, тероризмът най-общо може да се определи като система от 
действия на недоволни групи хора, които в рамките на един по-
продължителен процес могат да се организират и като „движения, 
обединяващи хора на религиозен и етнически принцип, които не 
признават устройството и законите на националната държава и с 
помощта на въоръжени средства – атентати, отвличане и убийство 
на видни политически фигури, искат да постигнат своите цели. Мно-
го често в средствата за масова информация или във филмите сме 
свидетели как се защитава тезата, че с терористите не бива да се 
преговаря, защото това не намалява тероризма, а окуражава теро-
ристите“. Тази теза е спорна дори само като се имат предвид тра-
гичните последици от нейното прилагане. Ето защо ние ще се опи-
таме да разкрием на всеки от етапите за преговори какво трябва да 
се направи. При подготовката на преговорите трябва да се изясни 
основно следното: какви цели си поставяме – при освобождаване на 
заложници, пленени боеприпаси, обмен на военнопленници, под-
държане на установения ред и др.; какви са мотивите за действие 
на терористите – политически, националистически, етнически и др.; 
каква е продължителността на техните действия – краткосрочна (ня-
колко часа), средносрочна (няколко денонощия) и дългосрочна (от 
една седмица до няколко години); брой на страните и брой на учас-
тниците в преговорите; равнище на представителство; участие на 
трети страни в преговорите; тайни или явни; и какви са условията на 
противниковата страна12. При този тип преговори е много важно, 
както отбелязват споменатите автори, да се оценят някои характе-
ристики на ситуацията като: известно или неизвестно е местополо-
жението на заложниците; може ли да се приложи военна сила сре-
щу противника; каква е въоръжеността на този противник; какви са 
неговите крайни намерения – опасност да убие заложниците и др. 

Важна особеност на преговорите с терористи е, че те избират 
лицата, с които искат да преговарят, – това може да бъде известна 
политическа фигура, на която имат доверие, или високопоставен 
държавен ръководител. Когато това условие не се изпълни, се при-
бягва до посредничество13. Като посредници могат да се използват 
религиозни лидери, местни авторитети, представители на средства-
та за масова информация и др. 

                                                 
12 Анцупов, Анатолий, А. Шипилов. Конфликтология. Юнита. 
13 Димитър Димитров, Успешните преговори, изд. „Горекс Прес“, 2007, с.169 
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Бъдещето на тероризма е свързано до голяма степен с пове-
дението на ислямските екстремисти, особено като се имат предвид 
техните прояви в Ирак, Афганистан и други региони в света. Вече 
изминаха 11 години от разрушаването на кулите близнаци в САЩ, 
Осама бен Ладен е мъртъв, а близо 3 хиляди живота угаснаха зави-
наги. Наскоро в размирна Либия, където се извършват дълбоки де-
мократични промени, загина трагично от терористичен акт американ-
ският посланик в тази страна. Този пълзящ страх смазва душата на 
обикновените хора – често невинни жертви в тази драматична борба. 
Борбата с тероризма е изправена пред нови предизвикателства, 
надхвърлящи културните различия между отделните цивилизации. 
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ПРЕСТЪПНИЯТ КАПИТАЛ – 

ЗАПЛАХА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ 
 

доц. д-р Камен Пенков 
 
 
„Тероризмът във всичките му форми и проявления е една от 

най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност. Всички 
терористични действия са престъпни и неоправдани, без значение 
какви са подбудите за тях, къде, кога и от кого за извършени“, се по-
сочва в изявлението на Съвета за сигурност на ООН след терорис-
тичния акт на летище „Сарафово“, Бургас, 18 юли 2012 г. Страните – 
членки на Съвета за сигурност, потвърдиха решимостта си да се 
борят с всички форми на тероризъм в съответствие със своите от-
говорности, произтичащи от Хартата на ООН. 

Тероризмът като явление има много аспекти. Едни от тях са 
икономическите и финансовите. Важна насока на международното 
противодействие е пресичането на финансовите потоци, които зах-
ранват терористичната дейност. Терористите поддържат своята 
дейност и членове, като търсят средства за финансирането ѝ в гло-
бализирания свят. Прекъсването на веригата на финансиране на 
тероризма ще даде възможност както за противодействие на теро-
ризма, така и за превенция срещу него, за да се повиши ефектив-
ността на тези усилия на международната общност. Наред с това 
мерките за намаляване на нивото на корупция, на незаконно финан-
сиране чрез пренасочване на парични потоци без ясен произход ще 
дадат възможност за ограничаване на терористичната дейност в 
глобален мащаб. 

 
1. Влияние на престъпния капитал върху междуна-

родната сигурност 
 
Противодействието на тероризма показа редица слабости и 

уязвими звена в международната система. Терористите и организи-
раните престъпни групировки използват суверенни държави като 
убежище, от чиято територия провеждат екстремистките си опера-
ции. Ключът към решаването на този въпрос до голяма степен се 
крие в паричните потоци, с които се финансира тази дейност. Теро-
ристите и престъпните групи не могат да действат сигурно с финан-
сови средства и възможности за бързо и тайно прехвърляне през 
държавните граници. Те се нуждаят от протекция срещу разкриване 
и наказателно преследване в държавите, в който действат. За целта 
използват големи парични суми, с помощта на които не им е трудно 
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да нарушат нормалното функциониране на държавни органи чрез 
измами, подкупи и изнудване на отделни членове. По този начин 
престъпните групировки, които действат в глобален мащаб, застра-
шават сигурността и стабилността на отделната държава и на све-
товния ред като цяло при относителна ненаказуемост. 

Разкриването на корупцията и на прането на пари се превръ-
ща в компонент от противодействието срещу международната орга-
низирана престъпност и тероризма. Създават се предпоставки за 
конфликти между държавите, които осигуряват подслон на между-
народните престъпници и терористи и улесняват техните незаконни 
сделки, и държавите, които се дистанцират от подобни действия. 
Мерките за лишаване на престъпните организации от убежища и 
възможности за осъществяване на трансгранични незаконни сделки 
ще затрудни сегашните и бъдещите им операции. Пресичането на 
движението на пари ще възпрепятства в значителна степен систем-
ните престъпни и терористични операции, ще намали финансовите 
потоци, насочени към създаване и развиване на корупционни схеми. 

Важен фактор в борбата срещу престъпните и терористичните 
групировки е лишаването им от финансови средства и протекция. 
Тези групировки представляват сериозна заплаха за международна-
та стабилност и сигурност, като възпирането на престъпната им 
дейност зависи от регламентиране на мерките за противодействие в 
самите държави и международноправните актове, уреждащи взаи-
модействието помежду им. 

Освен това липсата на предсказуемост в поведението, наме-
ренията и действията, характерни за терористичните групи и орга-
низации, съчетана с глобализацията, представлява сериозно пре-
дизвикателство пред всички държави. Усилията за поддържане на 
обществения ред при наличие на резки социални промени, бедност 
и безработица невинаги се увенчават с успех. В редица страни вът-
решните трудности и проблеми излизат извън националните рамки 
и представляват заплаха за глобалната стабилност. Постоянните 
граждански вълнения и безредици в някои държави и неспособност-
та им да гарантират върховенството на закона привличат междуна-
родните престъпници и терористите. 

Налице е тенденция правителствата на редица държави да се 
интересуват в по-малка степен от международното сътрудничество и 
обмен и повече от собственото си оцеляване. За да отговарят на об-
ществените потребности, управляващите често поощряват чуждест-
ранни инвестиции за подпомагане на икономическото развитие. Част 
от тях обаче са станали възможни в резултат на престъпна дейност. 

Икономическото оцеляване в светлината на световната ико-
номическа криза е предпоставка за извършване на промени в пра-
вилата на работа на вътрешните институции и финансови структури 
на отделните държави. За да участват активно в световния търговс-
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ки обмен и за да разширяват своя дял в него, често е наложително 
прилагането на митнически и визови облекчения. Тази насока на 
развитие подпомага свободата на действие, но и същевременно да-
ва възможност на престъпните групи да разширяват дейността си и 
от сравнително ограничен брой незаконни операции да стигат до 
сложни взаимосвързани престъпни дейности, преминавайки на по-
висок етап на развитие в световен мащаб. 

Ефектът на тези престъпни действия се засилва и от наличие-
то на корумпирани бизнес сектори, които се възползват от глобали-
зацията на международните финанси. Тези сектори подпомагат в 
значителна степен престъпниците и терористите чрез прикриване 
на нелегални трансакции, пране на пари и други незаконни финан-
сови операции. 

Възможността за бързо прехвърляне на огромни капитали 
посредством използването на съвременните технологии е предимс-
тво, използвано и от криминалните и терористичните мрежи. Тези 
незаконни финансови операции не могат да бъдат извършвани ус-
пешно без подкрепата на някои държави и финансовите им инсти-
туции. Подобно съучастие, в съчетание с актуалните информацион-
ни технологии, създава предпоставки много от престъпните и теро-
ристични групировки да разширяват дейността си извън границите 
на една държава, да изграждат големи престъпни мрежи с огромен 
финансов потенциал. 

След събитията от 11.09.2001 г. Съединените американски 
щати станаха водещи в обединяването на усилията на междуна-
родната общност за възпиране на източниците на финансиране на 
тероризма и на международната организирана престъпност. Важно 
значение има разработването на ефективни стратегии за противо-
действие на корупцията, която подпомага организираната престъп-
ност и терористичните групировки. Корупцията представлява не са-
мо фактор за икономическо манипулиране – подкупване на служи-
тели и ускоряване на административни и търговски процедури. 
Престъпните организации и терористите най-вече я използват за 
подкопаване на вътрешната стабилност и за заплаха за междуна-
родната сигурност. 

 
1.1. Незаконно прехвърляне и „пране“ на пари 
Прането на пари е процес, при който се създава впечатление-

то, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления като 
наркоразпространение или тероризъм, имат законен произход спо-
ред данни на Уикипедия. Прането на пари е престъпление съгласно 
много законодателства и има различни определения. То е ключов 
момент във функционирането на сивата икономика. В българското 
законодателство престъплението „пране на пари“ е предвидено в 
чл. 253 от Наказателния кодекс: „Който извърши финансова опера-
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ция или сделка с имущество или прикрива произхода, местонахож-
дението, движението или действителните права върху имущество, 
за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление 
или друго обществено опасно деяние, се наказва за изпиране на 
пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три 
хиляди до пет хиляди лева“. 

Субект на това престъпление може да бъде всяко наказател-
ноотговорно лице. Предмет на престъплението се явяват чужди 
движими вещи (най-често пари), които имат престъпен произход, и 
то пак от престъпление, което ги е придобило в готов вид, а не ги е 
произвело. Изпълнителното деяние се осъществява в извършване-
то на всякакви юридически действия с вещ, придобита от престъп-
ление. Целта на тези действия е произходът на имота да се легали-
зира, т.е. да се заличи неговият престъпен произход чрез поредица 
от правни и фактически действия. Престъплението е резултатно. 
Формата и видът на вината са прекият умисъл. Деецът трябва да 
съзнава, че вещта е придобита от престъпна дейност, но наказуе-
мостта не се изключва дори ако не знае, че вещта е придобита от 
престъпление. Достатъчно е лицето да предполага, че тя може би е 
придобита от престъпление. 

Наказателноотговорно е и лицето, което придобие, получи, 
държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин 
за преобразуването на имущество, за което знае или предполага 
към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпле-
ние или друго обществено опасно деяние. Квалифицирани състави 
се съдържат в чл. 253, ал. 3, 4 и 5, от Наказателния кодекс. Наказа-
нието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет 
до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено 
от две или повече лица, сговорили се предварително; или от лице, 
което действа по поръчение или в изпълнение на решение на орга-
низирана престъпна група; два или повече пъти; от длъжностно ли-
це в кръга на службата му; чрез откриване или поддържане на смет-
ка във финансова институция под фиктивно име или под името на 
лице, което не е дало своето съгласие за това. 

Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет го-
дини и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато де-
янието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за 
които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез теж-
ко умишлено престъпление. Когато средствата или имуществото е в 
особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е 
лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет 
до тридесет хиляди лева, като съдът лишава виновния от права по 
чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7. Приготовлението и сдружаването като 
форма на приготовление също се смятат за наказуеми, както и под-
будителството. 
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За международните терористи и престъпници способността да 
прехвърлят и „перат“ пари е решаваща за успешните им операции. 
Чрез различни такива парите могат лесно да се прехвърлят, да 
оказват влияние върху световните пазари, да застрашават жизне-
новажни икономически интереси, както и да дестабилизират иконо-
миките на цели държави. В законодателството на САЩ например 
„прането на пари“ е дефинирано като „движение на незаконни пари 
в брой или приходи (еквивалентни на пари в брой) към, от или чрез 
финансови институции на САЩ“. 

Ангажирайки се както със законни, така и с незаконни сделки, 
престъпните групировки и терористичните организации често са в със-
тояние да замаскират движението на парите в брой особено когато се 
отнася за финансиране на текущи незаконни операции. Това са случаи-
те, в които парите се „перат“, за да се прикрие произходът им или тайно 
да се разпределят между отделни оперативни групи от по-мащабна 
мрежа, каквато е структурата на терористичните организации. 

Като технология процесът на пране на пари включва три ста-
дия: влагане, натрупване и инвестиране. Влагането обикновено 
включва лице, вещо в използването на финансовото законодателс-
тво за бързо прехвърляне на пари през международната банкова 
система. Предпочитано средство за прехвърляне са офшорни бан-
кови центрове, част от които са нерегулирани и липсва прозрачност 
в дейността.1 

Натрупването е процес, при който фондовете се преразпреде-
лят, за да се замаскира техният произход и да им се придаде вид на 
законни парични средства. 

Инвестирането включва използването на фондовете за други 
незаконни сделки, като се заплати на лица или подставени фирми, 
ангажирани с „прането“ на пари. След това парите се влагат в зако-
нен бизнес, недвижимо имущество или дейности, генериращи фи-
нансови средства, не само за да се скрие техният произход, но и да 
се увеличат печалбите от тях.2 

 
1.2. Финансови убежища на престъпния капитал 
В международен план глобализацията благоприятства 

дейността на престъпните групировки, които са ангажирани с фи-
нансови манипулации и пране на пари. Това ориентира някои дър-
жави да подпомагат тази дейност, като служат за финансови убе-
жища. Когато една държава е убежище за пране на пари, тя прилага 
комбинация от три условия в резултат на действията на централно-

                                                 
1 На много места в Карибския регион, Югоизточна Азия и Европа могат да бъдат 
депозирани пари при гарантирана анонимност и освобождаване от такси. 
2 По приблизителни изчисления през последните няколко години към 7 млрд. щатски 
долара са изнесени от Русия само чрез Bank of New York. 
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то управление на страната. Първо, то не разработва и не прилага 
необходимата система от мерки срещу изпирането на пари. Второ, 
прилага политика за привличане на чуждестранни капитали незави-
симо от техния произход. Трето, създава предпоставки за разширя-
ване на корупцията, така че престъпните групировки да могат да 
подкупват необходимите им държавни служители, които да замас-
кират и изпират техните пари и по този начин да осигуряват безна-
казаност на престъпната им дейност. 

С възможностите, които предоставят усъвършенстването на 
методите за банкиране и актуализацията на информационните тех-
нологии в паричния трансфер, престъпниците все по-лесно проникнат 
в държавни и финансови информационни фондове и системи. Липса-
та на закони и регламенти, задължаващи изграждането на ефективно 
действащи защитни механизми, улеснява престъпните им сделки. 

Свидетели сме на увеличаващо се престъпно използване на 
електронни банкови операции, на банкови терминали и интернет 
казина, на злоупотреба с пари, оставени под попечителство, и други 
парични средства (напр. измами с кредитни карти), използване на 
адвокати, счетоводители и други специалисти, които да прикриват 
неправомерните сделки, все по-широко прилагане на други методи, 
различни от традиционно използваните за пране на пари, включва-
щи фирми фантоми, фиктивни компании и др. 

Сред тези престъпни тенденции ключово значение има офшор-
ното банково дело. До неотдавна близостта до основни финансови 
центрове бе за предпочитане. В днешно време отдалечените или по-
малко публични места по света предоставят благоприятни възмож-
ности за тези, които желаят да прикрият произхода на парите си. 

За малките държави, които разполагат с оскъдни или не раз-
полагат с природни ресурси и чиято икономика е слаба, банковото 
дело е привлекателен начин за включване в глобалната икономика.3 

Схемите за офшорни банкови практики са добре познати. Съ-
ответните държави приемат закони, чрез които се налага строга 
банкова тайна. Те криминализират предоставянето на информация 
за своите клиенти и паричните им сметки, забраняват сътрудничес-
твото с международни правозащитни органи и разрешават лицензи-
рането на банки, които нямат клонове, служители и физическо при-
съствие в съответната държава. Процесът включва още регистри-
ране на анонимни компании, защитени попечителски фондове и 

                                                 
3 Например с наличието на 570 банки, 2270 взаимоспомагателни фонда, 500 застра-
хователни компании, 45 000 офшорни предприятия жителите на Каймановите ост-
рови печелят от авоари, надхвърлящи 670 млрд. щатски долара. Други такива „на-
деждни убежища“ като Тувалу, Науру, Ниуе, Вануату (островни държави в Океания), 
Доминиканската република, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сейшелските острови, 
Лихтенщайн и Бахрейн бързо са се ориентирали към неограничените възможности 
за извличане на огромни печалби от офшорни банки и предприятия. 
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приемане на многобройни данъчни облекчения, както и предоставя-
не на „икономическо“ гражданство. Всичко това облагодетелства 
престъпниците и терористите, които имат нужда да прикриват про-
изхода на парите си и да оперират с тях. Тези държави не само 
сключват незаконни сделки, за да натрупат бързи печалби, но и из-
ползват суверенния си статут за установяване на връзки с банки в 
други държави. По този начин те вкарват престъпен капитал в меж-
дународната финансова система чрез официални държавни канали. 
Когато към това се прибави прането и оперирането с пари, много 
страни убежища се превръщат в транзитни зони за трафик на оръ-
жие, наркотици и хора.4 

 
1.3. Генериране и съпоставяне на парични потоци от прес-

тъпна дейност 
Престъпниците и терористите използват различни начини за 

извършването на парични операции. Дейността на организираната 
престъпност най-общо е подчинена на принципа за получаване на 
възможно най-големи печалби и натрупване на огромни парични 
средства по законен или незаконен път. 

Обикновено организираната престъпна дейност (като напри-
мер трафикът на наркотици) генерира огромни суми от дребни бан-
кноти. Търговията на дребно с наркотици се заплаща предимно с 
дребни купюри. Така някои дистрибутори събират месечен оборот с 
обем стотици килограми, които трябва да носят в куфари или да 
превозват в контейнери. 

Паричните средства осигуряват безопасни места за складиране, 
банкови служители, които да подпомогнат законното им съхранение и 
инвестиране, както и различни операции за замаскиране на произхода 
им. Тези обстоятелства пораждат възможността операциите да бъдат 
осуетявани от правозащитните и други компетентни органи. 

За разлика от организираните престъпни формирования теро-
ристичните организации се стремят към поддържане на глобална 
клетъчна структура и намиране на начини за дискретно разпределя-
не на паричните средства. Терористични организации разпределят 
големите парични суми в по-малки количества, като поддържат 
мрежа от сравнително малки клетки, извършвайки привличане на 
нови членове и провеждайки терористични операции. В случай, че 
паричните средства са придобити от престъпна дейност, като нап-
ример трафик на наркотици, сумите се уедряват, след което се „из-
пират“ и преразпределят. Особено внимание се обръща на броя из-

                                                 
4 Тревожен е и фактът, че парите, придобити от изнудване, подкупи или дори отк-
раднати от хазните на развиващи се и слаби държави, могат успешно да бъдат 
скрити в офшорни банки. 
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вършени трансакции, което е предпоставка за по-лесно разкриване 
на терористичните организации. 

 
2. Начини за набиране на капитал на терористите 
 
Типичен в поведението на терористичните групировки е прин-

ципът на изнудването. Към него можем да прибавим и религиозната 
или идеологическата привлекателност на техните каузи за отделни 
членове на обществото. Те служат като предпоставка за корумпира-
не на служители от висшите етажи на властта на отделните държа-
ви, което невинаги е свързано с големи разходи и не представлява 
особена заплаха за обществото. 

За финансирането на терористичните операции и кампании, 
подобно на организираните престъпни групировки, които „си купуват 
имунитет“ срещу разкриване и съдебно преследване, терористите 
трябва да намират нужните им пари. Често те постигат тази цел 
чрез ангажираност с благотворителни организации, но същевре-
менно се ангажират и с незаконни операции. Набирането на парич-
ни средства се осъществява от: търговия с наркотици, отвличане 
срещу откуп, измами, хазарт, контрабанда на фалшиви стоки, тра-
фик на хора и оръжие, помощи и дарения, продажба на печатни 
произведения (законна и незаконна), капитали, придобити от лега-
лен бизнес. Терористите се снабдяват с необходимите им финансо-
ви средства и от богати поддръжници.5 

 
2.1. Използване на благотворителни организации 
Злоупотребата със средства, събирани от благотворителност, 

представлява сериозен проблем, тъй като много законни благотво-
рителни организации, фондации и сдружения разчитат на помощи 
за полезни цели. Има случаи, когато терористите създават благот-
ворителни организации като прикритие за прехвърлянето на парич-
ни средства за международни терористични мрежи. Наред с това 
известен брой ислямски организации са инфилтрирани и манипули-
рани от терористични организации и групировки и служат като из-
точник на доходи, като например „Ал-Кайда“. В редица случаи голям 
брой нищо неподозиращи граждани си мислят, че подпомагат бла-
готворителни цели, а в същото време подпомагат терористична 
дейност.6 

                                                 
5 Въпреки че е невъзможно да се определи точното им количествено измерение, по 
приблизителни оценки се изчислява, че между 2 и 5 % от световния брутен вътре-
шен продукт годишно са замесени в незаконни финансови трансакции. 
6 Например настаняване на бежанци или изхранване на деца в Палестина. Неот-
давна бяха замразени авоарите на една от най-големите благотворителни органи-
зации в САЩ – фондацията „Свещена земя“, поради съмнения за финансиране на 
дейността на „Хамас“. 
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2.2. Трафик на наркотици, оръжие и хора 
Значителен източник на доходи за терористичните мрежи е 

трафикът на наркотици, оръжие и хора. До неотдавна „Ал-Кайда“ се 
е издържала от трафик на хероин, ако не директно, то индиректно, 
чрез талибаните в Афганистан. Хероинът, предназначен за евро-
пейските пазари, е бил прехвърлян главно от региона на Златния 
полумесец в Югозападна Азия (включващ части от Южен Афганис-
тан, Северен Пакистан и Източен Иран, както и Централна Азия). 
През 2011 г. Афганистан е произвел между 4,2 и 4,6 т опиум. Това 
представлява около 70 % от световните доставки и се изчислява на 
между 230 и 250 млн. щатски долара. Афганистанските талибани 
изместват по-дребните престъпни трафиканти и установяват истин-
ски монопол върху износа на наркотици от страната. 

 
2.3. Незаконна търговия със злато и скъпоценности 
Незаконната търговия със злато, диаманти и други скъпоценни 

камъни е още един метод, използван от „Ал-Кайда“ и другите терорис-
тични организации за генериране и прикриване на доходи. Диаманти, 
закупени незаконно под нормалната им пазарна цена от държави про-
изводители (например Сиера Леоне), се препродават в Европа със 
значителна печалба. Скъпоценните камъни лесно се прикриват, за-
пазват цената си и не могат да се проследяват. Произходът на злато-
то също трудно може да бъде установен, тъй като то може да бъде 
претопено и преработено в скъпоценности. Златото много по-лесно се 
укрива от скъпоценните камъни, защото може да бъде използвано ка-
то паричен еквивалент или гарант по договори и сделки.7 

 
3. Насоки за подобряване на противодействието срещу 

използването на престъпен капитал 
 
Непосредствено след терористичните атаки от 11 септември 

тогавашният ръководител на Интерпол, Ронълд Ноубъл, заявява, че 
борбата срещу тероризма не може да бъде спечелена само с воен-
ни средства и че „най-съвършените системи за сигурност, най-
добрите структури или най-добре обучените и предани служители 
са безполезни, ако бъдат подкопани отвътре дори чрез един-
единствен акт на корупция“. 

Корупцията е сериозна пречка за ефективното противодейст-
вие. Терористичните и организираните престъпни групировки могат 
да извършват трудноразкриваеми престъпления, а след това да из-
пират парите си. Техните членове обаче имат необходимост от мес-

                                                 
7 Дубай е един от най-малко регулираните пазари на злато в света. Предполага се, 
че той е финансов център за активно действащи престъпни групировки, които из-
ползват злато за незаконни цели. 
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тожителство. Поради тази причина се търсят надеждни убежища, 
които имат ключово значение за операциите им. Когато държавите 
са слаби, а правителствата им податливи на корупция, тези държа-
ви стават естествени убежища за престъпници и терористи. 

Безспорно няма идеален начин или средство да се спре или 
пресече прикрита финансова операция, която може да представля-
ва риск. Целта трябва да бъде безпрецедентно увеличаване на 
ефективността от своевременно разкриване – реалност, с която те-
рористите и престъпниците ще се сблъскат при опитите им да прех-
върлят финанси във или от държавно регулираната банкова систе-
ма на която и да било страна. 

Тази цел може да се постигне чрез редица взаимно допълва-
щи се начини. 

 
3.1. Създаване на възможности за противодействие 
Създаването на възможности за противодействие изисква 

усилия за подпомагане на отделните държави в алтернативни начи-
ни за развиване на външен обмен на информация и опит в тази на-
сока. Необходимо е обучение на служителите от правозащитните и 
съдебните системи, за да могат успешно да се провеждат разс-
ледвания и да се предприеме наказателно преследване за пране на 
пари и незаконни парични операции. В редица случаи недоброто 
състояние, в което се намират отделните правосъдни системи, и 
остарелите закони представляват основателна пречка срещу пране-
то и незаконните операции с пари. В тази връзка съдебните системи 
на някои държави трябва да бъдат реформирани и да се приведат в 
съответствие с водещите държавни съдебни системи. 

 
3.2. Противодействие на корупцията 
Връзката между незаконното опериране с финансови средства 

и корупцията често се пренебрегва в борбата с престъпната и теро-
ристичната дейност. Корупцията като ключов елемент на организи-
раната престъпност и тероризма несъмнено възпрепятства упраж-
няването на истински държавен контрол върху тези незаконни 
дейности. Корупцията рефлектира най-вече върху дейността на съ-
дебната система. Корумпирането на една политическа система води 
до ерозиране на съдебната система, което създава благоприятна 
среда за развитие и безпрепятствена дейност на престъпните и те-
рористичните организации. 

Престъпните и терористичните групировки в много случаи 
разполагат с широки разузнавателни мрежи, които ги информират 
за дейността на правозащитните органи, а понякога и привличат 
техни служители. На склонни към корумпиране държавни служители 
се заплаща, за да предоставят информация за планирани акции, за 
евентуални арести и за протичане на разследването. Подкупват се 
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и прокурори, съдии, служители от наказателно-изправителната сис-
тема и други, от които зависи повдигането на обвинения, постано-
вяването на присъди и изпълненията на наказанията. 

Всяко усилие за възпиране на корупцията трябва задължител-
но да включва по-голяма прозрачност, както и административни 
действия в държавните институции. Поради това, че корупцията чес-
то е престъпление по взаимно съгласие, общите характеристики, ко-
ито се проявяват в множеството ѝ форми, са потайност и престъпно 
споразумение. Затова даже и големи разкрития за корупция могат да 
докоснат само повърхността на най-мащабните конспирации, тъй 
като по-голямата част от явлението остава скрита. Разработването и 
прилагането на ефективни механизми, които разкриват и наказват 
корупцията, ще ограничат възможностите за прояви на корумпирано 
поведение и ще играят важна роля в усилията за нейното огранича-
ване. В тази връзка е важна ролята на медиите, гражданското об-
щество, неправителствените организации. Те могат умело да се из-
ползват и да работят в подобни антикорупционни кампании: даване-
то на гласност, но и критичното разследване на неправомерно пове-
дение на държавни и банкови служители често може да служи като 
възпиращ фактор за бъдещи злоупотреби с властта. 

 
3.3. Международно сътрудничество 
Отделните държави трябва да бъдат насърчавани да въведат 

закони срещу прането на пари и да предприемат необходимите 
действия, които да гарантират, че структури с нестопанска цел (като 
благотворителните организации) няма да бъдат използвани за фи-
нансиране на тероризма. Престъпниците и терористите са находчи-
ви в адаптирането си към реалностите на глобализиращия се свят. 
Правителствата трябва не само да се справят с прилаганите от тях 
методи, но и да ги превъзхождат, като реагират системно, последо-
вателно и своевременно на новите предизвикателства. Колкото по-
скоро стане възможно ликвидирането на източниците за финанси-
ране на организираната престъпност и тероризма, толкова по-бързо 
ще се ограничат техните операции. Това, което е необходимо, е 
прилагане на съществуващите методи и практики за възпрепятства-
не на прането и манипулирането на пари. 

Ефективният информационен обмен задължително изисква 
повече аналитици с опит в международната финансова система, 
както и по-голям брой служители в правозащитните органи с по-
богат практически опит и квалификация. По-голяма част от държа-
вите по света имат желание за сътрудничество, обмен на опит и 
информация и провеждане на съвместно обучение. Когато техните 
системи са корумпирани, а служителите им – подкупни, обменената 
информация се компрометира и положените усилия стават отчасти 
неефективни. 
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Освен проблемите с обмена на информация не бива да се 
пренебрегват и факторите, които карат развиващите се страни и 
държавите в преход да толерират и често първоначално да насър-
чават незаконните парични трансакции. Така наречените „губещи“ 
от глобализацията държави трудно оцеляват във все по-
конкуриращия се и взаимосвързан свят. Много от страните, които 
служат като надеждно убежище за организираните престъпници и 
терористите, са в процес на демократизиране. Това означава вли-
ване в страната на чуждестранни капитали и инвестиции. Поради 
тези причини е необходимо да се оказва икономическа подкрепа на 
слабите държави като начин за намаляване на последиците от при-
емането на общопризнати правила срещу прането на пари. Органи-
зираната престъпност и тероризмът по-лесно биха могли да се ин-
филтрират в такива държави, използвайки двойна стратегия – ко-
румпиране и изнудване на служители. Следователно, за да се огра-
ничат прането и манипулирането на пари, тези държави трябва да 
намерят алтернативни източници за външно финансиране, като 
едновременно с това разкриват и пресичат корупцията както в дър-
жавния, така и в частния сектор. 

Все по-успешното пресичане на незаконните парични трансак-
ции от страна на правозащитните органи ще принуди терористични-
те и престъпните групировки да замаскират дейността си или да из-
ползват по-рафинирани методи. Това означава, че операциите сре-
щу прането и незаконните операции с пари трябва да са насочени 
по-скоро срещу цели мрежи, отколкото само срещу съставните им 
клетки8. 

 
Препоръки 
 
Необходимостта от все по-голяма прозрачност на световната 

система ще се увеличава. Ще се увеличава и необходимостта от по-
голяма прозрачност на дейността на самите правителства. Иконо-
мическото развитие и прозрачността на институциите ще бъдат тол-
кова важни за изкореняването на терористичните и организираните 
престъпни групи, колкото и правозащитните мерки. 

Общият подход към насърчаването на добро управление и 
върховенство на закона чрез структурни законови и административ-
ни реформи е крайъгълен камък за постигане на съществени резул-
тати в борбата с корупцията и прането на пари. Към това се прибавя 
и необходимостта от оказване на икономическа помощ на слабите 
държави. Подпомагането на тези и на други държави да бъдат по-
самостоятелни при премахването на зависимостта им от престъп-

                                                 
8 Например, ако бъдат задържани някои членове на една терористична мрежа, а 
авоарите им – конфискувани, други ще запълнят празнотата. 
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ния капитал ще бъде много важно и ще допринесе за укрепване на 
съдебните им системи и за увеличаване на прозрачността и отчет-
ността в работата на администрацията. 
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РАЗСЛЕДВАНЕ ПОД ПРИКРИТИЕ И НА ПРИКРИТИЕ 

 
доц. д-р Камен Пенков 

 
 
Вътрешната сигурност на Република България се гарантира в 

максимална степен от защитата на правата и интересите на граж-
даните, на обществото и на държавата. Равнището на вътрешната 
сигурност максимално зависи от ефикасния контрол над престъп-
ността. Цел на държавната политика трябва да бъде рязкото огра-
ничаване на влиянието на факторите, които обуславят престъпност-
та, и общо намаляване на броя на престъпленията и правонаруше-
нията. Това означава гарантиране на конституционните права и сво-
боди на гражданите, на личната им безопасност, повишаване на 
равнището на живота, политическа и икономическа стабилност на 
държавата, строго спазване на правовия ред, граждански контрол 
над държавните институции и специалните служби, ефективно и 
справедливо правосъдие. 

Противодействието на престъпността и правонарушенията се 
състои в ефективната превенция и разкриване на престъпленията, в 
силната съдебна власт за наказване на престъпниците, в постигане-
то на максимална координация и взаимодействие на законодател-
ната, изпълнителната и съдебната власт и органите на местното 
самоуправление в осъществяването на държавната политика. Ос-
новен орган, провеждащ държавната политика за противодействие 
на престъпността, е Министерството на вътрешните работи със 
своите оперативно-издирвателни органи. 

Ефективното противодействие на престъпността налага из-
ползването на нови методи и средства в работата на полицейските 
оперативно-издирвателни органи. Тяхната оперативно-
издирвателна дейност (ОИД) е определена в Закона за МВР, в чл. 
138, ал. 1 и ал. 2, според които тя е дейност за защита на национал-
ната сигурност и обществения ред в Република България, на живо-
та, здравето, правата, свободите и имуществото на гражданите от 
престъпни посегателства, която се осъществява от оперативно-
издирвателните и оперативно-техническите структури на МВР чрез 
гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността 
им, при условия и по ред, определени със закона, с акт на Минис-
терския съвет и от министъра на вътрешните работи. Такива нови 
методи на оперативно-издирвателната дейност са работата под и 
на прикритие. 
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1. Същност на разследването под прикритие 
 
Подзаконово организацията и управлението на дейностите по 

разследване под и на прикритие са определени в следните наредби: 
Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на 
вътрешните работи1 и Наредба за организацията на дейността по 
използване на служители под прикритие в Министерството на вът-
решните работи2. Тези наредби са доразвити с вътрешни норматив-
ни актове за дейността по разследване с използване на служител 
под и на прикритие от оперативно-издирвателните полицейски 
служби в МВР. 

С Наредба за организация на дейността под прикритие се 
уреждат целите, задачите и организацията на дейността на Минис-
терството на вътрешните работи със служителите под прикритие, 
редът за тяхното използване и редът за получаване на съдействие 
за организиране на прикритието им. Като комплексна форма на ор-
ганизация на работата под прикритие се използва и операцията под 
прикритие, която представлява комплекс от оперативно-
издирвателни, оперативно-технически и логистични мероприятия по 
осигуряване на прикриването с цел документиране на разследвана-
та престъпна дейност и реализиране на придобитата информация. 

Дейността по прикриване в ОИД е замаскиране на субекти на 
ОИД, обекти на ОИД, както и на целите и интересите. Като понятие 
под „прикритие“ в ОИД се има предвид видимата, демонстрираната 
форма, с помощта на която се реализира прикриването. Разследва-
нето под прикритие е оперативно-издирвателен способ, при който 
специално подбрани и обучени служители от МВР се внедряват в ор-
ганизирана престъпна група с цел събиране на оперативна информа-
ция и доказателства за подготвяна и извършвана престъпна дейност. 

Разследването под прикритие се прилага за предотвратяване, 
разкриване и документиране на тежки умишлени престъпления, ха-
рактеризиращи се с висока степен на обществена опасност, конспи-
ративност и организираност, когато всички други оперативно-
издирвателни способи не са дали необходимите резултати или при-
лагането им е невъзможно. Разследването под прикритие се про-
вежда в рамките на разследване на територията на страната и по 
линия на международното сътрудничество в съответствие със зако-
нодателството на съответната държава. За тази цел се използва 
оперативно внедряване, което е легендирано въвеждане на дър-
жавни служители от оперативно-издирвателните и оперативно-
техническите структурни звена на МВР в криминогенна среда или 
обекти, представляващи оперативен интерес, с цел придобиване на 

                                                 
1 Обн. ДВ, бр. 58, от 27.06.2003 г., изм. ДВ, бр. 83, от 18.10.2005 г. 
2 Обн. ДВ, бр. 38, от 11.05.2007 г. 
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разузнавателна информация и нейното легализиране със средства-
та на наказателния процес. 

„Служител под прикритие“ е специално подбран и обучен дър-
жавен служител от специализирано структурно звено на МВР, прик-
рит по определен начин с цел проникване в обкръжението или в 
средата на лица, представляващи законоустановен интерес за ор-
ганите на МВР, за осъществяване на наблюдение върху тях, за по-
лучаване на данни за замисляни, подготвяни, извършвани или до-
вършени тежки умишлени престъпления и за събиране на годни до-
казателства за наказателния процес. Те се използват само при до-
казана необходимост, когато възложените задачи и дейности не мо-
гат да се изпълнят по друг начин, и при наличие на обективни въз-
можности за използването им. 

За изпълнение на задачите си служителите под прикритие 
проникват в обкръжението или в средата на лица, представляващи 
законоустановен интерес за органите на Министерството на вът-
решните работи, като използват прикритието си за осъществяване 
на наблюдения върху тях, за получаване на данни за замисляни, 
подготвяни, извършвани или довършени тежки умишлени престъп-
ления и за целите на защитата на националната сигурност. 

 
2. Правното регулиране на разследването чрез служи-

тел под прикритие е регламентирано чрез следните нормативни 
документи: 

 
2.1. ЗМВР, гл. 11, чл. 140, ал. 1, т. 19, която гласи, че ОИД се 

извършва чрез „Издаване и използване на документи за самолич-
ност с променени основни данни на служители под прикритие“3; 
ЗМВР, чл. 140, т. 20: „Създаване и използване на юридически лица 
с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, 
установени със закон, за прикритие на дейността при разследване 
със служител под прикритие или при провеждане на операции под 
прикритие чрез „контролирана доставка“ и „доверителна сделка“; 
ЗМВР, чл. 142: „Използването на служител под прикритие може да 
се извършва само от определени от министъра на вътрешните ра-
боти служители на МВР“. 

2.2. В ЗСРС4, чл. 10а, 10б, 10в, се регламентират част от об-
ластите на действие на служителите под прикритие, както и норма-

                                                 
3 ЗБДС, чл. 1, ал. 4, съгласно която издаването на български документи за самолич-
ност може да се извърши по служебен път в случаите, определени със закон. Съг-
ласно § 7 от ПЗР на Правилника се предвижда, че издаването на документи за са-
моличност съгласно чл. 140, ал. 1, т. 19, от ЗМВР се извършва по ред, определен с 
инструкция на министъра на МВР и министъра на регионалното развитие и благоус-
тройството. 
4 Закон за специалните разузнавателни средства; първо обн. ДВ, бр. 95/1997 г. 
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тивните актове, които посочват кои държавни ведомства могат да 
разполагат със служители под прикритие: това са МВР или Нацио-
налната разузнавателна служба. 

2.3. В НПК5, раздел VІІІ „СРС“, е посочено, че „органите на до-
съдебното производство могат да използват специални разузнава-
телни средства: технически средства „контролирана доставка“, „дове-
рителна сделка“ и разследване чрез служител под прикритие“. Спе-
циалните разузнавателни средства „контролирана доставка“ и „дове-
рителна сделка“ могат да служат за събиране на веществени доказа-
телства, а служителят под прикритие се разпитва като свидетел. 

2.4. ЗЗКИ6 и Правилник за прилагане на ЗЗКИ7. 
2.5. Втори допълнителен протокол към Европейската конвен-

ция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, ратифициран 
със закон, приет от 39-ото Народно събрание, обн. ДВ, бр. 16, от 
2004 г., в сила за Република България от 1.09.2004 г. 

2.6. Наредба за организацията на дейността по използване на 
служители под прикритие в МВР от 12.06.2007 г., приета с Постанов-
ление на МС № 98 от 03.05.2007 г. и обнародвана в ДВ, бр. 38, от 
11.05.2007 г., с която се уреждат целите, задачите и организацията на 
дейността на Министерството на вътрешните работи със служители-
те под прикритие, редът за тяхното използване и редът за получава-
не на съдействие за организиране на прикритието им. 

В чл. 172 от НПК е уредено използването на служител под 
прикритие като СРС, а в чл. 173 се посочва редът за неговото изпол-
зване, а именно, че за използване на специални разузнавателни 
средства по досъдебно производство се подава писмено мотивирано 
искане до съда от наблюдаващия прокурор. В неотложни случаи, ко-
гато това е единствената възможност за осъществяване на разс-
ледването, служител под прикритие може да се използва и по разпо-
реждане на наблюдаващия прокурор. Дейността на служителя под 
прикритие се прекратява, ако в срок до 24 часа не бъде дадено раз-
решение от съответния съд, който се произнася и по съхраняването 
или унищожаването на събраната информация. Когато искането е за 
разследване чрез служител под прикритие, към него се прилага пис-
мена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и 
задачите по конкретното разследване. В чл. 174 от НПК се регла-
ментира и съдържанието на разрешението за използване на служи-
теля под прикритие: „Разпореждането за разследване чрез служител 
под прикритие трябва да съдържа престъплението, за което се раз-
решава разследването, данните за самоличността на служителя, 

                                                 
5 Наказателно-процесуален кодекс; първо обн. ДВ, бр. 86/2005 г. 
6 Закон за защита на класифицираната информация; първо обн. ДВ, бр. 45/2002 г. 
7 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация; 
първо обн. ДВ, бр. 115/2002 г. 
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данните за самоличността за прикритие и идентификационния но-
мер“. Прилагането се преустановява, когато: възникне опасност за 
живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите 
близки родственици или на лица, с които се намира в особено близки 
отношения, когато опасността произтича от възложените задачи. 

За нуждите на международното оперативно полицейско сът-
рудничество специализираното звено на Министерството на вът-
решните работи и чуждестранни партньорски служби могат да осъ-
ществяват дейности, свързани с използване на служители под прик-
ритие съобразно двустранни и многостранни споразумения, по кои-
то Република България е страна, на основата на съгласуваност на 
интересите и за сметка на заинтересуваната страна. В това отно-
шение препратка намираме във Втория допълнителен протокол към 
Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси8. В чл. 19 ясно е посочен редът за съдействие в случай на 
извършване на разследване под прикритие: 

„1. Молещата и замолената страна могат да се споразумеят 
да си оказват помощ при разследване на престъпления от служите-
ли, които действат под прикритие или под фалшива самоличност 
(разследване под прикритие). 

2. Решение по молбата се взема във всеки отделен случай от 
компетентните органи на замолената страна при спазване на нейно-
то национално законодателство и ред. Времетраенето на разс-
ледването под прикритие, подробните условия и правното положе-
ние на съответните служители в хода на такова разследване се уго-
варят от страните при спазване на тяхното национално законода-
телство и ред. 

3. Разследването под прикритие се извършва според законо-
дателството и по реда на страната, на чиято територия се осъщест-
вява. Участващите страни си сътрудничат за осигуряване на подго-
товката и ръководството на разследването под прикритие и за 
предприемане на мерки за сигурността на служителите, които дейс-
тват под прикритие или под фалшива самоличност. 

4. Договарящите се страни при подписването или при депози-
рането на документа си за ратификация, приемане, одобрение или 
присъединяване определят чрез декларация, отправена до Гене-
ралния секретар на Съвета на Европа, компетентните органи по 
смисъла на ал. 2 на този член. Впоследствие те могат да променят 
условията на декларацията си по всяко време и по същия ред“. 

В чл. 10в от ЗСРС ясно е посочен кой може да бъде служител 
под прикритие: „Служителят под прикритие е служител от компетен-
тните служби по Закона за Министерството на вътрешните работи, 

                                                 
8 Ратифицирана със закон, приет от 39-ото Народно събрание; обн. ДВ, бр. 16, от 
2004 г., в сила за Република България от 1.09.2004 г. 
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Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“ или от Националната разузнава-
телна служба, оправомощен да установи или поддържа контакти с 
контролирано лице, за да получи или разкрие информация за из-
вършването на тежко умишлено престъпление и за организацията 
на престъпна дейност.“ 

В случаите, когато служителят под прикритие се използва като 
свидетел и е застрашен във връзка с наказателното производство, 
той попада под защитата на специален закон, който урежда услови-
ята и реда за осигуряване на специална защита от страна на дър-
жавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производст-
во, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защи-
тени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния ко-
декс. Целта на закона е да подпомага борбата с тежките умишлени 
престъпления и с организираната престъпност, като осигурява без-
опасността на лицата, чиито показания, обяснения или информация 
са от съществено значение за наказателното производство. 

 
3. Основни принципи на разследването под прикритие 
 
Основни принципи при осъществяване на разследването под 

прикритие са: 
3.1. законност – разследването под прикритие се извършва 

при спазване на законодателството на Република България; 
3.2. конспиративност – запазване в тайна на самоличността 

на служителите под прикритие и на сведенията за организацията, 
способите и средствата при изпълнение на дейности, свързани с 
разследване под прикритие; 

3.3. доброволност при назначаването – подборът, обучение-
то и участието на служители в разследвания под прикритие се осъ-
ществява със съгласието им; 

3.4. централизъм, изразяващ се в съсредоточаване на силите 
и средствата на централно равнище и централна организация и уп-
равление на тази дейност; 

3.5. специализация – от гледна точка на подготовката и ръко-
водството при изпълнение на задачите за работа в престъпната 
среда и група; 

3.6. защита при и по повод на изпълнение на служебните за-
дължения – на живота и здравето на служителя под прикритие и на 
други застрашени лица; 

3.7. запазване в тайна на качеството им на държавни служи-
тели от Министерството на вътрешните работи. 
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4. Ред за назначаване и използване на служителите под 
прикритие 

 
Служителите под прикритие са специално подбрани и обучени 

държавни служители от състава на Министерството на вътрешните 
работи. Те се използват в оперативно-издирвателната дейност на 
МВР и в досъдебното производство по искане на компетентните ор-
гани и по ред, определен със закон. 

Служителите под прикритие са служители от специализирано 
структурно звено на МВР, прикрито по начин, който изключва разк-
риване на действителното му предназначение. 

Служителите под прикритие имат полицейски правомощия и 
изпълняват задълженията си по начин, който не разкрива при-
надлежността им към органите на МВР, не застрашават прикритие-
то си от разкриване и прилагат правомощията си на полицейски ор-
гани единствено в случаи на пряка и непосредствена опасност за 
живота им или за живота на други лица. 

Изграденото прикритие може да се използва само за законо-
съобразното изпълнение на поставените задачи. Имуществените 
последици от действията, свързани с изпълнение на поставените 
задачи, се поемат от МВР, с изключение на случаите на виновно 
поведение и причиняване на имуществени щети и вреди. Необхо-
димите средства, свързани с дейността на специализираното струк-
турно звено, се осигуряват от бюджета на МВР. 

 
5. Организиране на прикриването на дейността на слу-

жителите под прикритие 
 
За изграждането и използването на прикритието държавните 

органи, органите на местната власт и на местното самоуправление, 
организации и юридически лица оказват необходимото съдействие 
на МВР, включително като създават и издават необходимите актове 
по гражданско състояние, удостоверения, разрешения, регистрации 
и други необходими документи. 

Данните, свързани с прикритието, се въвеждат своевременно 
в съответните информационни системи за времето на съществува-
не на прикритието. Съдействието по изграждане на прикритието се 
осъществява от държавните органи, от органите на местната власт 
и на местното самоуправление, от организации и юридически лица 
при спазване на изискванията за защита на информацията, класи-
фицирана като държавна тайна. 

Прикриването на служителите се извършва основно чрез 
следните методи: 
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 легендиране чрез издаване и използване на документи с 
променени основни данни; 

 създаване и използване на юридическо лице с нестопанска 
цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със 
закон, за прикритие на дейността при разследване със служител под 
прикритие. 

 
6. Международно сътрудничество при разследването 

под прикритие 
 
За нуждите на международното полицейско сътрудничество 

специализираното звено на МВР и чуждестранни партньорски служ-
би могат да осъществяват дейности, свързани с използване на слу-
жители под прикритие съобразно двустранни и многостранни спора-
зумения, по които Република България е страна, на основата на съг-
ласуваност на интересите и за сметка на заинтересуваната страна. 

Операцията под прикритие е насочена основно към получава-
не на информация, която да послужи като основание за по-
нататъшно разследване и за събиране на годни доказателствени 
средства. На разследващия орган се предоставя получената ин-
формация за факти и обстоятелства, имащи отношение към про-
вежданото разследване, във вид, недопускащ разконспириране на 
източника и начина на придобиването ѝ. 

Операцията под прикритие се приключва: 

 при постигане на поставените цели; 

 при отказ на разследваните лица от престъпна дейност. 
 
7. Правно регулиране на използването на служител на 

прикритие 
 
Съгласно дефиницията служителят на прикритие е държавен 

служител от оперативно-издирвателните органи на МВР, ДАНС, Во-
енна полиция, Национална разузнавателна служба, служба „Военна 
информация“, прикрит в структурата на държавни органи, организа-
ции и юридически лица, осъществяващ ОИД за защита на нацио-
налната сигурност и противодействие на организираната и тежката 
престъпност. 

Правната уредба на служителя на прикритие от МВР е регла-
ментирана в Наредбата за реда за прикриване на служители на 
МВР9. В тази наредба се регламентират специфичните задачи и 
дейности на служителите от оперативно-издирвателните звена на 
МВР, работещи на прикритие съгласно чл. 84, от ЗМВР, както и ре-
                                                 
9 В сила от 28.09.2003 г., обн. ДВ, бр. 58, от 27.06.2003 г., изм. ДВ, бр. 83, от 
18.10.2005 г., бр. 75, от 12.09.2006 г. и бр. 44, от 9.05.2008 г. 
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дът за получаване на съдействие и организиране на прикриването 
на тези служители, тяхната дейност и назначаването им на длъж-
ности по служебно или по трудово правоотношение. 

 
8. Задачи и дейности на служителите на прикритие 
 
Служителите на прикритие са държавни служители с особен 

статут, които имат правата и задълженията, предвидени в ЗМВР и в 
Закона за държавния служител или в Кодекса на труда за длъжнос-
тите, които заемат на прикритие. Те работят на прикритие само при 
доказана оперативна необходимост, която е налице, когато възло-
жените със закон задачи и дейности не могат да се изпълнят по друг 
начин, освен чрез назначаване на служители на прикритие. 

Основната задача на служителите на прикритие е да осъщес-
твяват оперативно-издирвателна дейност за защита на национална-
та сигурност и за противодействие на организираната престъпност. 
Освен това те изпълняват и специфични дейности, произтичащи от 
задачите, определени в чл. 51, ал. 1, т. 3, която гласи: „Обезпечава-
не на разследване на престъпления“, и в чл. 52, ал. 2, т. 4: „Издир-
ване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно прес-
ледване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безс-
ледно изчезнали, както и други лица в предвидените със закона 
случаи“ от ЗМВР. 

Конкретните задачи и дейности, изпълнявани от служителите 
на прикритие, се определят със заповед на министъра на вътреш-
ните работи за всеки отделен случай. Служителите на прикритие 
нямат правомощията на полицейски органи по ЗМВР. Те обаче 
осъществяват дейността си по начин, който не застрашава прикри-
тието от разкриване. 

 
9. Условия и ред за организиране на прикриването и 

дейността на служители на прикритие 
 
Тези служители могат да се използват за работа във всички 

държавни органи и организации, в юридически лица, където има 51 % 
минимум държавно участие, във всички ведомства и държавни адми-
нистрации. Не може обаче да се използват и назначават в органите 
на законодателната и съдебната власт – съда, прокуратурата, парти-
ите, Президентството, МС, НС, МО, службите за сигурност и др. 

За да се назначат тези служители, в тези структури трябва да 
има крайна необходимост и обективна възможност. Назначаването 
става чрез министъра на вътрешните работи. Той праща официално 
писмо до председателя (ръководителя) на съответната държавна 
структура (министерство, агенция), където ще се назначи служите-
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лят (примерно ръководител на определено ЮЛ, министри, търговско 
дружество, фирма и т.н.). 

Изпълнението на дейността на прикритие за служителя на 
Министерството на вътрешните работи започва от датата на назна-
чаването му на съгласуваната длъжност. 

Отговор до МВР трябва да се получи в едномесечен срок. 
Служителите на прикритие нямат полицейски правомощия, но осъ-
ществяват действия по противодействие на престъпността и защита 
на националната сигурност. 

Служителят на прикритие се изтегля, когато отпадне необхо-
димостта от това. Министърът на вътрешните работи подава молба 
до съответния ръководител на министерство, ведомство, държавна 
агенция, търговско дружество и др. за освобождаване на служителя 
от неговата месторабота. Органът по назначаването взема необхо-
димите мерки да не се допусне разкриване на осъществяваната 
дейност на прикритие и след прекратяването ѝ. 

В случай на структурни промени и съкращаване на щата след 
съгласуване с министъра на вътрешните работи се вземат съответ-
ните мерки за запазване на длъжността на служителя на прикритие 
или го преназначава на друга подходяща длъжност, ако е налице 
такава възможност. 

 
10. Материално и социално осигуряване на служители-

те на прикритие 
 
За работата си по служебно или по трудово правоотношение 

служителят на прикритие получава брутна заплата или брутно тру-
дово възнаграждение, обезщетения и други доходи, предвидени за 
заеманата длъжност. Органът по назначаването му внася задължи-
телните осигурителни вноски върху изплатените брутни възнаграж-
дения и други доходи на служителя на прикритие. 

Когато полученият нетен месечен доход за работата на прик-
ритие е по-нисък от полагащия се за заеманата длъжност, МВР изп-
лаща разликата на служителя и внася разликата в осигурителните 
вноски. 

Разликата в осигурителните вноски се внася по определен от 
Националния осигурителен институт и Националната здравноосигу-
рителна каса ред, съгласуван с МВР. 

Служителите на прикритие ползват отпуски при условията и в 
размерите, предвидени в Закона за държавния служител или в Ко-
декса на труда. 

Когато размерът на платения годишен отпуск, полагащ се за 
заеманата длъжност, е по-голям от платения годишен отпуск, МВР 
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изплаща обезщетение за неизползваната част от отпуска при осво-
бождаване от служба на служителя. 

При пенсиониране на служителите, работили на прикритие, 
документите за периода на работа на прикритие се издават от Ми-
нистерството на вътрешните работи за категорията труд и осигури-
телния доход за заеманата длъжност в НСП. 

 
Заключение 
 
Противодействието на престъпността е ключов елемент в 

правителствената политика и е тясно свързан както с осигуряването 
на нормални условия за провеждане на икономическите реформи и 
за укрепването на държавността, така и със стремежа на страната 
за ефективно участие в междудържавните отношения и за пълноп-
равно членство в Европейския съюз. Противодействието на прес-
тъпността е национална задача и изисква мобилизиране на нацията 
и на държавните институции за ефективното му осъществяване и за 
създаване на обществена непримиримост към тези явления. 

В доклада на Европейската комисия за постигнатите резулта-
ти са дадени препоръки, с които трябва да се съобрази национална-
та политика, включващи следното: 

 По линия на борбата с организираната престъпност да се 
гарантира, че членовете на новата Комисия за отнемане на неза-
конно придобито имущество се назначават въз основа на тяхната 
професионална етика, както и че другите институции, и най-вече 
прокуратурата, напълно съдействат за работата на комисията; да се 
гарантира също бързото вземане на решения от Върховния касаци-
онен съд, за да запази нейния авторитет, ако е необходимо; да се 
извърши независим анализ на провалилите се дела, като се анали-
зират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в то-
ва число и в защитата на свидетелите, в икономическия и финансо-
вия анализ, в събирането на доказателства от полицията и в сът-
рудничеството между съдебната и изпълнителната власт. 

Въз основа на този анализ да се премахнат недостатъците в 
структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничест-
вото и професионалните практики. 

 По линия на борбата с корупцията да се използва натрупа-
ният опит от минали случаи, за да се подобри работата на полиция-
та, прокуратурата и съдилищата; да се направи независима оценка 
на въздействието на българската национална стратегия за противо-
действие на корупцията. Да се повери на една-единствена институ-
ция задачата да координира борбата с корупцията, да подпомага и 
координира усилията в различните сектори, да докладва за резулта-
тите от прилагането на стратегията за противодействие на корупция-
та във всички държавни структури и да поддържа нова, независима 
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система за наблюдение, в която да участва гражданското общество; 
да се измени Законът за предотвратяване и установяване на конф-
ликт на интереси така, че да могат ефективно да се налагат наказа-
ния, които имат възпиращо действие. Да се преразгледа системата 
за деклариране и проверка на имущество, като тя бъде превърната в 
ефективно средство за установяване на незаконно обогатяване. 

Изпълнението на тези препоръки е условие за пълноправното ни 
членство и за приемането ни в Шенгенското свободно пространство. 
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