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ВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ
проф. д-р Атанас Льондев*
Висше училище по сигурност и икономика
CURRENCY BOARD IN BULGARIA
Prof. Atanas Lyondev, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: Currency board is one of the most successful reforms in
Bulgaria after the democratic changes. This monetary regime is one of the keys
to economic recovery by putting the end of the uncontrolled printing of money
and ensures stability of the lev and restore confidence in it. It seems that the
currency board system, as it is known regime will remain until Bulgaria's
accession to the eurozone. Thus, the country will become one of the few in the
world so long action monetary board.
Keywords: currency, board, money, advice, eurozone

I. ПРЕДИСТОРИЯ НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ
1. България след 1990 г.
Главна причина за въвеждането на валутния борд у нас бе
пълната загуба на доверие в паричните власти относно способността им да поддържат ценова стабилност и оттам лихвените
проценти и валутния курс. Валутният борд е въведен на 1 юли
1997 г., след като се отменя старият и се приема нов „Закон за
Българската народна банка“ (ЗБНБ). Чрез промените се изменя
*

Авторът е професор по финанси, парично обращение, кредит и застраховка,
доктор по икономика, преподавател във ВУСИ – Пловдив, по финанси, финансов
контрол, финансово-стопански анализ, финансов мениджмънт, финансово
посредничество и международни финанси, преподавател в Нов български
университет по данъчно-осигурителен контрол и митнически контрол,
преподавател на специализанти в Института за следдипломна квалификация при
УНСС, експерт и началник-отдел в Министерството на финансите –
Националната агенция за приходите (НАП), Агенция „Митници“ и Държавната
комисия по хазарта.
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вътрешната структура на Централната банка, за да може тя да работи като паричен съвет.
Валутният борд се въвежда в държави, където дотогава не е
имало централна банка, или в страни, където има тотална загуба
на доверие в способността на централната банка да устои на натиска на правителството за финансиране на прекомерни бюджетни дефицити например, или пък е възникнала остра икономическа и финансова нестабилност, характеризираща се с висока инфлация и голяма обезценка на местната валута.
Валутният борд съдейства за установяването на макроикономическа дисциплина. Ето защо се приема, че режимът осигурява финансова стабилност, вдъхва доверие към политиката на централната банка и правителството и осигурява прозрачност на
действията им. Прозрачността на борда и високото доверие, с което той се ползва поради наличието на правила, които лесно могат да се следят, са едни от най-важните му предимства.
Системата на паричен съвет се въвежда по инициатива на
МВФ в държави, в които управлението на икономиката среща
трудности, предизвикани от икономическа криза, лоша финансова дисциплина и нестабилна банкова система, каквато е ситуацията в България по време на икономическата криза през 1996 –
1997 г. Основните проблеми за страната по това време са свързани с хиперинфлация, валутна криза с обезценка на лева, фискална, дългова и банкова криза, влошено състояние на паричния сектор. Почти 80 % от банковите кредити са необслужваеми, т.е. този
показaтел е 10 – 15 пъти над международните норми.
Основната причина, която налага въвеждането на паричен съвет в
България, е закъснялата структурна реформа. До края на 1995 г. са приватизирани едва 1.2 % от активите на държавните предприятия, т.е. 6 години след старта на промяната държавният сектор остава непокътнат.
Също така над 60 % от тези държавни предприятия 6 години трупат огромни загуби, завличайки към дъното банките и бюджета. Разрастват се
корупцията и преднамереният грабеж на банковата система чрез раздаване на необезпечени кредити в огромни размери, които впоследствие
не се обслужват и причиняват остра ликвидна криза на банките. За периода 1990 – 1996 г. фактически отсъства контрол на БНБ върху банковата система, в т.ч. се позволява създаване на частни банки със заеми от
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държавни банки или от държавни фирми. Това се прави в разрез с установената практика на развитите пазарни икономики, където частна банка се създава само със собствен, т.е. акционерен капитал с доказан произход. От 1990 до края на 1994 г. има мораториум върху изплащането на
9 млрд. щ.д. външен дълг. От януари 1995 г. започва неговото изплащане
съгласно постигнатото с кредиторите споразумение от 1994 г. Годишните
плащания през 1995 – 1996 г. надхвърлят 1.3 млрд. щ.д. (главница + лихви), при положение, че тогавашният БВП е около 11 млрд. щ.д.
Все по-често в академичните среди и в публичното пространство се обсъжда алтернативата от валутен борд да се премине
към система с централна банка от класически тип и управляван
плаващ валутен курс.1
Решението за въвеждане на валутен борд в България е найдоброто решение към момента на вземането му, както и че това
спомага за излизането на страната от тежката криза, в която се
намира. Това решение спомага за стабилизиране на валутния
курс, за намаляване на инфлацията и успокояване на инфлационните процеси, за възстановяване на доверието към монетарната и
фискалната политики, за сигурност за икономическите агенти и
разгръщане на инвестиционната и икономическата активност в
България.
Валутният борд се разглежда като начин на установяване на
ценова стабилност. Периодът след началото на 1997 г. се отличава с активизиране на отношенията между България и международните финансови организации и със значително по-широко
използване на техните възможности. Основната предпоставка за
тази промяна в отношенията е реалното активизиране на икономическата реформа в сравнение с предходните години, като от
своя страна причината за това е въвеждането на валутен борд у
нас. Валутният борд изиграва съществена роля за стабилизиране
на икономическата система в България, за връщане на доверието
на инвеститорите, като наред с това благодарение на валутния
борд у нас е избегната и дълговата криза, споходила държава като Гърция.

1

Игнатиев, П. Структура и осъществяване на банковия надзор в България. (Лекции).
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В началото на 90-те години икономическата ситуация в
страната е изключително сложна.2 Икономиката се свива драстично след 1987 г. с намаляването на съветските субсидии, нарастването на външния дълг, разпадането на системата на Съвета за
икономическа взаимопомощ и загубата на Съветския пазар, с
който тя е тясно свързана. Жизненият стандарт спада с 40 % и
възстановява нивото си отпреди 1989 г. едва през юни 2004 г. В
допълнение санкциите на ООН спрямо Сърбия (1992 – 1995 г.) ѝ
нанасят тежък удар. Наложеното ембарго на Белград дава почва
за приходи на престъпни организации чрез контрабанда на различни видове суровини и стоки. Първите признаци на съживяване се появяват през 1994 г., когато БВП на страната нараства за
първи път след 1988 г. и инфлацията спада от 122 % през 1994 г.
до 32,9 % през 1995 г. Въпреки това систематичното забавяне на
належащите икономически реформи, съчетано с неудачни опити
на социалистическото правителство на Жан Виденов да поддържа
валутния курс при висок бюджетен дефицит, довежда до икономическия срив в края на 1996 и началото на 1997 г.3
България извървява дълъг и труден път на трансформиране
на своята икономика от централизирано управлявана към пазарнолиберална. Успоредно с политическите промени от началото на
90-те години са стартирани пазарноориентирани икономически
реформи. За разлика от държавите от бившия Съветски блок българският старт на промените е сравнително най-неблагоприятен
както поради наследения огромен външен дълг, така и заради
кризата в бивша Югославия и наложеното ембарго. Тези обстоятелства в съчетание с формираната нестабилна политическа среда
на бързосменящи се правителства с неясни икономически платформи обуславят и колебливия ход на икономическите промени.
Те довеждат до драматична монетарна и финансова криза в края
на 1996 и началото на 1997 г. – хиперинфлация, достигаща 1,058.4
%, обезценка на местната валута над 9.5 пъти, фалит на 1/3 от функциониращите в страната търговски банки, силно влошени дълго2

Куфов, Хр. На всеки българин по 1370 долара външен дълг. – В: Труд, 1990.
Доклад на министър-председателя Жан Виденов пред 42-рия извънреден конгрес на БСП, 21 – 22 декември 1996 г. – В: Дума, бр. 303, 23.12.1996 г.

3
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ви индикатори – над 120 % дългово съотношение към БВП, отрицателен икономически растеж от 9.4 % за 1996 г. и 5.6 % за 1997 г.
Високата степен на задлъжнялост на предприятията към
банките непосредствено преди либерализацията е друг проблем с
по-висока тежест у нас в сравнение с другите държави от Централна и Източна Европа. Това са „скрити“ загуби в държавните
банки при плановата икономика поради ценовите диспропорции
и неефективността от гледна точка на задаващите се нови пазарни условия на планово отпуснатите кредити. В края на 1990 г., непосредствено преди началото на реформата в България, съотношението банкови кредити за нефинансови обществени предприятия/БВП е 78.8 %, като шест месеца по-късно спада до 47.8 %, докато в Полша това съотношение е съответно 15.6 и 18.4 %, а в Унгария – 25.8 и 24 %. Тези различия могат да се обяснят с факта, че
финансовата либерализация и банковата реформа в Полша и Унгария започват преди началото на политическите промени.
Съотношението на банковите кредити за нефинансови обществени предприятия към БВП остава относително по-високо в
България в сравнение с икономиките от Централна Европа дори
след старта на ценовата либерализация и инфлационния шок
през февруари 1991 г. Следователно у нас само до известна степен е валидна тезата на Каприо и Клингебиъл (1996 г.), че инфлационният шок на старта на финансовата либерализация в повечето развиващи се държави изчиства банковите портфейли от
проблемни кредити и по-късно, в процеса на финансова либерализация, не е източник на финансова нестабилност.
Концентрацията на банковия кредит в държавните банки у
нас е значително по-висока в сравнение с останалите бивши
държави с централно планирана икономика. В пет най-големи
държавни търговски банки у нас в края на 1990 г. са съсредоточени над 60 % от общия размер на кредитите за нефинансовия
сектор. Ресурсите за тяхната дейност са осигурявани при централно планираната икономика от БНБ, която, освен емисионен институт, до края на 1990 г. е и разпределител на депозитите на населението, набирани от ДСК.
Недостигът на конвертируема валута в България е очевиден.
В пасивите на държавните банки голяма част са задължения към
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нерезиденти (чуждестранни пасиви). В активите на техните баланси количеството чуждестранни активи (в т.ч. резервите в конвертируема валута) е малко. Съотношението чуждестранни активи/чуждестранни пасиви в балансите на търговските банки е ниско – едва 19.2 % в края на 1991 г., а съотношението на депозитите
на резиденти в чуждестранна валута към всички депозити е едно
от най-високите – 48.7 %. Тези неравновесия са съпътствани и с
мораториум върху плащанията по външния дълг, който допълнително ограничава интереса към България от страна на чуждестранния капитал.
Анализът по-горе показва, че непосредствено преди старта
на финансовата либерализация и прехода към пазарна икономика в България в края на 1990 г. източниците на финансова нестабилност са доста по-дълбоки в сравнение с другите държави от
Централна и Източна Европа. Този извод се споделя в много изследвания.4
Финансовата либерализация в България се осъществява
предимно под външен натиск. Тя e основно изискване на МВФ,
който се явява единствен възможен източник на така необходимото външно финансиране за последното недемократично избрано българско правителство в края на 1990 г. Както се подчертава в много изследвания, историята на икономическата политика
на България от началото на 1991 г. става история на взаимоотношенията с Международния валутен фонд.
Дни преди началото на процеса на мащабна ценова либерализация през януари 1991 г. правителството (с ПМС № 5/1991
г.) делегира право на БНБ да определя основния лихвен процент,
който дотогава е определян с правителствени постановления. Чак
по-късно, през ноември с.г., БНБ приема (първоначално временна) „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите“, които БНБ прилага по левовите си операции в страната. Чрез нея промените в
лихвените проценти по прилаганите от БНБ инструменти на паричната политика се обвързват с основния лихвен процент.

4

Манчев, Цв. Серия икономически изследвания. София: Агенция за икономически анализи.
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2. България преди въвеждането на валутния борд
Преходът на България е болезнено белязан от кризата през
1996 – 1997 г.5 Корените ѝ можем да намерим в решения, взети
през далечната 1960 г., но дълбочината и последиците ѝ зависят
изцяло от начина, по който преди 20 години ръководещите ни
реагират или по-скоро не реагират. Това поведение на неформулиране на обществено значими проблеми, на неспособност за
дебатиране, за конструиране на решения и тяхното изпълнение
ни следва и днес – това се вижда в системите на ДАНС, съдебната,
пенсионната, здравната сфера и пр.
През периода 1991 – 1997 г. БНБ провежда парична политика без ясни принципи. Липсват количествено определени цели
или поставените такива не се изпълняват, а цялостната политика е
силно зависима от целите на правителствата за извършване на
по-високи разходи и изкуствено поддържане на държавните
предприятия.6
Проблемите в управлението на страната, възникнали поради стремежа на правителството на БСП едновременно да запази
работните места (като не закрива губещи предприятия), да изплаща външния дълг и да контролира валутния курс, се задълбочават до степен на икономическа криза. Симптомите на кризата са
следните: официалните валутни резерви на държавата спадат повече от два пъти и обменният курс спрямо американския долар
бързо се обезценява; инвестициите се свиват с повече от 25 %, а
брутният вътрешен продукт спада с 3.5 % в реално изражение
през второто тримесечие на 1996 г. и с почти 10 % за цялата година; необслужваните кредити достигат 59 % от общия размер,
депозитите в банките намаляват и в крайна сметка 14 банки, управляващи повече от 1/4 от общите активи в банковата система,
фалират.
За една нощ, вместо да добавя стойност, производството у
нас започва да изважда стойност. Ваденето на стойност може да
продължи, докато някой го финансира. Първи спряха външните
частни кредитори и така страната изпадна в дългова криза през
5
6

Калинова, Ев., И. Баева. Български преходи: 1939 – 2002. София: Парадигма, 2002.
Радков, Р. Пари и банково дело. София: Мартилен, 2000.
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1990 г. После кранчето започна да затяга бюджетът – в рамките
на споразуменията с МВФ през 1992 – 1995 г. После, през 1995 г.,
спряха и официалните кредитори – МВФ и Световната банка. През
1996 г. спряха и банките – в тях отдавна не беше останал капитал,
но се изчерпаха и чуждестранните пари – нашите.7
Икономическата криза предизвиква политическа криза, масови протести в цялата страна, опожаряването на Народното
събрание (10.01.1997 г.) и отказ на президента Желю Желев да
връчи мандат за съставяне на ново правителство след оставката
на Жан Виденов (декември 1996 г.). Правителството е изправено
пред перспективата от повторно (след мораториума при кабинета
на БСП и Андрей Луканов през 1990 г.) прекратяване на плащанията по външния дълг. Поради системната неспособност на българските правителства да управляват ефективно публичните финанси Международният валутен фонд се съгласява да окаже помощ на правителството само при въвеждане на валутен борд.
В началото на 1997 г. кризата се задълбочава, като месечната инфлация достига 242.4 % през февруари. Външната търговия
се свива с над 15 %, а държавните предприятия продължават да
трупат загуби. Българската народна банка се опитва да поддържа
валутния курс чрез интервенции, като едновременно с това се
печатат пари за финансиране на търговските банки и на бюджетния дефицит. Левът се обезценява драстично и от 70 лв. за долар
в началото на 1996 г. и 487 лв. в средата на 1996 г., курсът достига
3000 лв. за щатски долар в пика на кризата. В резултат от това реалните доходи рязко спадат – пенсиите са 2 долара, а някои заплати – 3 долара. Левът се използва за размяна във все по-малка
степен, дори в ежедневните разплащания по магазините се използват щатски долари и германски марки.

7

Програма на правителството за финансова стабилизация, структурна реформа
и икономически растеж. – В: Дума, бр. 302, 21.12.1996 г.
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Таблица 1. Българската икономика преди и след въвеждането на валутния борд
Показател

1991 –
1997 г.
Инфлация (%)
210.1
Инфлационна данъчна ставка (%)
57.7
Реален растеж на БВП (%)
-4.7
Растеж на брутообразуването на основен капитал (%)
-8.8
Бюджетно салдо (% от БВП)
-6.3
Държавен и държавно гарантиран дълг (% от БВП)
168
Преки чуждестранни инвестиции (млн. щ.д.)
135.3
Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП)
1.7

1998 –
2007 г.
7.3
6.7
5.1
18.8
1.2
50.8
2950.3
11.4

В банковия сектор положението също е доста усложнено.
До 1997 г. банковата система в България е постоянно в състояние
на някакъв вид криза. Общите разходи, породени от перманентната криза, са в размер на 41.6 % от БВП, т.е. банковата криза в
България е най-скъпата банкова криза от всички държави в преход (Таблица 2).
Таблица 2. Фискални разходи поради банкови кризи,
1991 – 1998 г.
Страна
България
Македония
Чехия
Казахстан
Унгария

% от БВП
41,6
30,3
25,4
18,4
12,9

Решението, което се реализира от правителствата, а именно
поемането на необслужваните кредити на държавните предприятия от държавния бюджет чрез емитиране на т.нар. „ЗУНК облигации“, установява традицията всеки възникнал проблем да се
решава с помощта на пари от бюджета, т.е. с пари на данъкоплатците. Към края на 1994 г. ЗУНК облигациите представляват дълг от
почти 2.5 млрд. долара. Решението на проблема с необслужвани15
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те кредити обаче само по себе си създава други проблеми на
банките – лихвите по издадените ЗУНК облигации са по-ниски от
пазарните и по-ниски от разходите по привлечените ресурси на
банките, което води до лихвени загуби; въведена е минимална
продажна цена на ЗУНК облигациите, която е значително повисока от пазарната, което означава, че тези книжа са неликвидни. Като резултат част от държавните банки, които държат големи обеми от ЗУНК облигации, страдат от ликвидни проблеми.
Фундаменталните проблеми пред държавните банки остават недокоснати.
Таблица 3. Финансови резултати на държавните фирми
(% от балансовите активи)
Година Промишленост Строителство Транспорт Търговия Други
1992
-7,9
0,3
0,1
-11,6
0
1993
-12,7
2,2
-7,0
-1,1
-5,0
1994
-4,9
-2,1
-3,3
0,4
5,4
1995
-4,2
-1,1
-5,2
-1,3
1,1
1996
-5,5
-1,2
-5,9
-1,8
-6,7
1997
2,9
1,0
3,4
2,3
2,5

С течение на времето се появяват и други проблеми, свързани с държавните банки. Слабостта на банковата система8 и рисковете пред нея причиняват теглене на депозити от страна на
граждани и фирми. По този начин пет месеца по-късно активите
на банковата система спадат с повече от 20 % средно.
3. Валутен борд и паричен съвет
България е държава, която функционира в условията на валутен борд. Валутният борд, или още паричният съвет, е вид икономическа система, при която курсът на дадена валута се фиксира
към друга валута. По този начин се постига ограничаване на инфлацията, пълна конвертируемост на националната валута и се изключва банковото кредитиране на правителството. Тази резервна
8

Стефанова, П. Банки и банково посредничество. София: Тракия-М, 1999.
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валута е една от стабилните международни валути в света. Изборът коя да бъде зависи от икономически и геополитически съображения – близост и обвързаност на страната с валутен борд с
държавата, към чиято валута се фиксира, перспективи и насока на
развитие.
Идеята за въвеждане на валутен борд в България се лансира
още в началото на прехода. Първо това се издига като идея през
1990 г. от Ричард Ран (поканен тогава от министър-председателя
Андрей Луканов да изготви концепция за прехода на България,
сега – председател на Института за глобален икономически растеж и старши съдружник в Института „Катон“) и ръководената от
него група експерти, които подготвят т.нар. програма „Ран-Ът“;
след това и от професор Стив Ханке (известен като Бащата на валутния борд за България) и Курт Шулер в книгата им „Твърдост за
българския лев: решението валутен борд“ от 1991 г. По това време нито българските политици, нито Международният валутен
фонд подкрепят въвеждането на валутен борд. По време на кризата през 1996 – 1997 г., когато в страната има хиперинфлация,
левът се обезценява и достига 487 лв. за 1 долар, 14 банки фалират, икономическият спад в страната е над 20 %, бюджетният дефицит е близо 11 % от БВП, спадът на вноса и износа е с 15 %, инвестициите намаляват с над 25 %, правителството се обръща към
МВФ за подкрепа. Фондът поставя като условие за финансова помощ въвеждането на валутен борд.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г., след
края на тежката финансова и икономическа криза от 1996 – 1997
г. Той се прилага по силата на приетия на 10 юни 1997 г. „Закон за
БНБ“9. Законът фиксира обменния курс на българския лев на 1000
лв. за 1 германска марка. След въвеждането на еврото като единна европейска валута в Европейския съюз (ЕС) от началото на
1999 г. курсът е 1955.83 лв. за 1 евро. А след деноминацията на
лева в България през юли 1999 г. фиксираният курс е 1.95583 лв.
за 1 евро. Твърдо заявяваната позиция от БНБ и правителствата
на страната от въвеждането на борда до сега е, че България ще
9

Закон за Българската народна банка. [онлайн]. Официален сайт на БНБ – Правна рамка > Закони.
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запази паричния съвет и този фиксиран курс до влизането си във
валутнокурсовия механизъм ERM II и до приемането на еврото.
В условията на валутен борд Централната банка в съответната държава е ограничена в част от своите типични функции на
емисионна институция: няма право да провежда парична политика, да кредитира правителството, да рефинансира търговските
банки.
Със „Закона за БНБ“, с който се въведе и валутният борд, се
обособяват три управления: „Емисионно”, изпълняващо функцията на паричен съвет, „Банково“ и „Банков надзор“. По решение на
Управителния съвет на БНБ могат да се създават и се създават и
други управления и служби.
Основната функция на Управление „Емисионно“ е да поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ, осъществявайки ефективно управление на
международните валутни активи на банката.
Управление „Банково“ при възникване на системен риск за
стабилността на банковата система осъществява функциите на
кредитор от последна инстанция при условията, регламентирани
в нормативната база. Кредитирането се извършва при строго определени условия и пълно обезпечение от злато и други бързоликвидни активи на търговските банки.
Надзорът върху банковата система се осъществява от Управление „Банков надзор“. При упражняване на надзорните си
правомощия компетентните органи прилагат самостоятелно и независимо предвидените в закона мерки за въздействие и санкции.
Вътрешният контрол върху финансовата дейност на Българска народна банка се осъществява от главен ревизор, избран от Управителният съвет на банката след одобрение от председателя на
Сметната палата.
В условията на валутен борд Централната банка е задължена да купува и продава неограничено количество чуждестранна
(това е резервната валута) срещу местна валута. Задължението на
валутния борд да обменя неограничено резервната срещу местна
валута и обратно означава, че страната възприема монетарната
политика на държавата с резервната валута.
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След въвеждането на валутния борд се налага строга финансова дисциплина най-вече в публичния, но и в частния сектор.
Търговските банки не могат да разчитат на рефинансиране от
Централната банка, освен в твърде ограничени случаи, а отпускането на кредити за правителството е напълно забранено.
Валутният борд е институция, която има няколко основни характеристики:
 Поддържа се валутен резерв, който покрива цялото количество на парите в обращение.
 Централната банка не отпуска кредити на правителството. В „Закона за БНБ“ има забрана за отпускане на кредити от
Централната банка към правителството, с изключение на кредитите от МВФ, които само счетоводно се водят в баланса на БНБ.
 Централната банка не провежда монетарна политика. Това означава, че не извършва операции на открития пазар, не определя основен лихвен процент, не отпуска рефинансиране на
търговските банки в страната, не купува и не продава валута по
свое желание, а само при поискване от граждани, фирми или
банки.
 Валутният резерв на страната (който стои по сметки в
Централната банка) се инвестира в нискорискови и ликвидни активи, деноминирани в резервната валута. В случая с България активите на борда не могат да се инвестират в страната, за да не се
провежда по този начин парична политика и за да се избегне по
този начин рискът от невъзможност за обмена им в резервната
валута.
 Няма ограничение за външнотърговски и международни
капиталови трансфери.
Валутният борд в България има някои елементи, които го
отличават от т.нар. „класически“ или „ортодоксални валутни бордове“. Затова паричният съвет у нас е от т.нар. „второ поколение“.
Това са:
 Допускане в баланса на БНБ на депозити на държавни
институции (те формират фискалния резерв). Това позволява на
правителството при желание да провежда парична политика чрез
теглене на част от депозита си в БНБ или чрез увеличаване на
внесените в Централната банка средства.
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 Възможност за депозиране на средства от фискалния резерв според решение на правителството в търговските банки, което увеличава паричното предлагане.
 Наличие на задължителни минимални резерви (ЗМР) за
търговските банки, които те държат на безлихвена сметка в БНБ. С
намаляването или увеличаването на изисквания процент (от депозитната база на банките) на ЗМР се извършва парична политика (увеличава се или се изтегля ликвидност от банките).
 БНБ регулира търговските банки.
 БНБ може да изпълнява функцията на кредитор от последна инстанция за търговските банки, но лимитирано – само при
ликвидни кризи от системен характер, като размерът на отпуснатите средства не може да надхвърля депозита на управление
„Банково“ (това е нетната стойност на активите на валутния борд).
Срокът на такова рефинансиране може да е три месеца. Банките,
на които се отпуска рефинансиране, трябва да са платежоспособни и да заложат ликвидни активи като обезпечение.
Българският лев е фиксиран към еврото, като БНБ е задължена да поддържа минимум 100 % покритие на паричната база
(включително и фискалния резерв при управление „Емисионно“) с
деноминирани в евро активи. Пълното покритие на паричната
база и задължението на БНБ да обменя левове срещу евро при
поискване осигуряват конвертируемостта на местната валута и
повишават стабилността ѝ. По този начин паричната емисия е
подчинена изцяло на пазарното търсене, а БНБ не може дискреционно да повиши паричното предлагане.
Бордът означава и бюджетна дисциплина, тъй като правителствата не могат да разчитат, че разходите им ще бъдат покрити
чрез парична емисия. Поради това след 1997 г. се поддържат
близки до балансираните бюджети, като през периода се постига
положително бюджетно салдо от 1.2 % от БВП.
С въвеждането на паричния съвет българският лев взе „назаем“ стабилността на германската марка, а по-късно и на еврото,
и възстанови доверието на икономическите агенти във функцията
на лева като средство за съхранение на стойност, която функция е
накърнена през годините на инфлация. Възстановеното доверие и
гаранцията за стабилност на паричната политика, които донесе
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паричният съвет, са предпоставка за бързата приватизация в банковия сектор и последващото развитие на целия финансов пазар.

II. РАЗВИТИЕ НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ
1. Значение на въвеждането на валутен борд
Последиците от въвеждането на валутен борд в България са,
че започват да навлизат чуждестранни финансови инвестиции.
Това предизвиква сериозен икономически подем. Някои основни
показатели преди и след въвеждането на паричния съвет са:
Показател (средногодишно) 1990 – 1997 г. 1998 – 2002 г.
Инфлация
210 %
5,7 %
Ръст на БВП
-4,6 %
4,1 %
Ръст на инвестициите
-8,8 %
20 %
Бюджетен дефицит
-6,3 %
-0,1 %
Държавен дълг/БВП
168 %
75 %

Сред резултатите от въвеждането на валутния съвет трябва
да се откроят намаляването на инфлацията до 13 % към средата
на 1998 г. и до 1 % към края на с.г. и увеличаването на валутния
резерв от по-малко от 800 млн. на над 3 млрд. долара. Основният
лихвен процент на БНБ от 200 в пиковите моменти на икономическата криза спада на 5,2 % към края на 1998 г. Банковата система се стабилизира.10
Причината за значителното подобрение след 1997 г. не е
само валутният борд, а и останалите реформи, които започват реално тогава. Те обхващат приватизацията на държавни активи,
либерализацията на пазарите на стоки и услуги, дерегулацията на
някои отрасли, завършването на реституцията на земеделските
земи и на градските имоти. Всичко това създава по-благоприятна
среда за развитие и последиците за българските граждани са положителни.
10

Ангелов, Георги, Димитър Чобанов. Въвеждането на валутния борд – основа
на икономическата стабилизация. – В: Анатомия на прехода. 2004. ISBN 954-649690-1.
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Валутният борд намали значително валутния риск, особено
спрямо еврото, създаде условия за интеграция на българските пазари с тези на Европейския съюз и насърчи външната търговия
чрез намаляване на трансакционните разходи, което доведе до
съществено нарастване на вноса и износа на България.
Ако сравним ситуацията в България преди и след 1997 г. с
други държави от региона, забелязваме, че преди въвеждането на
валутен борд България е безспорно държавата с най-лоши икономически и монетарни показатели. След въвеждането на валутен борд страната ни вече не е сред най-лошите примери в региона нито по инфлация, нито по ръст на икономиката (Таблица 4).
С други думи валутният борд има влияние за подобряване на показателите на страната; подобрението не се случва автоматично,
като част от някаква обща регионална тенденция.
Таблица 4. Преки чуждестранни инвестиции, брутен
вътрешен продукт, държавен дълг

Преки инвестиции, средногодишно
Държавен дълг, % от БВП
Икономически растеж

1991 – 1997 г.
0.14 млрд. USD
168 %
-4.7 %

1998 – 2009 г.
3 млрд. евро
49 %
5.1 %

След 1997 г. инфлацията се понижава до едноцифрени
стойности и дава възможност за по-добро планиране на икономическите процеси от страна на граждани и фирми. По този начин рискът за цялата икономика се понижава, което дава възможност за извършване на повече и по-продуктивни инвестиции
и повишава доходите и съответно спестяванията. Разпределението на ресурсите в икономиката става по-ефективно и се намалява
преразпределението на доходи поради инфлационните процеси.
Друга последица е налагането на строги бюджетни ограничения предимно върху правителството. След 1997 г. се поддържат
ниски бюджетни дефицити и правителствата са дисциплинирани
до голяма степен по отношение на разходите си до размера на
своите приходи. Като цяло бюджетните дефицити през периода
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действително са ниски, а през някои години се наблюдава дори
бюджетен излишък.
Най-непосредственият и пряк ефект от действието на валутния борд е силното намаляване на инфлацията и на нейната променливост. Средната инфлация преди въвеждането на валутния
борд е над 210 % годишно, а след въвеждането му тя е по-малко
от 6 %, т.е. намалява повече от 35 пъти. Бавното нарастване на
цените намалява т.нар. „инфлационен данък“ (намаляването на
покупателната способност на парите), който средно е 55 % през
годините преди въвеждането на борда и спада до малко над 5 %
след 1997 г. Ниската и по-лесно предвидима инфлация прави
възможно по-дългосрочното планиране от страна на фирмите и
отделните хора, което се отразява положително на икономиката.
Икономическият растеж преди валутния борд е средно -4,6
% годишно, поради което между 1989 и 1997 г. икономиката отбелязва икономически спад от 32 %. След въвеждането на борда
ръстът е положителен, средно 4,11 % годишно (най-високият ръст
е през 2000 г., когато достига темп от 5,4 %).
В периода до 1997 г. инвестициите намаляват средно с почти 9 % годишно. След въвеждането на валутния борд те нарастват
средно с над 20 % годишно. Това е отражение на факта, че печатането на пари, което се практикува преди 1997 г. при дискреционна монетарна политика, не само не осигурява повече средства
за инвестиции, а напротив, то ефективно намалява инвестициите
и спестяванията.
Друго нещо, което показва огромната разлика между периодите преди и след въвеждането на валутния борд, е нивото на
бюджетния дефицит. До 1997 г. дефицитът средно е 6,3 % от БВП
годишно. След въвеждането на валутния борд бюджетът е много
близо до балансиран – през някои години има малки излишъци, а
през други има умерено малки дефицити (под 1 % от БВП).
Един от важните индикатори за доверието в икономиката е
равнището на чуждестранните инвестиции, които влизат в страната ежегодно. Разликата между периода преди и след приемането на валутния борд е над 10 пъти – от 1990 до 1996 г. чуждестранните инвестиции са средно 63 млн. долара годишно, а от 1997

23

проф. д-р Атанас Льондев

до 2002 г. са средно 692 млн. долара годишно. Като дял от брутния вътрешен продукт те нарастват от 0,8 до 5,6 %.
Друг индикатор, който е силно зависим от режима на валутен борд, е равнището на международните резерви, включващи
тези на БНБ и на търговските банки. Обемът им расте стабилно
след въвеждането на валутния борд, като достига безпрецедентни
за българската икономика нива от 13,4 млрд. лв. Тези резерви
имат много важна роля, тъй като те определят предлагането на
банкови резерви, банкноти и монети. Свръхрезервите действат
като стабилизатор, тъй като могат да бъдат разглеждани като буфер срещу вътрешни и външни шокове. Те са също източник на
ликвидност в чуждестранна валута и са необходими на страната
поради неперфектния достъп на българската икономика до международните капиталови пазари.
Множество фактори пораждат движенията в равновесното
равнище на реалния ефективен валутен курс след въвеждането на
валутния борд. Най-значителните от тях са: либерализацията на
цените, която все още не е приключила; нарасналото търсене на
услуги и на други нетъргуеми артикули; и промените във вътрешното производство и износа. Като цяло изводът е, че няма значително отклонение между текущия реален ефективен валутен курс
и краткосрочните и средносрочните му равновесни нива. Несъответствието е относително малко и не може да повлияе на конкурентоспособността на българската икономика. Така развитието на
реалния курс е обусловено изцяло от фундаментални фактори и
при това трендът е насочен към намаление на отклонението.
Следователно няма никакви причини за промяна на курса, по
който левът е фиксиран към еврото. Без стабилност на паричната
единица икономическото развитие е силно забавено. В този смисъл въвеждането на валутния борд е радикална реформа, която
осигурява едно от необходимите условия за него. Разбира се, би
било пресилено да се твърди, че по-бързото икономическо развитие след 1997 г. се дължи единствено на наличието на валутен
борд. Не бива да се забравят и другите важни реформи, извършени след 1997 г.
През годините България е сключила редица споразумения
с Международния валутен фонд. Водещ обект на споразумени24
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ята са ограниченията на държавните разходи (съкращаването и
премахването на бюджетния дефицит) и предприемането на редица мерки от БНБ за ограничаване на бързия растеж (над 45 %
годишно) на банковите кредити. И двата типа действия са предназначени да ограничат растежа на дефицита по текущата сметка
на платежния баланс, който през 2005 г. надхвърля 10 %, съотнесен към БВП.
През м. май 2006 г. българското правителство се договаря с
МВФ да продължи с шест месеца (до м. март 2007 г.) действието
на изтичащото предпазно споразумение. Основно място в актуализираното споразумение заема препоръката за 3 % бюджетен
излишък през 2007 г. Едновременно с това е прието и постепенно
премахване на ограничителните мерки на БНБ върху вътрешния
кредит. Традиционно при договарянето на продължението е
обърнато внимание на българското правителство върху нуждата
от структурни реформи в разходната страна на бюджета – социалното подпомагане, образованието и здравеопазването.
Отношенията със Световната банка също се променят сериозно след началото на 1997 г. През май 1998 г. банката преразглежда средносрочната си стратегия по отношение на България,
увеличавайки възможностите за предоставяне на заеми. Освен че
през 1997 г. е договорен заем за преструктуриране на промишлеността и банките, през 1999 г. е договорено и споразумение за
преструктуриране на селското стопанство (ASAL). Активизира се и
използването на проектните заеми.
Въвеждането на валутен борд има както своите плюсове,
така и минуси. За да е обективно изследването, ще ги разгледаме
по-подробно.
Плюсове:
• При системата на валутен борд не е възможно да се финансира бюджетният дефицит, т.е. не могат да се пускат допълнителни пари в обращение извън основното равенство.
• При системата на валутен борд отпада рефинансирането
на търговските банки от Централната банка. Това води до намаляване на инфлационните пари в циркулация и до стабилизиране
на цялостното парично обращение.
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• Системата като цяло действа ограничено на инфлационното обезценяване на националните пари в обращение.
• Количеството пари в обращение се увеличава само при
увеличаване на валутните резерви.
• Фиксираният обменен курс на националната валута към
приетата базисна валута води до ускоряване и нормализиране на
пазара и икономиката като цяло. Пазарите (включително и тези
на валута) стават предвидими.
• Стабилизиране на цените. Цените по принцип се стабилизират за продължителен период.
• Въвеждането на конвертируемост на националната валута
влияе положително върху валутния пазар и са възможни резки
скокове на обменните курсове и съответни валутни кризи.
• Лихвеното равнище се нормализира. То постепенно се
приближава до лихвеното равнище на държавата, чиято валута е
приета за базисна. Обикновено се приема за нормално лихвеното
равнище в държавата с валутен борд да е малко по-високо от
лихвеното равнище в базисната държава. Тази прибавка се дължи
на по-високата степен на икономически и финансов риск (дори и
политически) в държавата, въвела валутен борд.
• Равнището на данъците обикновено намалява, като се
разчита на повишената им събираемост.
• Пълна прозрачност в действията и политиката на валутния
борд. Основните съотношения на механизма, състоянието на резервите, количеството пари в обращение, лихвените проценти и
пр. са известни, ясни и разбираеми за икономическите субекти.
• Възможност за оказване на натиск при осъществяване на
паричната политика върху Централната банка и нейните взаимоотношения с бюджета.
• При въвеждането на валутния борд се избира подценяване на националната валута спрямо останалите водещи валути на
международните пазари. Това създава възможности за стимулиране на икономическите процеси в страната, засилване на производството с износна ориентация и положителни процеси.
Минуси:
• Отпада възможността за провеждане на парична политика
от Централната банка, т.е. за определяне на лихвен процент, за26
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дължителни резерви на търговските банки в Централната банка,
политика на „открит пазар“ (пазар на ценни книжа). Отпада „еластичността“ в провеждането на парична политика, т.е. бързото реагиране на потребностите на стопанството във всеки даден момент от неговото развитие.
• Паричното обращение е в силна зависимост от икономическите, финансовите, валутните и други процеси в държавата,
приета за базисна.
• Първоначално при въвеждането на валутния борд обикновено се наблюдават неблагоприятни социални ефекти (намаляване на социалните разходи на бюджета; увеличаване на безработицата; намаляване на реалните доходи и покупателната способност на населението поради обвързването на вътрешните цени с тези на международния пазар и др.).
• При обективно или съзнателно (спекулативно или мафиотско) проваляне на валутния борд като механизъм негативните
процеси се засилват и практически стават необратими.
Режимът на паричен съвет практически представлява
най-прозрачната и последователна стратегия за присъединяване към еврозоната. Той намалява несигурността в икономиката
и прави макроикономическата политика по-предвидима за домакинствата, фирмите и чуждестранните инвеститори.
Благотворното влияние на валутния борд върху българската икономика се изразява в следното:
• осигуряване на стабилността на парите в България, водещо
до значително понижаване на инфлацията и успокояване на инфлационните очаквания;
• растеж на БВП;
• позитивна промяна по отношение на инвестициите;
• приватизация и либерализация на някои пазари, позволяващи по-лесно навлизане;
• въздействието на валутния борд може да се търси и във
фискалния сектор, тъй като този режим налага строги бюджетни
ограничения за всички стопански субекти. Един от основните му
елементи е забраната за кредитиране на правителството от страна на Централната банка, както и ограничената функция на кредитор от последна инстанция за търговските банки. Така се бло27
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кират каналите, чрез които се случва инфлационната емисия на
пари преди 1997 г.
Оказва се, че валутният борд в условията на криза оказва
благоприятно влияние върху българската икономика, запазвайки
стабилността на паричната ни единица и доверието на инвеститорите в бизнеса и политиката на държавата. Но търсейки
възможности България да се развива, освободена от ограниченията на паричния съвет, ние ще трябва да се откажем от него, присъединявайки се към еврозоната, получавайки по-лесен достъп
до западните пазари, инвестиции и доверие.
2. Други примери на държави с валутен борд
Валутният борд не е съвременен феномен на икономиката.
Споразуменията от този тип се налагат със закон в Англия (Bank
Charter Act, 1844), издаден от Bank of England за целите на английските колонии в Африка, Азия и Карибите, които използват
валутен борд при представяне на своите валути. След обявяването на независимост част от колониите преминават от валутен
борд към централни банки.
От въвеждането на Bank Charter Act могат да се обособят
три етапа на развитие. През първия етап (1849 г.) е създаден валутен борд в британската колония Мавриций. За резервна валута се
използват монети на индийската рупия. Въвеждането на валутните и паравалутните бордове в Индия, Цейлон, Пенанг, Сингапур и
някои други британски колонии отбелязва края на първия и найранен етап на колониалните валутни бордове. Вторият (класическият) период на валутния борд започва в началото на ХХ век, и
по-конкретно след Първата световна война. Като типичен пример
за валутен борд се смята системата в Западна Африка, на основата на чиито постижения във Великобритания се създават правилата на валутния борд. Според тези правила се създават и оперират останалите валутни бордове на Британската империя след 20те и 30-те години на ХХ век. Системата на валутния борд достига
своя най-голям разцвет през 50-те и 60-те години, когато в почти
всички британски колонии е въведена посочената парична система. Общият брой на държавите, ползващи валутен борд, достига 60. В условията на съвременния етап на развитие на валутния
28
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борд (от началото на 90-те години на ХХ век) той се ползва от напълно автономни държави, като обикновено въвеждането му е
свързано с желание за преодоляване на текуща икономическа
криза или предотвратяване на такива в дългосрочен план. През
последните 20 години валутен борд е използван в 14 държави,
като 8 от тях се смятат за по-силно доближаващи се до изискванията на класическия валутен борд.
Към края на 2003 и началото на 2004 г. има 7 държави в света, които са в режим на паричен съвет. Това са Босна и Херцеговина, Джибути, Бруней Даруссалам, Хонконг, Естония, Литва и
България. Без да се навлиза в подробности, може да се каже, че
това са държави с различно географско разположение, коренно
различна народопсихология, като всяка от тях притежава своите
различни икономически особености.
Като правило държавите престояват в режим на паричен
съвет ограничено време. В това отношение интерес представлява
Аржентина, която 3 пъти влиза в паричен съвет: 1902 – 1914, 1927
– 1929 както и от 1991 до началото на 2002 г. Аналогичен е случаят и с Хонконг, който също 3 пъти въвежда паричен съвет: 1935 –
1941, 1945 – 1974 и от 1983 до сега.
Днес най-известните случаи на валутен борд са в Хонконг,
Сингапур, Аржентина, Естония, Литва и България.

III. ПЕРСПЕКТИВИ НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ
1. Проблеми, които се решават с валутния борд
Като държава – член на ЕС, България11 е изправена пред
перспективата за влизане в еврозоната, т.е. за осъществяване на
валутен съюз. На 25 април 2005 г. е подписан договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, с което страната
неотменимо се ангажира да се присъедини към еврозоната и да
въведе единната валута. С осъществяването на членството Република България ще се присъедини и към Икономическия и паричен съюз (ИПС), като временно ще бъде освободена от някои ан11

Йонкова, А., Л. Богданов. Размисли за валутния режим: поуки от историята и
перспективи. София: Институт за пазарна икономика.
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гажименти и права, произтичащи от това членство (т.е. ще бъде
член на ИПС с дерогация). Тези ограничения ще бъдат отменени
след изпълнението на определен набор от критерии (известни
като маастрихтски критерии), с което ще се реализират присъединяването на страната към еврозоната и въвеждането на еврото
като национална парична единица. Съществуващото в момента
европейско законодателство не дава възможност новите държави – членки на ЕС, да използват opt-out клауза за членство в ИПС.
Това означава, че решението, пред което e изправена страната ни
след членството си в Европейския съюз, не е дали да се присъедини към ИПС и да въведе общата валута, а в какъв времеви хоризонт това трябва да бъде направено. Европейското законодателство не определя изрично дата за въвеждане на еврото, както
и период, в който критериите за конвергенция трябва да бъдат
изпълнени. Независимо от това България периодично ще трябва
да представя прогреса на икономиката по отношение на изпълнението на критериите от Маастрихт в „Програмата за конвергенция“ („Convergence Programme“). От неотменимия ангажимент за
членство на страната в ИПС произтича и изискването Република
България да провежда икономическа политика, съвместима с
принципите, които лежат в основата на паричния съюз.
С въвеждането на паричния съвет в средата на 1997 г. страната ни практически е квазичлен на еврозоната, т.е. ние внасяме
паричната политика на държавите – членки на монетарния съюз,
без да имаме влияние в процеса на определяне на тази политика.
Проведените структурни реформи през годините след въвеждането на паричния съвет практически са цената, която трябваше да
заплати българското общество, за да може да се адаптира икономиката на страната да работи в условията на паричен съюз. С други думи самото формално присъединяване на България към ИПС
няма до води до съществени промени в механизма на действие
на нашата икономика, тъй като процесът на адаптиране е преминат през началните години на действието на паричния съвет.
С официалното присъединяване на България към еврозоната ние ще трансформираме пасивното участие в пълноправно
членство. Но пътят на България към еврозоната преминава през
няколко етапа. Първото условие бе страната да стане член на ЕС,
30
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което стана факт през 2007 г. Следващият етап е влизането в европейския валутнокурсов механизъм ІІ (ERM ІІ). Валутнокурсов
механизъм ІІ е своеобразно преддверие на еврозоната. Създаден
е по подобие на европейската валутна система (1979 г.), но за разлика от него като основа за фиксирането на курсовете на валутите
на държавите членки служи еврото.
След влизането в чакалнята за еврото страната ни не трябва
просто да чака – тя трябва да изпълни критериите за членство в
еврозоната. Докато критериите не бъдат изпълнени, страната ни
не може да бъде приета за пълноправен член.
2. Ще отпадне ли валутният борд в България и ако да,
кога и при какви условия
Относно перспективите пред валутния борд в България днес
един от водещите въпроси по отношение на подготовката за присъединяване към еврозоната е дали България може да запази режима си на паричен съвет до датата на присъединяване към Европейския паричен съюз. Международният валутен фонд определя фискалната политика на България като благоразумна. От фонда
изразяват и подкрепа към виждането на българското правителство за необходимостта от запазване на валутния борд в страната
до присъединяването към еврозоната. Международният валутен
фонд подкрепя необходимостта от запазване на валутния борд в
България. Позицията на европейските институции, в т.ч. и на Европейската комисия и Европейската централна банка, е, че присъединяващата се към ЕПС държава може да запази режима си на
паричен съвет, но при условие, че тя се присъедини към европейския валутнокурсов механизъм (ERM II) за период най-малко
от две години и че запазването на фиксирания курс следва да остане едностранен ангажимент на съответната държава, като Европейската централна банка няма задължение да го финансира.
Потвърждение на тази позиция е фактът, че Естония и Литва стават членове на ERM II именно с режим на паричен съвет. Това
обаче не означава, че на България също ще бъде позволено да
запази режима си в рамките на ERM II, тъй като стабилността и
надеждността на всеки паричен съвет се преценява поотделно.
Обаче в случай, че режимът на паричен съвет продължи да фун31

проф. д-р Атанас Льондев

кционира плавно в страната, принципно няма да има пречки за
неговото запазване до датата на членство в еврозоната.
Официалната позиция на България е за запазване на режима на паричен съвет до влизането в еврозоната. Тази позиция на
страната се потвърждава и от подписаното през 2004 г. „Споразумение за въвеждане на еврото в България“ между БНБ и правителството. Един от принципите, на които е основана стратегията
на страната за членство в ИПС, е именно запазването на режима
на паричен съвет до влизане в еврозоната при съществуващото
равнище на фиксиран валутен курс на българския лев в съотношение 1.95583 лв. за едно евро.
В заключение, след извършените изследвания на проблемите, свързани с валутния борд изобщо, в т.ч. и в България, обобщенията, които могат да се изведат, са следните:
1. В началото на 90-те години в България има значително
свръхпредлагане на пари. Непосредствено преди старта на реформите банковите кредити в държавните банки у нас са значително големи, което предполага следващ силен инфлационен натиск върху икономиката. Има силен недостиг на конвертируема
валута. Финансовата либерализация в България се осъществява
предимно под натиска на МВФ. Правителството приема режим на
плаващ валутен курс на лева спрямо основните конвертируеми
валути. Същевременно БНБ е упълномощена да наблюдава и регулира валутния пазар. При провеждането на паричната политика
на БНБ са позволени намеси на вътрешния валутен пазар, за да се
предотвратят силни колебания във валутния курс на лева. Това
става и една от малкото официално обявени, измерими и трайно
преследвани цели на паричната политика на БНБ.
2. Финансовата политика през първата половина на 90-те
години е непоследователна поради слабата фискална политика.
Тя не може да бъде компенсирана от паричната и валутната политика. Това постепенно понижава доверието в самата БНБ. Създадените възможности при първоначалната финансова либерализация за налагане на твърди и повсеместни бюджетни ограничения чрез институционално преструктуриране на фискалните
инструменти не са използвани. В периода 1994 – 1996 г. ефектив32
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ността на паричната и валутната политика се разстройва още повече независимо от преминаването към индиректни парични инструменти. Централната банка не може да откаже задоволяването
на високото търсене на рефинансиране, без да наруши нормалното функциониране на националната платежна система.
3. С въвеждането на валутния борд в България на 1 юли
1997 г. се слага край на тежката финансова и икономическа криза
от 1996 – 1997 г. Това допринася за рязкото спадане на лихвените
проценти по кредитите и за възвръщането на доверието в лева и
натрупването на значителен валутен резерв. Възстановява се доверието и се дава гаранция за стабилност на паричната политика.
Това се оказва предпоставка за бързата приватизация в банковия
сектор и последващото развитие на целия финансов пазар.
4. Икономиката на България е поставена пред много изпитания след кризата през 1996 – 1997 г. С въвеждането на валутния
борд се постигат много добри резултати, като финансова стабилизация, връщане на доверието във финансовите институции и в
българската национална парична единица. Най-видим ефект от
действието на валутния борд е огромното намаляване на инфлацията, което се отразява позитивно на икономическото развитие.
В резултат на това брутният вътрешен продукт на човек от населението през 2004 г. надминава нивото от 1989 г. След въвеждането на валутния борд инвестициите нарастват, което е важен индикатор за нарасналото доверие към българската икономика. С
въвеждането на паричния съвет в България валутният риск се намалява значително. Друга последица е налагането на строги бюджетни ограничения. Постига се устойчив икономически растеж и
се намалява нивото на бюджетния дефицит.
5. Валутният борд съвсем не е ново явление в икономиката.
Съществуват много примери за икономики в режим на паричен
съвет – както успешни, така и не чак толкова. Това показва, че валутният борд не може да реши всички икономически проблеми
на една държава, без да се провежда адекватна цялостна политика и да се предприемат строги мерки.
6. Паричният съвет води до:
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- институционално структуриране на националната централна банка, което да отговаря на институционалната рамка и
изисквания в новата валутна зона;
- трансфер на монетарния суверенитет;
- по-тясна координация на макроикономическата политика
с тази на държавите в ядрото на монетарния съюз;
- преоформяне на паричните и финансовите инструменти в
съответствие с използваните в новата валутна зона.
От друга страна излизането от паричния съвет може да доведе до:
- нарушаване на капиталовия стабилитет;
- инфлация;
- проблеми с приспособяването към механизмите на европейската икономика.
7. Основните резултати, които са постигнати след въвеждането на валутния борд, са намаляване на инфлацията, устойчив
икономически растеж, увеличаване на реалните инвестиции и
спестявания, намаляване на бюджетния дефицит, увеличаване на
чуждестранните инвестиции, стабилизиране на банковата система, поддържане на фискален резерв, увеличаване на кредитния
рейтинг на правителството и високо доверие в БНБ.
8. България най-вероятно ще запази режима си на паричен
съвет, докато се присъедини към европейския валутнокурсов механизъм (ERM II).
Официалната позиция на България е за запазване на
режима на паричен съвет до влизането в еврозоната.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Корпоративната възвръщаемост е основна категория в теорията и практиката на корпоративното управление. Инвеститорите влагат капитали, за да получат определени резултати: икономически, социални, екологични и др. Но тези резултати трябва да
бъдат съпоставяни с вложенията, т.е. да се анализират и оценяват
инвестициите, за което се използват две групи метрики:
I група − Метрики за възвръщаемост на инвестициите;
II група − Метрики за рискове от инвестирането.
Настоящата студия е ориентирана към първата група метрики. Възвръщаемостта е основната мотивация, която движи инвестиционния процес. Собствениците изискват от мениджърите да
максимизират възвръщаемостта при определените в инвестиционната стратегия параметри, основният от които е нивото на риска. От това би следвало, че основната цел на корпоративното управление е да увеличава възвръщаемостта при посочените ограничения. Но за да реализират тази цел, мениджърите трябва да
притежават методология и инструментариум за метрификация на
възвръщаемостта.
В теорията и практиката на корпоративното управление се
използват различни понятия за измерване на резултатността от
инвестирането, като възвръщаемост, ефективност, ефикасност,
доходност, икономичност и др. Самата възвръщаемост се съпровожда с различни термини, като:
– обща възвръщаемост (Total Return);
– относителна възвръщаемост (Return Relative);
– кумулативен ефект (Cumulative Wealth Index);
– валутнокоригирана възвръщаемост (Calculating Currency −
Adjusted Returns) и др.
Съществуват редица методологически и методически проблеми на дефинирането, разграничаването, анализа и оценката на
корпоративната възвръщаемост, чието решаване би направило
управлението на този ключов параметър на бизнеса по-успешно.
Настоящият труд е посветен на тази цел.
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Информацията за определяне на възвръщаемостта се съдържа в различни източници, но в практиката най-широко се използват годишният и тримесечните финансови отчети на компаниите. От техните приложения най-често се извличат данни от
следните три документа:
1. Счетоводен баланс
2. Отчет за доходите
3. Отчет за паричните потоци.
Балансът представя активите и капиталите на фирмата, като
дава възможност да се определят и анализират редица показатели за тяхното използване. От своя страна отчетът за доходите дава възможност да се определят и анализират структурата и равнището на приходите, разходите и финансовия резултат. Когато се
анализира възвръщаемостта обаче, трябва да се използват
едновременно данни както от баланса, така също и от отчета за
доходите (отчета за приходите и разходите).
За да се изясни съдържанието на възвръщаемостта, е необходимо да се дефинират понятията „ефект“ и „ефективност от даден бизнес“.
Ефектът е абсолютна величина и представлява резултатът от дадена дейност. В бизнеса резултатът от дейността може да
се представи чрез следните основни показатели:
1. Печалба (финансов резултат);
2. Общи приходи (общ резултат);
3. Нетни приходи от продажби (продажбен резултат) и др.
Всички тези показатели се съдържат в отчета за доходите,
следователно този документ представя, освен приходите и разходите, и резултата от дадения бизнес за съответния период.
В международната практика са се утвърдили следните показатели за измерване на финансовия резултат, които представяме
по следния начин:
1. Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA: Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization). Тази печалба се получава, като от всички приходи
се изваждат всички разходи, с изключение на посочените четири
вида разходи:
– обезценка на активите (изважда се обезценката на активите).
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2. Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITA:
Earning Before Interest, Taxes and Amortization):
– амортизации (изваждат се начислените разходи за амортизации).
3. Печалба преди лихви и данъци (EBIT: Earning Before
Interest and Taxes):
– лихви (изваждат се разходите за лихви).
4. Печалба преди данъци (EBT: Earning Before Taxes):
– данъци (изваждат се данъците върху печалбата).
5. Печалба след данъци (EAT: Earning after Taxes):
– дивиденти (изважда се онази част от печалбата, която се
разпределя на собствениците на компанията за притежаваните от
тях капитали).
6. Задържана печалба (AE: Accumulated Earning).
Ефективността е относителна величина и като такава представлява отношение на резултата към ресурси, разходи и цели.
В икономиката под понятието „ресурси“ се разбират активите, респективно капиталите, участващи в съответния бизнес.
Когато се говори за възвръщаемост, се има предвид процесът на
възвръщане на средствата, вложени (инвестирани) в даден бизнес. Следователно възниква въпросът терминът „възвръщаемост“
на практика припокрива ли се с термина „ефективност“.
Някои автори1 разграничават понятието „резултатност“ от
понятието „ефективност“. Според тях резултатността характеризира процеса от гледна точка на реализиране на поставените цели,
а ефективността съпоставя резултата с разходите за неговото получаване.
В други източници2,3,4,5 има противоположни твърдения на
1

Теплова, Т., Т. Григорова. Ситуационный финансовый анализ. Москва: ГУ ВШЭ, 2006.
Закон за Сметната палата. Обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., изм. ДВ, бр. 15 от
15.02.2013 г., отм. ДВ, бр. 35 от 22.02.2014 г.
3
Ефективност, ефективност КПД и ефикасност. [онлайн]. [прегледан 28.04.2010].
www.academy-for-leaders.bg/blog/post/81.
4
Каква е разликата между ефикасност и ефективност. [онлайн]. [прегледан
28.04.2010]. www.miracleworks.bg/index.php/page44.
5
Ефикасност, Ефективност, Икономичност. [онлайн]. [прегледан 13.02.2015].
htpp://bg.wikipedia.org/wiki/.
2
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посоченото. Ефективността в бизнес аспект е правенето и постигането на „правилните неща“, под което се разбира поставянето
на правилни задачи за постигане на общите цели (резултати). В
своята книга „Ефективният мениджър“ П. Дракър подчертава, че
ефективността е много важно умение, което може и трябва да
бъде научено.
Ако ефективността означава „да се вършат правилните неща“, то ефикасността е да се правят нещата по правилния начин.
Ориентирано към маркетинга, това разграничение може да се
направи със следните параметри:
1. Метрики за ефикасност:
– използване на капацитета;
– оборот на продажбите на едно заето лице;
– скорост на доставката;
– равнище на доставката;
– равнище на запасите;
– превръщане на запитванията в продажби и др.
2. Метрики за ефективност:
– брой на клиентите;
– брой на новите клиенти;
– брой на лоялните клиенти;
– оплаквания от клиенти;
– обем продажби;
– пазарен дял по обем;
– пазарен дял по сегмент;
– относителна стойност;
– относително качество.
В „Закона за Сметната палата“ (Допълнителни разпоредби)
се дава следното съдържание на тези понятия:
– ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността;
– ефикасност е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността;
– икономичност е придобиването с най-малки разходи на
необходимите ресурси за осъществяване на дейността при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
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За успешното практическо използване на метриките за
ефективност, ефикасност и възвръщаемост в анализа и управлението е необходимо да се въведе методологическо разграничение между тези икономически категории. В тази връзка предлагаме следните концептуални модели за тяхното дефиниране и
практическо използване:
1. Ефективност − относителна величина, съпоставяща резултатите с поставените цели:

Ефективност 

Effectiveness 

Резултати
Цели

Effects
Goals

(1)

(2)

2. Ефикасност − относителна величина, съпоставяща резултатите с разходите, направени за тяхното получаване:

Ефикасност 

Efficiency 

Резултати
Разходи

Effects
Cost

(3)

(4)

3. Възвръщаемост − също относителна величина, съпоставяща разходите с ресурсите, използвани за тяхното получаване:

Възвръщаемост 

Re turn 

Резултати
Ресурси

Effects
Re sources

(5)

(6)

За определяне, а оттук и за управление на възвръщаемостта,
трябва да се използват данни както от отчета за доходите, така
също и от баланса.
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За да се определи възвръщаемостта, могат да се използват
различни показатели от посочените два основни документа на
фирмата – най-често от отчета за доходите се използват следните
три показателя:
1. Печалба преди лихви и данъци (ППЛД);
2. Печалба преди данъци (ППД);
3. Печалба след данъци (ПСД).
От баланса най-често се използват следните три показателя:
1. Общи активи (ОА);
2. Постоянен капитал (ПК);
3. Чиста стойност − собствен капитал (ЧС − СК).
Необходимо е да се посочи, че в практиката се използват
всички възможни комбинации, но като най-важни специалистите
препоръчват на мениджърите да използват следните два показателя, нар. „ключови коефициенти в мениджмънта“6:
1. Възвръщаемост на общите активи − определя се по формулата:

ВОА 

ППЛД
.100
Общи активи

(7)

където:
ВОА − възвръщаемост на общите активи;
ППЛД − печалба преди лихви и данъци.

2. Възвръщаемост на собствения капитал, определена по
следната формула:

ВСК 

ПСД
.100
ЧС СК 

(8)

където:
ВСК − възвръщаемост на собствения капитал;
ПСД − печалба след данъци;
ЧС − чиста стойност (собствен капитал).

6

Уолш, К. Ключови коефициенти в мениджмънта. София: ИнфоДар, 2008, с. 64.
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Възвръщаемостта на общите активи (ВОА) измерва т.нар.
„оперативна възвръщаемост“ на бизнеса и на практика показва
каква възвръщаемост осигурява даден бизнес, преди да се платят
лихвите на кредиторите и данъците на държавата.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ВСК) се нарича
още „финансова възвръщаемост“ и на практика показва каква е
възвръщаемостта за собствениците. Затова в числителя се използва печалбата след данъци, т.е. чистият резултат, оставащ за фирмата, по-точно за собствениците на фирмата.
Представените два показателя са основни показатели за
възвръщаемост на една компания. Възможно е някои от тях да се
срещнат под други наименования. Така например, понеже сумата
на общите активи на една фирма е равна на сумата на вложените
в нея капитали, този показател се среща под наименованието
„възвръщаемост на инвестирания капитал“. Така формулиран,
той се използва като основен критерий за анализ и управление на
бизнеса в една известна система, наречена „Du pont“.
В международната практика показателите за възвръщаемост
се срещат под следните съкращения:
1. Възвръщаемост на общите активи: ROA − Return on Assets
(понякога срещано под абревиатурата ROTA − Return on Total
Assets);
2. Възвръщаемост на собствения капитал: ROE − Return on
Equity.
Както се посочи, могат да се използват и други показатели
за възвръщаемост, като по-известните са:
3. Възвръщаемост на ангажирания (основния) капитал: ROCE
‒ Return on Capital Employed. (Понякога се среща под съкращението ROCSHE ‒ Return on Common Stockholders Equity);
4. Възвръщаемост на нетните активи: RONA – Return on Net
Assets;
5. Възвръщаемост на инвестициите: ROI – Return on Investments;
6. Възвръщаемост на управляваните активи: ROAM – Return
on Assets Managed;
7. Възвръщаемост на продажбите: ROS – Return on Sales (понякога се среща с абревиатура: ROR – Return on Revenuer);
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8. Възвръщаемост на база разходи: ROEX – Return on Expenses
и други.
Естествено възниква въпросът каква е връзката между
ефективността и рентабилността. Някои автори7 поставят знак
на равенство между двете понятия, като твърдят, че когато ефектът от стопанската дейност се измерва чрез печалбата, се говори
за рентабилност (доходност).
Според нас трябва да се прецизира разликата между възвръщаемост и рентабилност. Съществуват най-различни варианти
на рентабилността, част от които са следните:
1. Рентабилност на общите активи, наричана още „икономическа рентабилност“;
2. Рентабилност на собствения капитал, наричана „финансова рентабилност“;
3. Рентабилност на целия капитал;
4. Рентабилност на база приходи;
5. Рентабилност на база продажби;
6. Рентабилност на база разходи;
7. Рентабилност на база персонал и т.н.
Когато се анализира възвръщаемостта, се има предвид процесът на възвръщане (на възстановяване) на средствата (ресурсите), вложени (инвестирани) в даден бизнес. За каква възвръщаемост на приходите може да се говори, когато и приходите, и печалбата изразява резултата от даден бизнес, измерен по различни
начини? За каква възвръщаемост на персонала, пък дори и на
разходите, може да се говори?
Различните показатели за рентабилност имат своето определено място в комплекса от аналитични инструменти и всеки от
тях дава полезна информация на мениджърите. Но да се поставя
знак на равенство между възвръщаемост и рентабилност е некоректно от научна гледна точка.
Анализът на равнището и динамиката на възвръщаемостта ще
бъде представен от конкретен пример чрез резултатите на индуст-

7

Иванова, Р., Л. Тодоров. Финансово-стопански анализ. София: Тракия-М, 2008,
с. 490.
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риалната компания „Биовет“ АД. Обработката на икономическите
данни на компанията даде възможност да се състави Таблица 1.
Оперативната възвръщаемост представлява съотношение
на печалбата преди лихви и данъци към общите активи. За 2007 г.
оперативната възвръщаемост е 2,71 %, което е сравнително нисък
процент. През 2009 г. тя бележи ръст със 141 % спрямо 2007 г. и
вече е 6,54 %. През 2011 г. оперативната възвръщаемост спада до
2,62 %, като, сравнено с 2007 г., бележи спад от 3 %. Този спад се
дължи на спада на печалбата преди лихви и данъци. През 2013 г.
отново се повишава, като достига 5,78 %, което е ръст със 113 %
спрямо 2007 г. През 2014 г. оперативната ефективност отново нараства, като достига 8,19 %, което е над 3 пъти повече в сравнение с 2007 г. Оперативната възвръщаемост е сравнително ниска
през изследвания период с тенденция на повишаване. Единствено
през 2011 г. се наблюдава спад на оперативната възвръщаемост
спрямо 2007 г.
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56 407

0,41%

3. Финансова
възвръщаемост

100
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1. Печалба след данъци

Показател
І. Възвръщаемост на
общите активи
1. Печалба преди лихви
и данъци
2. Общи активи

№

9,02%

62 679

5656

6,54%

129 480

8469

хил. лв.

241

112

271

%

2213

111

2459

2009

3,14%

70 003

2196

2,62%

172 107

4517

хил. лв.

2011

769

124

955

97

149

144

%

10,99%

88 328

9704

5,78%

222 775

12 878

хил. лв.

2013

2694

157

4219

213

193

411

%

15,67%

105 134

16 470

8,19%

241 864

19 810

хил. лв.

2014

3842

186

7161

302

209

633

%

Таблица 1. Равнище и динамика на възвръщаемостта на индустриална компания „Биовет“ АД
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Финансовата възвръщаемост представлява съотношение на
печалбата след данъци върху собствения капитал. От таблицата
виждаме, че този коефициент за 2007 г. е изключително нисък и е
само 0,41 %. За 2009 г. бележи огромен ръст спрямо 2007 г. и достига 9,02 %. През 2011 г. настъпва отново спад на финансовата
възвръщаемост до 3,14 %, но въпреки това отново е по-висока в
сравнение с 2007 г., и то над 7 пъти. Този спад през 2011 г. се дължи на спада на печалбата след данъци. През 2013 г. настъпва отново скок на финансовата възвръщаемост и стига 10,99 %, което е
приблизително 27 пъти повече спрямо 2007 г. През 2014 г. финансовата възвръщаемост отново нараства, като достига вече
15,67 %, което е 38 пъти повече спрямо 2007 г. Финансовата възвръщаемост за изследвания период на моменти е много ниска, на
моменти е умерена. Стойностите през годините са доста колебливи и няма ясно изразена тенденция, макар че през последните
години се наблюдава сериозен растеж.
На следващата графика е представена динамиката на коефициентите на възвръщаемост на бизнеса − Фигура 1.
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Ключовият коефициент ВОА се декомпозира на два показателя. Тези два показателя разделят на съставните им части и дру47
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ги, свързани с тях показатели. На първото равнище ключовият
коефициент ВОА се разпределя на следните два показателя:
– Марж на печалбата;
– Оборот на активите.

Мп 

ППЛД
.100 % 
НПП

(9)

където:

Мп

е марж на печалбата;

НПП − нетни приходи от продажби.

Оброт на активите 

НПП
ОА

(10)

където:
ОА − общо активи

Представеното показва, че възвръщаемостта на общите активи представлява произведение на маржа и оборота, т.е.:

BOA  M n .Ok

(11)

където:
Мп – марж на продажбите;
Ок – оборот на капитала (оборот на активите).

В зависимост от равнището на маржа и оборота фирмите се
разделят на три основни групи:
1. Фирми със сравнително нисък марж и висок оборот – такива компании са малко на брой и обикновено се занимават с
дистрибуция или търговия на едро и дребно, поради което реализират високи обороти.
2. Фирми с висок марж и нисък оборот – тази група фирми
притежават много активи, поради което оборотът им е сравнително нисък. Това съчетание на марж и оборот е характерно за
компаниите от телекомуникациите и т.нар. „нова икономика“, ко48
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ито реализират високи печалби, но са принудени да инвестират в
много активи.
3. Фирми, които регистрират средни стойности при двата
показателя – това съчетание на марж и оборот е характерно за
фирми, който се занимават с производствена дейност.
Маржът и оборотът на „Биовет“ АД са представени на Фигура 2. За 2007 г. маржът е 3,02 %. Тази стойност е сравнително ниска. През 2009 г. има покачване със 140 % спрямо 2007 г., като
маржът достига 7,26 %. През 2011 г. отново има спад до 3,62 %,
който се дължи на спада на печалбата преди лихви и данъци. Макар и да има спад в сравнение с 2007 г., имаме покачване от 20 %.
През 2013 г. стойността на маржа достига 7,17 %, което спрямо
2007 г. е със 130 % повече. През 2014 г. отново има нарастване на
маржа, като достига 10,04 %, което е над 3 пъти повече спрямо
2007 г. Коефициентите на маржа са сравнително ниски, като
единствено през 2014 г. равнището може да се оцени като задоволително. Няма ясно изразена тенденция, тъй като се наблюдават покачвания и спадове. Въпреки това през последните две години се забелязва покачване.
Оборотът представлява отношението на нетните приходи от
продажби към общите активи. През 2007 г. този показател е 89,62
%, което означи, че активите не са направили един оборот. През
2009 г. има минимално покачване с 1 % спрямо 2007 г. През 2011
г. процентът на оборота е 72,59, което като равнище спрямо 2007
г. бележи спад от 19 %. През 2013 г. процентът е 80,67, който
спрямо 2007 г. е по-нисък с 10 пункта. През 2014 г. оборотът е
81,58 %, като отново е по-нисък в сравнение с 2007 г. Оборотът
на активите (капиталите) е умерен за производствена компания, като няма ясно изразена тенденция. През периода от 2011 до
2014 г. се забелязва минимално покачване, но въпреки това то е
по-ниско в сравнение с 2007 г.
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Показатели (%)

Фигура 2. Компоненти на възвръщаемостта − марж и
оборот
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При анализ на компонентите и взаимносвързаните показатели с маржа и оборота се постъпва по следния начин. Когато се
анализира маржът на печалбата, се определят следните показатели (коефициенти), които влияят по определен начин върху него:
1. Материалоемкост на продукцията

К1 

Р
Материали
 см
Продажби НПП

(12)

където:
Рсм − разходи за суровини и материали.

2. Трудоемкост на продукцията

К2 

Р
Труд
 зо
Продажби НПП

където:
Рзо − разходи за заплати и осигуровки.
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3. Производствена себестойност

К3 

Преки разходи
Продажби

(14)

Под „преки разходи“ се разбират разходите, които се извършват за производство на точно определен продукт или услуга.
На практика показателят „производствена себестойност“ разкрива
колко лева производствени разходи се извършват за единица
продукция или услуга.
4. Пълна себестойност

К4 

Непреки и преки разходи
Продажби

(15)

Под „непреки разходи“ се разбират разходите, които не се
извършват за определен продукт или услуга, а за цялостното функциониране на фирмата, като: организация и управление, горива
и електрическа енергия; маркетинг и реклама; лихви по кредити и
др. Тези разходи в икономиката на развитите държави се наричат
„административни разходи“. Колкото е по-голям оборотът на
фирмата, толкова тези разходи, падащи се на единица продукция,
намаляват. Това в бизнеса се нарича „ефект на мащаба“.
Представените показатели са конструирани така, че в числителя им се съдържат разходи, а в знаменателя – приходи. Следователно колкото повече тези показатели нарастват, толкова
маржът на печалбата намалява.
Когато се анализира оборотът на капитала (оборотът на
активите), се определят най-често следните показатели (коефициенти):
1. Оборот на дълготрайните активи

К1 

Продажби
ДА

(16)
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2. Оборот на краткотрайните активи

К2 

Продажби
КА

(17)

3. Оборот на запасите

К3 

Продажби
Материални запаси МЗ 

(18)

4. Среден срок за оборот на запасите

К ЗI 

Материални запаси МЗ 
Продажби

.365

(19)

Когато е възможно, се препоръчва да се използват данни за
наличността на запасите към края на всеки месец, а когато не е −
използват се данни за началото и края на годината.
5. Оборот на вземанията

К4 

Продажби
Вземания

(20)

Този показател също разкрива оборота на вземанията, но
той в практиката се изчислява по реципрочна формула и се нарича „среден срок на събиране на вземанията“.
6. Среден срок за събиране на вземанията

К 4I 
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Вземания
.365
Продажби

(21)
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И при този показател е желателно да се използват по възможност средномесечните или средногодишните стойности на
вземанията.
Когато се анализира възвръщаемостта, е необходимо да се
има предвид следното:
1. Възвръщаемостта на общите активи (общите капитали),
наричана още „оперативна възвръщаемост“, „икономическа рентабилност“, „брутна рентабилност“ (защото в изчислението ѝ
участва брутната печалба) и т.н., е според нас най-важният показател от всички ключови коефициенти за мениджърите на компанията. Той на практика показва в най-пълен вид потенциала на
бизнеса на дадена компания да възстановява вложените в него
капитали (собствени и чужди).
Всяка следваща редукция на брутния финансов резултат,
респективно на възвръщаемостта, изчислявана на негова база, се
дължи на влиянието на някои външни и вътрешни фактори, като:
– обезценките – на конюнктурата на пазара на активите;
– лихвите – на конюнктурата на пазара на капитали, и главно
на банковия пазар;
– данъците – на данъчната политика на държавата;
– амортизацията – на амортизационната политика на фирмата.
2. Колкото е по-висока оперативната ефективност на бизнеса (BOA, BOК), толкова са по-големи конкурентните предимства
на компанията и по-стабилен нейният икономически фундамент,
защото представените външни фактори (обезценките, лихвите, данъците) влияят почти еднакво на всички останали компании. Промените в амортизационната политика са в рамките на възможностите на ръководството на самата компания. Следователно първият
критерий за избор на компания, който препоръчваме на потенциалните инвеститори, е възвръщаемостта на общите капитали.
3. Оперативната ефективност на бизнеса (BOA, BOK) е много
важен инструмент в ръцете на мениджърите при взимане на решения за инвестиране на капитали с цел разширяване на мащабите на бизнеса, подобряване на неговото качество или за други
цели. По принцип набирането на ресурси за инвестиране се осъществява по два основни начина:
– със собствени капитали;
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– с привлечени капитали.
За мениджърите е по-изгодно да работят със собствени
средства, но когато тази възможност липсва, те трябва да се насочат към чужди капитали. Равнището на оперативната ефективност
им дава възможност да направят сравнение с цената на чуждия
капитал, да определят влиянието на ливъридж-фактора и да оценят очаквания лост-ефект от привличането на един или друг вид
чужд капитал.
4. Коректно е да се отбележи, че някои инвеститори не отдават особено значение на оперативната ефективност, и по-точно
на числителя, който участва в нейното определяне. Те считат, че
компаниите, които не печелят пари, а разчитат на високо равнище на EBITDA, нямат перспективи. Според Уорън Бъфет „това число е глупаво“. Неговото основно възражение е, че амортизацията е съвсем реален разход, който трябва да бъде включен в изчисляването на печалбата. По тази причина се обобщава, че когато мениджмънтът говори за EBITDA, това означава, че компанията
няма конкурентно предимство. Най-общо под „конкурентно предимство“ се разбира превъзходството над конкурентите, което
позволява на компанията да печели повече пари.
5. Възвръщаемостта на собствения капитал (ВСК), наречена
„финансова възвръщаемост“, „финансова рентабилност“, „нетна
рентабилност“ и т.н., е първият и най-важен критерий (ключов
коефициент) за собствениците на компанията. Той им разкрива
степента на възвръщаемост на вложените средства, по-точно как
се справя ръководството на компанията със задачата да управлява парите на собствениците. Инвеститорите считат, че компаниите, които имат дългосрочно конкурентно предимство, реализират
възвръщаемост на собствения капитал над средното равнище
(около 15 % у нас).
6. Някои компании реализират сравнително високи печалби и нетни парични потоци от оперативна дейност, но не ги задържат под формата на неразпределена печалба, а ги разпределят главно в две направления:
– дивиденти на собствениците;
– обратно изкупуване на акции.
Това води до следните два основни ефекта:
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– собственият капитал на компанията намалява;
– възвръщаемостта на собствения капитал нараства бързо
(поради високата печалба и намаления брой акции в обращение).
Следователно динамиката на собствения капитал трябва да
се сравнява с тази на печалбата и възвръщаемостта, защото има
неплатежоспособни компании, които отчитат намаляващ собствен капитал, но и намаляваща печалба и възвръщаемост.
7. Различните инвеститори, кредитори, мениджъри и други
заинтересовани лица отдават различно предпочитание на компонентите на възвръщаемостта. Някои акцентират на маржа, други – на оборота. Така например Уорън Бъфет открива, че компаниите с отлична дългосрочна икономика, действаща в тяхна полза, неизменно имат по-висок коефициент на рентабилност на
приходите от другите. В конкретния случай рентабилността на
приходите е определена като отношение на брутната печалба и
приходите. Този висок коефициент на рентабилност на приходите
дава възможност на компанията свободно да определя цена на
произвежданите от нея продукти и услуги, значително над производствената себестойност.
В своята монография „Новите метрики на корпоративния
финансов успех“ В. Касърова представя следната Таблица 2 за
еволюцията на показателите и моделите за оценка на ефективността.
Таблица 2. Еволюция на показателите и моделите за
оценка на ефективността
Показатели и модели за оценка на ефекЕтапи в еволюцията на
измерителите на стопанс- тивността
ката ефективност
20-те години на XX век
Рентабилност на собствения капитал (ROE
− по модела Дюпон − DuPont Analysis)
Рентабилност на активите (ROA − Return on
Assets)
Единични финансови коефициенти
70-те години на XX век
Чиста печалба на акция (EPS − Earnings Per
Share)
Пазарен множител „Цена/Печалба“ (P/E
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Ratio)
Пазарен множител „Цeна/Балансова
стойност“ (P/BV Ratio)
80-те години на XX век
Стойност на компанията (V − Value)
Паричен поток (CF − Cash Flow)
Пазарен множител „Пазарна към балансова стойност“ (M/B − Market to Book Ratio)
Акционерна добавена стойност (SVA −
Shareholder Value Added)
90-те години на XX век
Икономическа добавена стойност (EVA −
Economic Value Added)
Пазарна добавена стойност (MVA − Market
Value Added)
Парична добавена стойност (CVA − Cash
Value Added)
Парична възвръщаемост на инвестициите
(CFROI − Cash Flow Return on Investment)
Обща възвръщаемост на акционера (TSR −
Total Shareholder Return)
Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA − Earnings Before
Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Последна декада на XX век Балансирана система от показатели (BSc −
Balanced Scorecard)
Усилител на стойността на материалните
активи (RAVETM − Real Asset Value Enhancer)
Коефициент на добавената от интелектуалния капитал стойност (VAICTM − Value
Added Intellectual Coefficient)
Източник: Касърова, В. Новите метрики на корпоративния финансов
успех. София: Евдемония Продъкшън, 2013, с. 10.

Ако от историческа гледна точка съставянето на Таблица 2 е
целесъобразно, от методологическа гледна точка то е погрешно.
За каква ефективност може да се говори, като 80 % от представените показатели са за оценка на ефекта, а останалите − за оценка
на възвръщаемостта. В тази монография като метрики на ефективността в стойностния аналитичен модел се представят три групи метрики:
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– на основата на икономическата печалба;
– на основата на остатъчния паричен поток;
– други метрики.
Преобладаващият брой от предлаганите метрики са за анализ и оценка на ефекта от стопанската дейност, в т.ч. са и сравнително широко използваните в развитите държави метрики, като:
– икономическа печалба (EP − Economic Profit);
– икономическа добавена стойност (EVA − Economic Value
Added);
– пазарна добавена стойност (MVA − Market Value Added);
– парична добавена стойност (CVA − Cash Value Added);
– акционерна добавена стойност (SVA − Shareholders Value
Added).
От новите метрики на стойностния аналитичен модел за
оценка и управление на възвръщаемостта препоръчваме да се
използват следните:
– парична възвръщаемост на инвестициите;
– съвкупна възвръщаемост на акционера;
– съвкупна възвръщаемост на бизнеса.
Паричната възвръщаемост на инвестициите се определя по
следния начин:

CFROI 

CFadj
CI adj

(22)

където:
CFROI (Cash Flow Return on Investment) е парична възвръщаемост на инвестициите;
CFadj − коригирани за инфлацията входящи парични потоци;
CIadj − коригирани за инфлацията парични инвестиции в компанията.

Тъй като представената формула дава принципната същност
на показателя, за практическото му изчисляване се използва
следният модел:

CFROI 

GCF  ED
GI

(23)
57

проф. д.и.н. Асен Конарев, доц. д-р Снежинка Константинова
където:
GCF е брутен паричен поток (Cross Cash Flow);
ED − икономическа амортизация (Economic depreciation);
GI − брутни инвестиции (Cross Investments).

На практика паричната възвръщаемост на инвестициите съпоставя брутния паричен поток (намален с амортизацията на нетекущите активи) и брутните инвестиции.
Целта на мениджърите трябва да бъде паричната възвръщаемост на инвестициите да бъде по-голяма от среднопретеглената цена на капитала:

CFROI  WACC

(24)

където:
WACC е среднопретеглена цена на капитала (Weighted Average Cost of
Capital).

Когато това неравенство е изпълнено, мениджърите добавят
стойност към компанията. В обратния случай стойността на компанията намалява.
Друга нова метрика от стойностния аналитичен модел, която препоръчваме за оценка и управление на възвръщаемостта, е
съвкупност възвръщаемост за акционера. Тя може да бъде определена по следната формула:

TSR 

P1  P0  D P1  P0 D


P0
P0
P0

(25)

където:
TSR е съвкупна възвръщаемост на акционера (Total Shareholder Return);
P1 − пазарна цена на акция в края на годината (Market Price per Share at
the End of the Year);
P0 − пазарна цена на акция в началото на годината (Market Price per
Share at the Beginning of the Year);
D − дивидент за годината (Dividend for the Year).

От представения модел за съвкупната възвръщаемост за акционера се вижда, че той съдържа два компонента:
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1. Изменение на борсовата цена на акцията;
2. Разпределен от компанията годишен дивидент от печалбата.
Това показва, че този индикатор на възвръщаемостта може
да се определя само при публичните компании, чиито акции се
търгуват на фондовите борси.
Третият показател от групата на новите метрики на аналитичния стойностен модел се нарича „съвкупна възвръщаемост на
бизнеса“. Тя може да бъде определена по следната формула:

TBR  EVt  EVt 1   CFt

(26)

където:
TBR − съвкупна възвръщаемост на бизнеса (Total Business Return);
EVt − стойност на компанията в края на периода t (Enterprise Value);
EVt-1 − стойност на компанията в началото на периода t;
CFt − свободен паричен поток за периода.

От формулата се вижда, че най-трудният момент при определяне на съвкупната възвръщаемост на бизнеса е оценката на
стойността на компанията в началото и в края на периода. За публичните компании се използва пазарната капитализация, към която се добавя стойността на дълга (пазарна или балансова) и малцинствено участие. При непубличните компании могат да се използват пазарни коефициенти и фирми аналози.
Поради непрекъснатото нарастване на ролята на интелектуалния капитал в развитието на бизнеса се препоръчва в мениджмънта по-широко да се използва друга нова метрика на стойностния аналитичен модел, наречена „коефициент на добавената
от интелектуалния капитал стойност“. Някои автори представят1 алгоритъм за изчисляване на този показател, който адаптираме по следния начин.
Първи етап − определяне на следните три компонента:
1. Човешки капитал (Human Capital) − измерва се чрез разходите за заплати и осигуровки на персонала на компанията. Това
1

Касърова, В. Новите метрики на корпоративния финансов успех. София:
Евмония Продъкшън, 2013, с. 78.
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е опосредствано измерване на човешкия капитал чрез счетоводния аналитичен подход. По принцип се счита, че човешкият
капитал включва следните елементи:
– индивидуални знания;
– натрупан опит (трудов стаж);
– лични компетенции, експертен опит;
– житейски опит;
– усещане за удовлетвореност и здраве;
– способност за работа;
– лично отношение към работата;
– лоялност.
2. Добавена стойност − намира се по следния начин:

VA  EBIT  DA  HC

(27)

където:
VA − добавена стойност (Value Added);
EBIT − печалба преди лихви и данъци;
HC − човешки капитал;
DA − амортизация на материалните и нематериалните активи
(Depreciation and Amortization).

3. Структурен капитал − определя се по следната формула:

SC  VA  HC

(28)

където:
SC − структурен капитал (Structural capital);
HC − човешки капитал.

И при този начин е използван модел за определяне на
структурния капитал посредством счетоводния аналитичен подход. По принцип структурният капитал включва следните основни елементи:
 организационна структура;
 фирмена култура;
 стил на ръководене;
 система за оценка и заплащане на труда;
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 работен климат в предприятието;
 система за управление на качеството;
 система за организация на производството;
 интелектуална собственост;
 други системи за управление (на околната среда, на безопасни и здравословни условия и т.н.);
 внедрени национални и международни стандарти;
 създадени вътрешни стандарти за социална отговорност и др.
Втори етап – определят се следните два компонента:
1. Потенциал на човешкия капитал

HCE 

VA
HC

(29)

където:
HCE е потенциал на човешкия капитал (Human capital efficiency);
VA − добавена стойност;
HC − човешки капитал.

2. Потенциал на структурния капитал

SCE 

VA
SC

(30)

където:
SCE е потенциал на структурния капитал (Structural Capital Efficiency);
SC − структурен капитал, който се определя като разлика между добавената стойност и човешкия капитал, измерен чрез разходите за заплати и
осигуровки.

Трети етап – определят се следващите два компонента:
1. Потенциал на инвестирания (вложения) капитал

CEE 

VA
CE

(31)

където:
CEE е потенциал на инвестирания капитал (Employed Efficiency Coefficient);
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CE − инвестираният (вложеният) капитал (Capital Employed), изчисляван
като сума от собствения капитал и лихвоносния привлечен капитал (лихвен
дълг).

2. Потенциал на интелектуалния капитал

ICE  HCE  SCE

(32)

където:
ICE е потенциал на интелектуалния капитал (Intellectual Capital Efficiency);
HCE − потенциал на човешкия капитал;
SCE − потенциал на структурния капитал.

Понякога освен човешкия и структурния капитал се разграничава трети вид капитал, наричан „капитал на взаимоотношенията“, който включва следните елементи:
 отношения с клиентите;
 отношения с доставчиците;
 отношения с конкурентите;
 репутация (имидж) в обществото;
 търговска марка;
 отношения с финансовите институции;
 отношения с профсъюзите;
 партньорски мрежи и др.
Най-често този капитал се включва в структурния капитал на
компанията.
Четвърти етап – определяне на възвръщаемостта на добавената от интелектуалния капитал стойност по следния начин:

WAIC  ICE  CEE

(33)

където:
WAIC е възвръщаемост (коефициент) на добавената от интелектуалния капитал стойност (Value Added Intellectual Coefficient).

С развитието на процесите на глобализацията, икономиката
на знанието и разпространението на дигиталните технологии нараства значението на интелектуалния капитал и превръщането
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му в нематериални и други скрити активи на фирмата, които допринасят за нарастване на стойността, а оттук − на възвръщаемостта. Върху проблемите на интелектуалния капитал работят учени и
практикуващи мениджъри, като Том Стюарт, Барук Леви, Том
Дейвънпорт, Лейф Едвидсън, Икужиро Нонака, Ян Муритсен,
Дейвид Тийс и др. Създадени са редица модели и методи за измерване, оценка и управление на интелектуалния капитал, като:
– Скандия навигатор;
– IC индекс;
– Технологичен брокер;
– Монитор на материалните активи;
– MVE и EVA;
– патентите като мярка на стойността и др.
За разлика от физическия капитал, който беше наричан „инвестиран (вложен) капитал“, интелектуалният капитал има следните основни характеристики:
1. Природа − нематериална;
2. Действеност − в бъдещото;
3. Модел − стойностен;
4. Оценка − комбинация от стойностни и нестойностни
оценки;
5. Периодичност − непрекъсната оценка;
6. Владеене − компанията владее интелектуалния капитал
само частично.
Няма единно мнение за съдържанието на интелектуалния
капитал. Според Т. Стюарт2 интелектуалният капитал е съвкупност
от патентите, процесите и управленските навици, технологии,
опит и информация за клиентите и доставчиците. К. Брадли и С.
Албърт3 считат, че в интелектуалните активи се включват знанието и неосезаемите активи, които се превръщат в полезни ресурси,
създаващи конкурентно предимство за бизнеса.

2

Stewart, T. Brainpower. – In: Fortune, June 3, 1991, p. 43 − 60.
Bradley, K., S. Albert. Intellectual Capital as the Foundation for New Conditions
Relating to Organizations and Management Practices. – In: Working Paper, Series 15,
Milton Keynes, Open University Business School, 1996.
3
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Международната федерация на счетоводителите (IFAC)4 класифицира интелектуалния капитал в следните три категории:
1. Човешки капитал − знания, умения, мотивация и опит на
хората. Този капитал не е собственост на компанията.
2. Структурен капитал − процеси, авторски права, патенти,
технологии, организационна култура, комуникации, стратегии и
др. (инфраструктура, която подпомага човешкия капитал и средата за възпроизвеждането му). Този капитал е собственост на компанията.
3. Клиентски капитал − клиенти, доставчици, стратегически
партньори, други заинтересовани лица (Stakeholders), имидж, лоялност и удовлетвореност на всички партньори от външната среда. Този капитал също принадлежи на компанията.
Използват се и други наименования, като структурният капитал бива наричан „организационен капитал“, а клиентският − „капитал на взаимоотношенията“. В предлагания от нас модел приемаме, че интелектуалният капитал е съставен от два вида капитал:
– човешки капитал − знания, умения, опит и мотивация на
всички работещи в компанията (в известен смисъл това е потенциал);
– структурен капитал − реализиран в нематериални активи
потенциал на човешкия капитал.
Представеният алгоритъм за определяне на възвръщаемостта на добавената от интелектуалния капитал стойност е съставен по подобие на стойностната схема за интелектуалните активи на Скандия5,6, която може да бъде представена в следния
адаптиран вид:
Първо равнище: Пазарна стойност на компанията.
Второ равнище: Пазарната стойност е резултат на два капитала:
1. Финансов капитал.
2. Интелектуален капитал.
Трето равнище: Интелектуалният капитал е резултат на
следните два капитала:
4

Measurement and Management of International of Intellectual Capital. IFAC, 1998.
www.scandia.se.
6
Борчев, Б. Управление на интелектуалните активи. − В: Мениджър, 2003, бр. 12.
5

64

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА...

1. Човешки капитал.
2. Структурен капитал.
Четвърто равнище: Структурният капитал е резултат също от
два капитала:
1. Организационен капитал.
2. Клиентски капитал.
Пето равнище: Организационният капитал е резултат на
следните два капитала:
1. Иновационен капитал.
2. Процесен капитал.
По подобие на стойностната схема на Скандия предлагаме
следната методика за определяне на възвръщаемостта:
I етап: Определяне на възвръщаемостта на общия капитал:

RTC 

VA
FC  IC

(34)

където:
TCR е възвръщаемостта на общия капитал (Return on Total Capital);
FC − инвестиран (вложен) капитал като сума на собствен капитал и
привлечен капитал, който наричаме „физически капитал“;
IC − интелектуален капитал.

Представената формула показва, че в общия капитал на
компанията се включват двата капитала:
– физически капитал;
– интелектуален капитал.
Това по същество е нова метрика за определяне на възвръщаемостта на общо инвестирания в компанията капитал.
II етап: Определяне на възвръщаемостта на физическия капитал:

RFC 

VA
FC

(35)

където:
RFC e възвръщаемост на физическия капитал, инвестиран във фирмата;
FC − физическия капитал (сума на собствения и привлечения капитал).
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Физическият капитал притежава следните характеристики,
които го отличават от интелектуалния капитал:
1. Природа − материална;
2. Действеност − резултат от действия в миналото;
3. Модел − счетоводен (предимно разходен);
4. Оценка − предимно финансова оценка;
5. Периодичност − оценка, предимно годишна, по тримесечия и други периоди;
6. Управление − компанията управлява всички активи, в които е инвестиран физическият капитал.
III етап: Определяне на възвръщаемостта на интелектуалния
капитал:

RIC 

VA
HC  SC

(36)

където:
RIC e възвръщаемост на интелектуалния капитал (Return on Intellectual
Capital);
HC − човешки капитал, определян косвено чрез разходите за заплати и
осигуровки на персонала на компанията;
SC − структурен капитал, определян също косвено като разлика между
добавената стойност и човешкия капитал.

IV етап: Определяне на възвръщаемостта на човешкия капитал:

RHC 

VA
HR

(37)

където:
RHC e възвръщаемост на човешкия капитал (Return on Human Capital);
HR − човешки капитал, който вече посочихме как се определя.

V етап: Определяне на възвръщаемостта на структурния капитал:

RCS 
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VA
SC

(38)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА...
където:
RSC e възвръщаемост на структурния капитал (Return on Structured
Capital);
SC − структурен капитал, за който също бе посочено как се определя.

Предлаганите модели, съдържащи се в многоетапната методика за определяне на възвръщаемост, са ясно дефинирани,
практически приложими и разбираеми за мениджърите от компаниите на различно равнище. Недостатък както на тази, така и на
другите предлагани методики е съпоставката на един и същ измерител на резултатите (в случая добавената стойност) с различни
видове ресурси, използвани за получаването им. Този недостатък
може да бъде преодолян чрез прилагането на факторен анализ,
за което е необходимо да се използват и други аналитични инструменти.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
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THE LABOUR MARKET – CONFLICTS
AND THREATS FOR THE EUROPEAN SECURITY
Assoc. Prof. Teodor Dechev, PhD
Higher School of Security and Economics
Bulgarian Industrial Capital Association (BICA)
Abstract: The actual situation in the EU countries and in the European
countries as a whole, focuses the debates on the security issues basicly on up
to date issues as the terrorist threat; the geopolitical threats; the threats, based
on the migration pressure on the European states and societies. This leads to a
trend of underestimation and even of ignoring the fundamental problems,
issued by the changes on the labour market and the corresponding changes
and adjustments in the industrial relations. The globalization and the so called
„delocalization“ are the reason of serious tensions in the European societies,
which lead to the appearance of phenomenons like the already pretty
„popular“ in France (and already pervasive in Belgium and in Italy) „social
terrorism“. The workers from enterprises, which are going to be closed or
moved to other place in other countries: occupy enterprises; kidnap their
employers; declare their intention to demolish valuable factory equipment, to
blow gas holders, to throw out in the environment big quantities of toxic
*
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agents. These actions, which scientists like Michel Wieviorka qualify as
„terrorist blackmail“, as a rule lead to the payment of huge compensations to
the workers for losing their jobs – they reach 36 month salaries per person. The
attempts of reforming the labour market, could bring unexpected acute
reactions and asymmetrical effects, including terrorism. This is the case of the
first Berluscony government in Italy to reform the labour market. The result
was the „resurrection“ of the terrorist „Red Brigades“. In the beginning of the
21-st century, the „New Red Brigades“, carried out several „high profile“
murders of industrial relations experts – „architects“ of the labour markets
reforms. In a period of five years we expect radical changes in the industries of
the developed countries, including the industries of the EU countries – the so
called „Fourth Industrial Revolution“. The „Fourth Industrial Revolution“ will
bring dramatic changes in whole segments of the labour market, even to the
whole global labour market. The „Fourth Industrial Revolution“ could become
the reason of huge „technological“ unemployment – fully comparable with the
unemployment caused by the invention and the implementation of the
spinning machines at the beginning of the Industrial Revolution in England.
Today, this could lead to any kind of collisions, in case of mass layoffs and
elimination of human workers from whole industries. It is entirely possible, that
the effects of the „swing“ of the labour market can get into undesirable synergy
with the adverse impact of terrorist threats and attacks and with the
geopolitical and geoeconomic conditioned conflicts on the periphery of the
continent. Due to this reason, the problems and the conflicts of the European
labour market must not be underestimated and ignored as a potential source
of threats to the European security.
Keywords: labour market, terrorism, industrial relations, social
terrorism, the Red Brigades, globalisation, delocalisation

Текущата обстановка в държавите от Европейския съюз и в
Европа като цяло насочва дискусиите по проблемите на сигурността най-вече към злободневни въпроси, като риска от извършване на терористични актове; геополитически рискове и възникващи от тях заплахи; заплахи, генерирани от миграционния
натиск спрямо европейските държави и общества.
Това води до подценяване и дори до игнориране на фундаментални проблеми, възникващи от промените на пазара на труда и съответните трансформации в индустриалните отношения.
Част от изследователите гледат на конфликтите на пазара на труда

70

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА – КОНФЛИКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ

като на проблеми, които са „демоде” – едва ли не като на някогашните войнстващи теории за класовата борба.
Всъщност промените и флуктуациите на пазара на труда (без
значение дали става дума за конфликти, покриващи целия пазар
на труда, или за колизии в отделни отрасли или в едно, или в няколко предприятия) могат да генерират мащабни конфликти. Това
е ставало в по-далечното минало, става и днес. Няма никакви разумни съображения, за да очакваме, че няма да станем свидетели
на подобни конфликти и в бъдеще.
Могат да бъдат дадени поне няколко характерни примера за
промени на пазара на труда, предизвикани от технологични иновации, законодателни интервенции или глобални икономически
тенденции, довели до събития, намиращи се на границата на бунта и на гражданската война или пък на градската партизанска
война (тук можем да отнесем на първо място действията на разрушителите на машини – лудитите, в периода 1811 – 1817 г. в Англия); до прояви на т.нар. „социален” тероризъм (характерен особено за днешна Франция), както и на редица класически терористични актове, детонирани от инициативи за реформиране на пазара на труда (най-ярък е случаят с „Бялата книга” за реформиране на пазара на труда от първото правителство на Берлускони).
Тук е мястото да се подчертае, че авторът по никакъв начин
не се опитва да внушава, че не бива да се правят реформи на пазара на труда – напротив. Тук се пледира преди всичко за необходимостта от внимателна оценка на въздействието на нормативните интервенции на пазара на труда и за взимане на навременни
мерки в съответствие с възникващите рискове.
Тези примери се откриват и назад във времето, и в днешно
време и за съжаление дебнат и от бъдещето.

І. ПРИМЕР ОТ ПО-ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО – ДВИЖЕНИЕТО НА ЛУДИТИТЕ, ИЛИ КАК ОРГАНИЗИРАНИЯТ ВАНДАЛИЗЪМ СЕ ОКАЗА ПООПАСЕН ЗА АНГЛИЙСКАТА КОРОНА ОТ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
В началото на XIX век английски работници от текстилния
отрасъл и предачи, както и самонаети тъкачи, остро протестират
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срещу бурно развиващите се технологии, които спестяват труда
на голям брой работници.
Особено силни са протестите през периода 1811 – 1816 г.
Плетачните машини, предачните станове и тъкачните станове,
влезли в употреба по време на Първата индустриална революция,
по парадоксален начин заплашват работните места точно на квалифицираните наемни и самонаети работници. Появата на тези
революционни технологични иновации довежда до масовата замяна на квалифицираните работници – тъкачи, плетачи и предачи, с по-нискоквалифицирани и по-нискозаплатени фабрични
работници.
Протестиращите рушат омразните им машини и биват наречени от публиката „лудити” („Luddites“)1.
Лудитите са били най-вече занаятчийски работници в текстилното производство в Нотингамшир, Дербишир, Лейчестършир,
Чешир, Уест Райдинг – Йоркшир, Ланкашир и Флинтшир, които в
периода от месец март 1811 до април 1817, оказали се лице в лице с използването на машините (управлявани най-често от чираци, работници, които не са чиракували, и жени), които са сваляли
възнагражденията им и са произвеждали по-нискокачествени
стоки (като по този начин са навреждали на репутацията на техните занаяти), започват да рушат обидните за тях машини и да тероризират обиждащите ги фабриканти, за да запазят надниците
си, работните си места и занаятите си [2].
Лудитското движение достига кулминацията си с един масов
бунт от регионален мащаб в Северозападна Англия. За потушаването му е хвърлена армията, като броят на войниците, използвани
срещу лудитите, е смайващо голям.
Движението на лудитите се появява в условията на много
тежката икономическа обстановка в Британия по време на Напо1

Произходът на това название не е докрай изяснен, като популярното убеждение е, че те са кръстени на името на легендарен водач на „потрошителите” – Нед
Луд (Ned Ludd). За него се твърди, че бил млад човек, който разбил две плетачни
машини през 1779 г. С хода на събитията името му „обраства” с митове. То се
трансформира в Генерал Луд или Крал Луд, въображаеми персонажи, за които
подобно на друг легендарен герой – Робин Худ, се е смятало, че живеят в Шеруудската гора.
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леоновите войни. Първото събитие, свързвано с действията на
лудитите, е от 11 март 1811 г. То става в Арнолд, близо до Нотингам, и „примерът“ му бързо се разпространява по цялата територия на Англия през следващите две години [1].
Нападението от 11 март 1811 г. е било първото, при което
плетачните машини са били напълно разбити и се е споменало
името Луд. Оплакванията на работниците били, на първо място,
срещу използването на „широки” плетачни станове за производството на големи количества евтин и некачествен материал за чорапи; на второ място, срещу наемането на „жребчета” („colts“) –
работници, които не били изкарали седемгодишния срок за чиракуване, изискван от закона [2].
Чупенето на плетачни машини продължило в много от селата около Нотингам. На 23 март 1811 г. и на 20 април с.г. „Нотингам
Джърнъл” съобщава за няколко седмици на нападения, провеждани почти всяка нощ. Атаките били всичките успешни, като не е
бил заловен нито един нападател [2].
Лятото на 1811 г. преминало спокойно, но лошата реколта
„спомогнала” безредиците да се подновят през месец ноември,
след жътвата. В писмата от мидландските кореспонденти до Home
Office (Министерството на вътрешните работи) се съобщава за
поредица бунтове и безредици. Иска се правителството да изпрати военна помощ, защото „2000 души, много от тях въоръжени, се
бунтуват и кръстосват графство Нотингам” [2].
През месец декември 1811 г. публичните преговори между
плетачите и техните работодатели – производителите на трикотаж
(някои от които били провеждани в редакциите на двата нотингамски вестника), не успели да доведат до връщане на предишното ниво на възнагражденията, на заплащането на парче и на наема на машините, нито до каквото и да е задоволително подобрение на икономическото положение на плетачите.
Трошенето на плетачни машини продължило в мидландските графства Нотингамшир, Дербишир и Лейчестършир през зимата и ранната пролет на 1812 г. То отново избухва през 1814 г. и
отново в Лейчестършир през есента на 1816 г.
Първите признаци за разпространяването на лудитството в
центъра за производство на памучни тъкани – Манчестър и него73
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вите околности в Ланкашир, Чешир и Флинтшир, се появили през
месец декември 1811 г. Манчестърското лудитство по традиция е
разглеждано като фокусирано върху гилдията на тъкачите на памучни платове, но въпреки това документите, открити от Kevin
Binfield, ясно показват, че лудитите активно са защитавали и гилдията на предачите [2].2
В Манчестър за разлика от Нотингам омразната машинария
е била разположена в големи фабрики. Нападенията на лудитите
във и около Манчестър са били извършвани от голям брой атакуващи и често съвпадали с гладни бунтове.
Лудитските действия продължили в Ланкашир и в Чешир
през лятото на 1812 г., като съчетавали усилия за създаване на поголеми коалиции от занаятчийски гилдии и искания за политическа реформа. Силата на лудитите обаче се разпиляла след произнасянето на оправдателни присъди на дузини обвинени в углавни
престъпления лудити в Ланкастър по-късно през същата година.
За това допринесли много и полаганите клетви за вярност, които
били условие за получаване на кралска амнистия [2].
В графство Йоркшир фабрикантите и търговците на платове
и готово облекло от вълнената индустрия в Уест Райдинг (West
Riding) станали мишени на лудитите. Най-активни и многобройни
били без съмнение т.нар. „croppers”, чиито работни места са били
заплашени от въвеждането на механичната ножица с рама
(shearing frame) [2].
От януари до средата на пролетта на 1812 г. атаките на лудитите в Йоркшир се съсредоточили върху малки производствени
помещения, където са се обрязвали платове (cropping shops), както и върху фабрики, където се използвали големи механични ножици. През месец април лудитите започнали да атакуват самите
собственици на фабриките и обискирали домовете и фабричните
им сгради за оръжия и олово.
Лудитите са влизали в сражения с британската армия няколко пъти, като са документирани сражения при фабриката на Бъртън (Burton’s Mill) в Мидълтън и при фабриката на Уестютън
(Westoughton Mill) в Ланкашир [8]. На пръв поглед парадоксален е
2

Относно тези документи вж. глава 3 от „Writings of the Luddites”.
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фактът, че в един момент срещу лудитите са били хвърлени повече английски войници, отколкото са били изпратени да се сражават с експедиционния корпус на Уелингтън срещу Наполеон в Испания [12].
Един от знаковите инциденти, предизвикани от лудитите, са
бунтовете в Марсдън (Marsden) и убийството на фабриканта Уилям Хорсфол (William Horsfall). Предисторията на тези бунтове е
свързана с изобретяването на машина за изрязване и щанцоване
на текстилни материали и кожи (cropping machine), която е била с
производителността на труда на десетима работници, извършващи операциите ръчно.
Трима лудити, водени от Джордж Мелор (George Mellor),
убили от засада Уилям Хорсфол на 28 април 1812 г. при Кросландското тресавище в Хъдърсфийлд [12].
Междувременно на 12 април 1812 г. лудитите се опитали да
атакуват фабриката „Роуфолдс“ (Rawfolds Mill) в Спен Вели (Spen
Valley). Това предизвикало страх и паника сред фабрикантите и те
започнали да взимат мерки за защита на имуществото си. Уилям
Картрайт (William Cartwright) бил един от тях. Всяка нощ той патрулирал с група доброволци около фабриката. Около сградата
били разположени смъртоносни капани – варели с набучени по
тях шишове, които е трябвало да се изтъркалят върху евентуалните нападатели, които успеят да преодолеят охраната [38].
Нападенията на лудитите били приети изключително сериозно от властите, които реагирали незабавно и „асиметрично“.
Градският център на Хъдърсфийлд (Huddersfield) се превърнал
във военен лагер през пролетта на 1812 г. Към 26 юни 1812 г. в
Хъдърсфийлд имало вече повече от 400 войници (пехота и кавалерия). Приблизително по толкова били разположени и в останалите по-важни градове в Уест Райдинг (West Rididng).
Точно този епизод от историята на лудитското движение е в
основата на твърдението, че през лятото на 1812 г. английските
войски, хвърлени срещу лудитите в Йоркшир, са били помногочислени от експедиционните сили на херцог Уелингтън в
Испания.
Британското правителство се опитало да потуши лудитското
движение с масов процес в Йорк през месец януари 1813 г. Смята
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се, че инициативата за големи съдебни процеси с много обвиняеми е била на самия министър-председател – Лорд Ливърпул.
Това станало след нападението на лудитите над завода на
Картрайт в Роуфолдс (Rawfolds), близо до Клекхийтън (Cleckheaton)
[11]. Специалната комисия, назначена да разследва лудитите, започнала работа в Йорк на 2 януари 1813 г. Както се вижда, с лудитите се е занимавала специално създадена за целта институция.
Правителството подвежда под обвинение над шестдесет души,
затворени в замъка в Йорк, в т.ч. и Мелор и неговите другари, по
широк кръг обвинения, свързани с дейността на лудитите.
Издаването на много тежки присъди, включително на много
смъртни наказания (екзекуциите са били изпълнени) и изпращане
на заточение отвъд океана (главно в Австралия), довело до спиране на движението на лудитите [16].
Като реакция на движението на лудитите парламентът в
Лондон обявил „трошенето на машини”, както и останалите форми на индустриален саботаж, за подлежащи на смъртно наказание. Това станало с приемането на два закона – „Frame Breaking
Act” и „Malicious Damage Act”. В защита на лудитите се обявили
много малко обществено познати личности, като сред тях се откроява Джордж Гордън – лорд Байрон.
Въпреки че с правораздаването в Йорк на движението на
лудитите бил нанесен почти смъртоносен удар, през следващите
години има още драматични епизоди. През 1816 г. лудитите разбиват на съставните ѝ части машината за производство на дантели на Хийткот (Heathcote) в Лоубороу (Loughborough) [31]. Покъсно е установено, че Хийткот и други индустриалци имали тайни помещения, изградени във фабриките си, където да се крият
по време на нападения на лудити и/или на други разгневени работници [39].
През 1817 г. един безработен нотингамски работник – плетач на име Джеремая Брандрет (Jeremiah Brandreth), оглавява
т.нар. „Пентричко въстание“ (Pentrich Rising). Смята се, че найвероятно Джеремая Брандрет е бил лудит. Самото въстание в
Пентрич не е свързано с разрушаване на машини, но някои историци са склонни да го разглеждат като последния акорд в борбите на лудитите. E. P. Thompson в своя фундаментален труд „Създа76
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ването на английската работническа класа” [37] разглежда това
въстание като преходно събитие между по-ранните акции на лудитите и по-късния популистки радикализъм от 1816 – 1820 и
1830 – 1832 г.
Тук би трябвало да се добави, че годините на лудитски ексцесии, „колективно договаряне чрез бунт” и разрушаване на машини са дали съществен тласък на развитието на полицейска
мрежа от информатори и осведомители в зората на създаването
на политическа полиция в Англия.
В историческата и социологическата литература широко е
застъпено мнението, че лудитството не е било някаква безадресна разрушителна стихия, а целта на разрушителите на машини е
била да получат по-добра позиция по време на преговорите със
своите работодатели.
Задълбоченият изследовател на лудитското движение Кевин
Бинфийлд (Kevin Binfield) смята, че взети сами за себе си, машините не са били нито единствената, нито първоначалната причина за
гнева на лудитите. Според него това се вижда от самия начин, по
който се прекратяват действията на лудитите. Това става вследствие на: отмяната на някои забрани на държавната власт, свързани
с търговията; смазването на бунтовете със силата на армията,
подкрепяно от широкото използване на шпиони и инфилтрирани
информатори; някои отстъпки по отношение на възнагражденията; и в крайна сметка известно намаляване на цените на хранителните стоки.
Кевин Бинфийлд подкрепя мнението на E. P. Thompson, както и на J. L. Hammond и на Barbara Hammond, че въпреки краткото
си съществуване лудитството „трябва да бъде разбирано като
важна стъпка към формирането на класово съзнание и развитието на профсъюзите във Великобритания“ [2].
Историкът Ерик Хобсбом (Eric Hobsbawm) нарича трошенето
на машините от страна на лудитите „колективно договаряне чрез
бунт”. Според него това е била тактика, използвана във Великобритания след реставрацията на монархията след смъртта на Кромуел. Тази тактика е била удобна, защото разпръснатостта на
производствените предприятия из цялата страна е направила широкомащабните стачки „непрактични” [13].
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„Лудитите не са били технофоби на времето. Те са били трудови стратези” [18], пише Браян Мърчант (Brian Merchnt). Според
социолога Доналд Маккензи (Donald MacKenzie) „лудитството нито е било безумно, нито изцяло ирационално, нито напълно неуспешно” [17].
В изследванията на Кевин Бинфелд [2] (Kevin Binfeld) и на
други автори се твърди, че след като работниците плетачи (поспециално плетачите на чорапи) са предприемали организирани
действия през различни периоди от време след 1675 г., войнстващите движения от началото на XIX век трябва да се разглеждат
в контекста по-скоро на трудностите, преживени от работниците
през Наполеоновите войни, отколкото на някакво абсолютно отвращение, антипатия и враждебност към машините.
Кевин Бинфелд пише: „Машините и използването на машините за сваляне на надниците са били просто най-достъпните
мишени, за да се изрази гняв и да се приложи пряко действие” [2].
В своята книга от 1970 г. „Лудитите“ Малкълм И. Томис
(Malcolm I. Thomis) пледира, че при отсъствието на профсъюзни
структури трошенето на машините е било един от малкото механизми, които работниците са можели да използват, за да засилват
натиска си над работодателите, да се подкопава зловредното влияние на работниците, които са били готови на „социален дъмпинг“, като работят за много по-ниски надници, и да се създаде
солидарност между работниците [36].
„Тези атаки срещу машините не предполагат никаква враждебност срещу механичната технология като такава; машините са
просто удобно изложена мишена, която може да бъде атакувана“,
смята Малкълм И. Томис.
В крайна сметка важни са два момента.
От една страна, трудно може да се оспори, че няколко
описани по-горе фактора оказват синергично действие върху
решението на работниците – бъдещи лудити, да започнат
настъпление срещу машините. Това са: ужасяващата икономическа депресия, предизвикана в Англия от „континенталната блокада”, наложена от императора на Франция по време на Наполеоновите войни, и неадекватните контрамерки, взети от британското регентство; яростта срещу новите технологични решения,
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които са много по-производителни и отнемат работата на занаятчийските работници; психологическият момент, че поне първоначално (особено при плетенето на чорапи) новите технологии
дават много по-некачествена продукция (макар и с много пониска себестойност) от произвежданата до момента.
На второ място, но съвсем не по значение, каквито и научни разногласия да има за мотивите на лудитите и тяхното
отношение към машините, несъмнено и неподлежащо на
спор е, че лудитството е реакция (няма значение дали е била
тактически правилна или напълно ирационална) на катаклизмични промени на пазара на труда.
Факт е, че настъпилите промени на пазара на труда причиняват събития, които се превръщат в заплаха за сигурността на
кралството, като се стига до масова употреба на военна сила, на
шпиони и информатори, и в крайна сметка на извънредни съдилища срещу лудитите. Сериозните флуктуации на пазара на труда
пораждат реални рискове за сигурността на държавата.

ІІ. „СОЦИАЛНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ” ВЪВ ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ И БЕЛГИЯ
КАТО РЕАКЦИЯ НА „ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯТА” НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Глобализацията и т.нар. „делокализация“ (преместване на
предприятия от една държава в друга) създават сериозно напрежение в европейските общества, които довеждат до възникване
на феномени от типа на вече силно разпространения във Франция (и пренасящ се в Белгия и Италия) „социален тероризъм“. Работниците от предприятия, които подлежат на затваряне и/или
преместване в други държави окупират предприятия; задържат и
дори отвличат работодателите си; заплашват да унищожат скъпо
фабрично имущество, да взривят газови стопанства, да изхвърлят
в околната среда големи количества токсични материали. Авторът на тези редове подробно е описал част от случаите на социа-
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лен тероризъм в поредица онлайн публикации.3 Източникът на
информация за тези събития са изключително електронните издания на френския периодичен печат и сайтовете на някои радиостанции, които изчерпателно са посочени в цитираните по-горе
публикации. По-долу е представен в синтезиран табличен вид набор от характерни случаи на социален тероризъм във Франция.
№

1

Година, град и
предприятие

Причина за акта на
„социален тероризъм“
Собствениците пла2000 г., април,
нират да я затворят и
пивоварната
„Adelshoffen“, на- това ще доведе до
мираща се в град съкращаването на
101 работни места.
Schiltigheim, до
Страсбург, собственост на компанията „Heyneken“

2

2000 г., юли, град Очаквано затваряне
Givet в Ардените, на завода и желаниепредачната фаб- то на работниците да
им бъде изплатено
рика „Cellatex“
обезщетение от по
150 000 френски
франка и гарантирано заплащане в рамките на още две години.

3

2000 г., юли, Ва- Причината за бунта и
ленсиен, стома- използването на „со-

3

Събития

Работниците окупират пивоварната и заплашват, че
ще взривят резервоарите с
газ. Даден е срок един ден.
Започват преговори, като
срокът е удължен с още
три дни. Работниците изливат голямо количество
бира на една от главните
улици.
Работниците окупират
предприятието и заплашват, че ще използват опасните химикали, налични на
склад в завода, и ще го
взривят. Взривоопасните
материали, складирани в
завода, са оценени като
достатъчни да разрушат
напълно всичко в радиус
500 м. Работниците изливат тонове сярна киселина
в малка река, течаща край
фабриката.
Работници в стоманодобивните заводи Forgeval

С оглед на недостига на място тук ще се ограничим да посочим, че става дума за
голям брой публикации в сайтовете www.svobodennarod.com и www.news.bg. Заинтересуваният читател лесно ще ги открие със стандартните средства за търсене.
80

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА – КОНФЛИКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
нодобивни заво- циален тероризъм“ във Валенсиен заплашват
ди „Forgeval“
не е напълно изясне- да взривят ацетиленовата
станция, захранваща 15-те
на.
пещи в предприятието. Все
пак те са убедени от полицията и от представители
на профсъюзите да приемат едно достатъчно изгодно споразумение.
Работниците от фаб- Протестът ескалира и ра4
2000 г., юлиботниците заплашват да
риката протестират
август, Nogentмного остро срещу запалят шевните си машиsur-Marne, фабриката „Bertrand план за преместване ни в знак на протест. На 2
на производството на август 2000 г. след едноFaure“
покривала за авто- седмична стачка преговорите са подновени и е
мобилни седалки в
одобрен план за изплащаТунис.
не на обезщетения. С плана се съгласяват 236 работници от предприятието.
Той предвижда отделено
споразумение за преквалификация и „компенсационни пакети“ в размер
от 17 до 23 месечни заплати.
Работниците отговарят с
5 2001 г., Cormelles- Moulinex, френско
le-Royal, Moulinex предприятие за елек- окупация на завода и прилагане на други „остри“
тродомакински урев несъстоятелност, изкупен час- ди, обявява несъстоя- тактики. Те (1026 на брой)
заплашват да взривят
телност и е частично
тично от SEB
изкупено от основния предприятието. Издигат
си конкурент – комлозунга „Плащайте или
панията SEB. Новите бум“ („Du fric ou boum“).
собственици обявя- Конфликтът завършва със
ват намерението си сключването на споразуда съкратят 3700 ра- мение за значително увеботни места.
личено обезщетение при
съкращение за работниците, които ще загубят ра81
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ботните си места. По настояване на профсъюзите
две трети от работниците с
повече от 25 години трудов стаж получават компенсации в размер на 80
000 тогавашни франка (12
200 евро). Останалите работници получават между
30 000 франка (4600 евро)
и 80 000 франка (12 200
евро) в зависимост от продължителността на трудовия си стаж.
Работници задържат ди6 2008 г., в предп- Опит за тайно преместване на произ- ректора на предприятието
риятието BRS,
за повече от 48 часа.
специализирано в водството от Франция
в Словакия.
производството
на автомобилни
части
Трима от висшите мениРешение на ръко7
2008 г., в „Кледжъри са задържани от
водството за предсбер“, завод за
работниците.
производство на тоящо затваряне и
автомобилни гу- бъдещо преструктуриране на предприями „Мишлен“
тието.
8 2009 г., в Грено- Очаквало се е съкра- Заплашвани са висши слубъл, в завод на щение на 600 работ- жители на компанията. На
някои от тях са повреждани места.
американската
ни автомобилите и пукани
компания „Катергумите. Работниците запилар“
държат четирима директори в продължение на 24
часа. Работниците заплашват съпругите на директорите. След освобождаването си четиримата директори за първи път в найновата история на „незаконното задържане“ вна82
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2006 г., Френска Отвъдморската енергийна политика на
Гвиана, електроцентрала на EDF френската държавна
компания EDF и проектирането на нова
електроцентрала, която ще доведе до намаляване на работната сила с 30 на сто.

сят жалба срещу „неизвестен извършител” за незаконно задържане.
16-дневна окупационна
стачка, съчетана с прекъсване на електричеството
за няколко дни; физическа
разправа със заместникдиректора на електроцентралата, вследствие на която е откаран в болница.
Проваляне на изстрелването на ракета носител
„Ариана” и на извеждането
на сателит в орбита.
Изпълнителният директор
на завода е задържан от
работниците за 24 часа в
конферентната зала на
предприятието.

2009 г., Понтонк Решение за закривасюр л’Азур, завод не на предприятието,
като работниците са
на „Сони“
недоволни от предложените им обезщетения.
Директорът на завода е
11 2009 г., град Пи- Предвидено съкративие, фармацев- щение на 50 на сто от задържан за 24 часа от
работниците в една от лаработниците.
тичен завод „ЗМ“
бораториите на завода.
12 2009 г., в град Па- План за икономии и Президентът на фирмата е
риж, във водеща- евентуалното съкра- блокиран от работници за
та компания за щение на 400 работ- около час в такси на главна улица в Париж. Налага
ни места.
дистрибуция на
се намеса на полицията, за
луксозни стоки
да бъде освободен.
PPR
13 2009 г., в град Во- Предстоящо закрива- Директорите на предприяапи, в предприя- не на предприятието. тието са задържани от работниците за 24 часа.
тието FM Logistic Работниците протестират срещу закриването на 489 работни
места и условията,
при които се извършват съкращенията.
14 2009 г., в град Во- Предстоящо съкраПетима директори на
10
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апи, в предприя- щаване на работни
места.
тието „Фор &
Маше“
15 2009 г., Вилемюр Затваряне на произсюр Тарн, завод водствения корпус за
електрически конек„Молекс“
тори, което означава
съкращаване на повече от 283 работни
места.
16 2009 г., Ерани сюр Поради съдебно реОаз, книжарница шение на книжарницата е забранено да
„Grand Cercle“
работи в неделя. Работниците желаят да
защитят своя магазин
и да работят безвъзмездно в неделя, но
собственикът на книжарницата не приема
тази идея.
17
2009 г., Лоаре, Предстоящо затварязавод на компа- не на завода, което
нията „Rohm and според работниците
няма икономическа
Hass“
логика, и те искат да
им се изплати „премия за нанесени щети“.
18 2010 г., Монбри- Предстоящо затваряне на завода. Работзо, завод за
пневматични инс- ниците искат обезщетения.
трументи „Sullair“
19 2010 г., Крепи ен Предстоящо закриване на завода; работВалоа, завод
ниците протестират
„Sodimatex“
за по-високи обезщетения.
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предприятието са задържани от работниците в
конферентната зала.
Работническият комитет
задържа за цяла нощ собственика и директорката по
човешки ресурси на завода.

Четиридесет наемни работници задържат работодателя си в офиса му. Задържането е продължило
8 часа.

Директорът на завода е
задържан от работниците
за 24 часа на територията
на предприятието.

Работниците задържат за
два дни съуправителя на
завода.
98 работници се барикадират в завода и заплашват, че ще го вдигнат във
въздуха. Ситуацията се радикализира, когато полицията се опитва да разпръсне работниците със
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2010 г., Макон,
завод „Essex“

Предстоящо затравяне на завода; работниците протестират
за по-големи обезщетения при напускане
на работа.

2010 г., Куфульо, Предстоящо затваряне на хлебопекарнахлебопекарна
та. Работниците про„SNP“
тестират, защото искат да защитят поминъка си.
22 2010 г., Брив ла Предстоящо затваряГаярд, завод за не на завода. Това ще
санитарна кера- доведе до загуба на
139 работни места.
мика, завод
„Jacob Delafon“ Работниците протестират за по-големи
обезщетения.
23 2011 г., февруари, В ход са разговори за
продажба на терена
Мант ла Жоли,
на предприятието
дружество
(заводът „Dunlopillo“
„Dunlopillo“
трябва да се премести в Лимей) и е спряно плащането на работодателските вноски за пенсиите на работниците.
21

сълзотворен газ.
30 работници задържат за
три дни изпълнителния
директор и директора по
човешки ресурси на завода. Заплашват да изхвърлят материали и медни
бобини в река, минаваща
покрай завода.
Работниците задържат директора на територията на
хлебопекарната. Намесва
се полицията, за да бъдат
избегнати евентуални ексцесии.
Работниците задържат за
24 часа президента, директора, както и директора по
човешки ресурси на завода.

Жил Силберман, директор
на компанията майка
„Cauval“, се ангажира да
уреди бързо работодателските вноски и обещава да
държи в течение работниците относно продажбата
на терена. Директорът е
бил пред задържане от
работниците и „на косъм
да прекара нощта” в предприятието. Решаваща се
оказва бързата реакция на
директора, който успява да
успокои работниците.
24 2011 г., февруари- Работниците са соли- През февруари 20 работмарт, Арюди, ле- дарни със свой коле- ници задържат директора
га, който е бил зап- на завода в кабинета му с
ярна „Messier“
85
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25

2011 г., април,
Одьоран, предприятието „Garhin”

26

2011 г., юни, Сен
Клод, в департамент Юра, заводът за автомобилно обзавеждане „MBF
Technologies”
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лашен от наказание. ултиматум наказанието да
бъде отменено. Протестите ескалират отново през
месец март 2011 г.
Работниците блокират
Бившият шеф на
предприятието, което входа, попречвайки на чее в юридическа лик- тиримата мениджъри да
видация, придружен излязат. Четиримата остаот бившата админис- ват незаконно задържани
тративна директорка, от сутринта до обяд, когато
от бившия директор работниците организират
импровизиран пикник
на производството и
пред предприятието. Едва
от упълномощено
лице на юридическия тогава идва полицията. С
ликвидатор, се опитва посредничеството на зада влезе в него, за да местник-началника на пооцени стойността на лицията в Тан протестиимуществото вътре.
ращите поискват кръгла
От своя страна ра- маса с държавните служби.
ботниците искат да След близо двучасови теполучат заплащане за лефонни разговори е насняколко изработени рочена среща с делегация
дни между датата на на работниците в 15 часа
спиране на плащане- на следващия ден в префектурата. Малко след 15
то от системата за
гарантиране на зап- часа същия ден блокиралатите и ефективната ните в предприятието медата на тяхното увол- ниджъри най-сетне успянение.
ват да напуснат сградата.
За да протестират срещу
Съобщение за премахване на 199 ра- затварянето на завода и да
ботни места в завода. поискат оздравяване на
Ръководството на заетостта в басейна на Сен
предприятието е съ- Клод, разярените работобщило, че ще бъдат ници решават да задържат
закрити 199 от общо в кабинетите им директора
450 работни места, но и началника на „Човешки
работниците се опа- ресурси” на предприятиесяват, че кризата ще то. Незаконното задържаотиде още по-далеч. не продължава повече от
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27 2011 г., юни, Рив,
департамент
Изер, фабриката
за хартия
„Arjowiggins”

28

2011 г., юни,
Планси л’Абей,
департамент Об,
предприятие за
производство на
медицински материали „Sodimédical”

Ръководството на
фабриката
„Arjowiggins” възнамерява да премахне
47 от общо 210 работни места във фабриките за хартия в
Рив и Шаравин (депар-тамент Изер).
Преговорите за този
социален план са се
„препънали” във въпроса за обезщетение
от 4500 евро, която
CGT (Общата конфедерация на труда)
иска за всеки работник, засегнат от плана.
През април 2010 г.
австро-германската
група „Loh-mann et
Rauscher” обявява
затварянето на филиала си „Sodimédical” в
департамент Об, където работят 54 души.
Те не са взимали заплати от 1 май 2010 г.
въпреки решенията
на помирителния съд
в Троа (сезиран от
работниците през
юли 2010 г.), които
задължават компанията да ги изплати с

две денонощия. Близо стотина наемни работници
блокират всички входове и
изходи на завода.
Наемните работници извършват незаконно задържане за цялата нощ
след трудни преговори за
съкращаване на работни
места. Трима членове на
ръководството са задържани: директорът на завода, началничката на „Човешки ресурси” и националният работодател на
подразделението „Creative
Paper” на „Arjowiggins”.

Служители на
„Sodimédical” задържат за
цяла нощ директора си,
като искат изплащане на
заплатите си. Жандармерията се намесва на
следващия ден, за да освободи директора. Около
40 жандармеристи разбиват вратата на предприятието и „евакуират” от там
целия персонал, който не
оказва съпротива. Директорът, който е прекарал
нощта там, пазен от 38 работници, си тръгва под
освиркванията им. Работ87
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2011 г., септември, Ам (в източната част на департамент Сом),
завод за обработка на алуминий
на „Constellium”.
51 на сто от
„Constellium“ е
собственост на
фонда „Apollo“, 31
на сто – на „Rio
Tinto“, а 10 на сто
– на Стратегическия инвестиционен фонд (FSI)

глоба по 100 евро
дневно на служител и
да им осигури работа.
Съдът анулира т.нар.
„социален план”
(процедурата по затварянето) с мотива,
че е без икономическо основание. Според
съда групата е достатъчно просперираща,
за да се справи с финансовите трудности
на завода в Об.
Компанията иска да
закрие 127 от общо
200 работни места.
Социалният план е
обявен през февруари 2011. Синдикатите
се опасяват, че социалният план, който
предвижда спирането
на една от двете преси за алуминий, е
маскирано затваряне
преди окончателното
закриване през
следващата година.
Според ръководството заводът е загубил
14 млн. евро през
последните три години, но ще продължи
да живее с една преса и 80 души. Работници говорят за
„промишлено клане”
и твърдят, че новата
преса, купена пред

ниците протестират срещу
намесата на жандармерията, като обявяват, че остават в протестна готовност.

Работниците задържат петима мениджъри и заплашват да ги задържат
през целия уикенд. Задържани са директорът за Западна Европа на компанията, заедно с директора за
Франция. Промишленият
директор, началникът на
производството, както и
директорката по човешките ресурси на завода също
са задържани. Наемните
работници, които предвиждат да се сменят през
нощта, са направили охрана пред входа, запалвайки
палети въпреки силния
вятър. Десетина полицаи,
както и телохранителите
на мениджърите, търпеливо чакат наблизо. „Пазим
ръководството на топло в
кабинетите. Те ще имат
време да помислят за бъдещето на завода, защото
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две години, среща
много проблеми и не
е достигнала предвидения си производствен капацитет поради
липса на средства.

30 2011 г., декември,
Бер л’Етан, католическо училище
„Нотр Дам дьо
Кадро”
31 2012 г., март, Париж (ХІV район),
хотел „Ибис“, на
улица „Де Плант“,
деветте магазина
„Fnac“ в града

Родители на ученици
от училището протестират срещу методите
на един от преподавателите.
Засегнат от кризата и
спада на потреблението, изправен пред
конкуренцията на
търговията в интернет, FNAC има спад на
оборота от 3,2 на сто
през 2011 г. В отговор
компанията обя-вява
на 13.01.2012 г. план
за икономии на 80
млн. евро: съкращаване на общите разходи (предоговаряне
на наемите на магазините или на търговските договори) и
премахване на 310
работни места във

е очевидно, че не сме съвсем съгласни по този въпрос.“ „Мисля, че ще прекарат един малък уикенд в
Пикардия”, заявява синдикалният представител на
CFTC (Френската конфедерация на работниците
християни). Все пак с помощта на жандармерията
незаконно задържаните
успели да избягат през
първата нощ, като се промъкнали през отвор, направен в мрежата на оградата на завода.
Родителите задържат незаконно в продължение на
една нощ и половин ден
директорката и учителките.
Близо 150 наемни работници се „самопоканват“ на
събранието за преговори
по заплатите, за да поискат
повишение на възнагражденията си и по-специално
на заплатата при наемане
на работа, изисквайки
1700 евро срещу тогавашните 1414 евро. В отговор
ръководството им предлага месечно повишение с
15 евро за най-ниските
възнаграждения, които са
под 1500 евро. Работодателят Брюно Ферек и директорът по човешките
ресурси на парижките магазини са задържани в 14
89
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Франция, главно във
финансовите, административните служби, отделите по човешки ресурси или
пиар отделите. Според синдикатите обаче компанията не е в
критично състояние,
защото раздава дивидент за изтеклата
година в размер на
450 млн. евро.
32 2014 г., януари, Работниците настояСеверна Франция,
ват за по-високи
Амиен, фабриката обезщетения при
за гуми на
съкращение с оглед
„Goodyear”
на задалите се повече
от хиляда планирани
уволнения. Профсъюзите се опитват да
спасят завода години
наред, но към момента на конфликта вече
се опитват само да
осигурят максимално
обезщетение при
съкращение за персонала му от 1200
души.
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часа от 120 служители. Обсадата завършва малко
преди 21 часа, след намесата на полицията, протекла спокойно. В няколко
магазина са организирани
общи събрания, за да информират работниците за
неуспеха на преговорите.
Насрочено е междусиндикално събрание, за да се
изясни ситуацията и да се
гласува за стачка.
Работници във фабриката
за гуми на „Goodyear“ задържат двама мениджъри
за около 30 часа. Френски
телевизионен канал показва как производственият мениджър на компанията и директорът по човешките ресурси седят на маса
и гледат втренчено напред, докато работниците
крещят в ушите им. Все
пак било им е разрешено
да задържат мобилните си
телефони и са им били
осигурени храна и вода.
Двамата мениджъри в
крайна сметка са били освободени от полицията.
През януари 2016 г. 8 бивши работници от фабриката получават присъди от
по две години затвор за
незаконното задържане на
своите мениджъри по време на протест срещу затварянето на завода. Съдът
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в Амиен решава, че за деянието си работниците ще
прекарат девет месеца в
затвора, плюс още 15 месеца условно заради незаконното задържане на
двамата мениджъри.

Според Стефан Сиро използването на незаконното задържане (séquestration de patrons) се е развило в годините около
1968-а, които са предшествали и последвали прочутите Майски
събития. Според него няколко десетки, дори стотици незаконни
задържания на мениджърски кадри, ръководители или работодатели са били извършени „през този период, който може да се определи като „голямата епоха” на незаконното задържане“ [34].
Сиро изрично подчертава, че те са били организирани
„главно по нецивилизован или местен начин от групи наемни работници, а не по призива на синдикалните конфедерации, които,
точно обратното, не се доверяват на този тип действия. CGT (Общата конфедерация на труда) например не осъждаше ясно незаконното задържане, но не го и окуражаваше“. Той обръща изрично внимание на „медиатизацията“ на конфликтите, които отнасяме към категорията на „социалния тероризъм“ [34].4
Сиро смята задържането на работодателите, което е една от
най-честите и широкоразпространени прояви на „социалния тероризъм“, за част от френската специфика на социалните движения и за нетипично за останалите държави в Западна Европа.
Според него, „погледнато по-общо, незаконното задържане свидетелства за важни дисфункции в сферата на социалните движения. То изразява блокиране, безпътица в нашето общество, остри
напрежения. Задържането на един работодател против волята му
не е съвсем чисто френско, но методът се среща доста рядко в
4

Сиро пояснява, че „появата на незаконното задържане като начин на протест
трудно може да бъде датирана, но тя вече съществуваше под други форми през
ХІХ век. Може би не е ставало дума да затвориш своя работодател, но вече е
присъствало понятието „физически натиск върху властимащ“, за да получиш
удовлетворение“.
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Западна Европа. Това означава впрочем, че гражданите нямат задължително нужда да прибягват до него“ [34].
Това заключение обаче е поставено под съмнение по същото време от други анализатори. В началото на месец декември
2011 г. наблюдателите вече отбелязват, че „не минава и седмица
или месец, без да бъдат незаконно задържани работодатели или членове на ръководството и така да бъдат временно лишени от всяка свобода на действие от работници,
разгорещени от синдикални представители“ [7].5
Жан-Филип Кордие, адвокат във водещата правна фирма в
държавите от Бенелюкс – „Stibbe“, посочва, че проявите на
„социалния тероризъм“ вече са прескочили границите на
Франция и инфекцията е плъзнала и в Белгия. Само през ноември 2011 г. „част от мениджърския състав на дружествата ArcelorMittal Liège, Next Pharma (Laboratoires Thyssen) и т.н.
бяха задържани в продължение на 24 часа в своите предприятия,
ставайки обект на произволни незаконни задържания“. Наблюдава се тревожна тенденция на предефиниране на правото на стачка в контекста на протичащите събития.
Тук е мястото да се отбележи, че подобно на оценката
на Ерик Хобсбом за лудитите, френският „социален тероризъм” също може да се квалифицира като „колективно договаряне чрез бунт” или още по-точно като „договаряне на поголеми обезщетения при масови уволнения чрез бунт”. Със
средствата на „социалния тероризъм”, наричан от Мишел Виевьорка „терористично изнудване”, много често се постига драстично увеличаване на размера на обезщетенията на работниците
при затваряне на предприятия или при масови уволнения, примерно от 24 на 36 месечни заплати.
Типична развръзка в горния дух откриваме при случай още
от есента на 2001 г. Тогава „Moulinex“, френско предприятие за
електродомакински уреди, обявява несъстоятелност и е частично
изкупено от основния си конкурент – компанията SEB. Новите
5

След малко повече от година Полин Пелисие ще напише в „Льо Монд“, че „да
задържиш незаконно своя работодател се превърна почти в задължителен преход, за да съобщиш исканията си“ [28].
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собственици обявяват намерението си да съкратят 3700 работни
места. Работниците (1026 на брой) отговарят с окупация на завода
и прилагане на други „остри“ тактики. Те заплашват да взривят
предприятието и издигат лозунга „Плащайте или бум“ („Du fric ou
boum”).
Конфликтът завършва със сключването на споразумение за
значително увеличено обезщетение при съкращение за работниците, които ще загубят работните си места. По настояване на
профсъюзите две трети от работниците с повече от 25 години
трудов стаж получават компенсации в размер на 80 000 тогавашни франка (12 200 евро). Останалите работници получават между
30 000 франка (4600 евро) и 80 000 франка (12 200 евро) в зависимост от продължителността на трудовия си стаж [15].
По подобен начин работниците от фабрика „Bertrand Faure“
в Nogent-sur-Marne, които са заплашили да запалят шевните си
машини в знак на протест срещу план за преместване на производството на покривала за автомобилни седалки в Тунис, постигат
на 2 август 2000 г., след едноседмична стачка, споразумение и
план за изплащане на обезщетения. Планът предвижда отделно
споразумение за преквалификация и „компенсационни пакети“ в
размер от 17 до 23 месечни заплати [14].
Пак тук е мястото да се подчертае, че за разлика от ВСИЧКИ
други случаи на терористични актове, при които властите категорично отказват да преговарят с извършителите, при „социалния
тероризъм“ подходът е съвсем различен. Година след година наблюдатели и изследователи ще регистрират неудържимия стремеж
на властите да преговарят и да посредничат при случаите на терористични заплахи, на задържания и отвличания на работодатели в условията на остри индустриални конфликти. И което е найважно, на извършителите на „социалния тероризъм“ и на „социалното насилие“ на практика никой не им търси сметка.
Френските съдилища имат практика по въпроса, но тя е с
давност между 30 и 44 години. През 1972 г. има осъдени стачници
на 1 до 3 месеца затвор условно заради незаконното 32-часово
задържане на четирима мениджъри на един завод (присъда на
Изправителния съд в Каен от 24 ноември 1972 г.) [32]. Практи-
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чески няма нито един работник или служител, който да е
осъден ефективно за „социален тероризъм“.
Можем да откроим два случая, които заслужават по-голямо
внимание, защото те представляват изключения, които потвърждават правилото. Това са случаите „Оливие Безансьоно и задържането на мениджъри във френските пощи“ и случаят с „Осмината от „Goodyear“.
Първият е случаят с бившия лидер на Новата антикапиталистическа партия (Nouveau Parti anticapitaliste – NPA) Оливие Безансьоно (Olivier Besancenot). От гледна точка на съдебното преследване на „социалния тероризъм“ той е нагледна илюстрация на
максимално толерантното отношение към случаите на незаконно
задържане на работодатели, без значение дали то е извършено в
частно или в държавно предприятие. На 20 юни пред Изправителния съд в Нантер са изправени 16 пощальони, сред които Оливие
Безансьоно6, които са подведени под отговорност за „незаконно
задържане” и „възпрепятстване на свободата на труд” [33]. Те са
обвинени от служители на Пощите, че са ги задържали в продължение на близо два часа и половина при окупация на дирекцията
на пощата в департамента на 10 май 2010 г. [29].
В крайна сметка Оливие Безансьоно и десетима други пощенски служители са осъдени условно на глоба от 1500 евро за
незаконното задържане на служители по управление на човешките ресурси на Пощите по време на окупацията на офиса на предприятието в Нантер през месец май 2010 г.
За сметка на това магистратите освобождават четирима от
обвиняемите. Също така те оправдават всички по обвинението
във „възпрепятстване на свободата на труд”. Единадесетимата
осъдени пощенски служители обявяват намерението си да обжалват [33].
Вторият случай е историята със задържането на работодатели в завода на „Goodyear” в Амиен и последвалите неочаквано
тежки осъдителни присъди, които все още не са влезли в сила,
защото са в процедура на обжалване. През месец януари 2014 г.
6

Преди да стане лидер на крайнолява партия Оливие Безансьоно е пощенски
раздавач в Ньойи сюр Сен, в департамент О дьо Сен.
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работници във фабриката за гуми на „Goodyear” в Северна Франция, Амиен Норд, задържат двама мениджъри за около 30 часа,
като настояват за по-високи обезщетения при съкращение с оглед на задалите се повече от 1000 планирани уволнения. Двамата
мениджъри в крайна сметка са били освободени от полицията [4].
Френски телевизионен канал показва на своите зрители как
производственият мениджър на компанията и директорът по човешките ресурси седят на маса и гледат втренчено напред, докато
работниците крещят в ушите им.
Впоследствие адвокатите на работниците ще пледират, че
действията на работниците в „Goodyear” са били провокирани от
„липсата на отговори“ от страна на мениджмънта на фабриката,
където по това време са работели 1143 души [6].
Осмина бивши работници от фабриката за автомобилни гуми на „Goodyear” в Северна Франция получават присъди от по
две години затвор за незаконното задържане на своите мениджъри по време на протест срещу затварянето на завода [35]. Съдът в Амиен е решил, че за деянието си работниците ще прекарат
девет месеца в затвора, плюс още 15 месеца условно, след незаконното задържане на двама мениджъри през януари 2014 г.
„The Guardian” цитира двама от осъдените работници. Според британския вестник Hassan Boukri е заявил: „Ние мислим, че
решението на съда е много несправедливо и ще обжалваме“.
Друг работник, Reynald Jurek, е заявил, че присъдата е „чисто политическа“ [6].
Присъдите на работниците от завода на „Goodyear” в Амиен,
които са се оказали по-тежки, отколкото адвокатите на обвиняемите са очаквали, на пръв поглед отбелязват заемането на потвърда позиция от страна на френските магистрати по отношение
на индустриалните конфликти, при които се нарушава законът. От
друга страна обаче в страната се надига огромна вълна на солидарност с осъдените.
Депутатът от управляващата Социалистическа партия Yann
Galut споделя в Туитър своето изумление от нетипичното действие да се изпратят в затвора работници за действие, което според
него е част от колективен трудов спор. „Бих искал същата суровост и срещу шефовете мошеници“, написва той в социалната
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мрежа [9]. Местният клон на управляващата Социалистическа
партия също заклеймява присъдата, заявявайки, че работниците
„са се борили с достойнство да защитят предприятието си и работните си места“.
Профсъюзът CGT, чиито членове са петима от дадените под
съд, заявява, че присъдата е неприемлива, и обвинява правителството, че търси начин „да сплаши всички работници, които се борят за правата си и за работните си места“.
Един младши министър в правителството предприема безпрецедентната стъпка да коментира решение на съда. Pascale
Boistard, министърът по правата на жените, която някога е била
местен депутат, е пуснала съобщение в Туитър за своите „емоции“
по повод на такива тежки присъди [6].
Според Радио „Франс Интернасионал“ (RFI) „случаят се
превръща в „cause célèbre” за левицата“ след произнасянето на
осъдителните присъди на първа инстанция на осмината бивши
работници на „Goodyear”. Битката за запазване на 1143 работни
места в завода се превръща в национална тема за обсъждане
през цялото време на конфликта.
Дотолкова, доколкото по същото време неколцина служители на „Air France” чакат присъди по своя процес за случилото се
по време на протест, в който дрехите на член на управата на компанията са били разкъсани, от профсъюза CGT излизат с позицията, че присъдата по протеста в „Goodyear” е част от процес на
„криминализация на профсъюзната дейност“ [10].
В средата на месец октомври 2016 г. профсъюзни активисти
и лявоориентирани граждани провеждат масови демонстрации в
североизточния френски град Амиен, след като шестимата бивши
служители на „Goodyear” обжалват присъдите си за незаконни.
Според полицията 5000 души са демонстрирали пред съда в сряда сутринта. Представител на профсъюза CGT е заявил, че броят
на протестиращите е бил два пъти по-голям, като е имало съмишленици от цяла Франция, Белгия, Германия, Швейцария и Люксембург [10].
През цялата 2016 г. стачни действия на солидарност с „осмината от „Goodyar“ заливат Франция на приливи и отливи, предизвиквайки бурна дискусия, в която се заемат противоположни
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позиции, но никой не остава безучастен. Едно завършено обобщение на аргументите против прекалената солидарност с „осмината от „Goodyear“ е дал в електронното издание на „Форбс“
Marcel Michelson. Между другото той пише:
„…Представителството на труда от страна на синдикатите е
само по себе си хубаво нещо, защото неорганизираните работници не могат да направят нищо срещу могъщите си работодатели. Но във Франция профсъюзи от типа на бившия комунистически синдикат CGT са прераснали в могъщи самообслужващи се користни организации на тупащи се по гърба професионални подстрекатели на тълпите, изцяло фокусирани върху своите официални длъжности, финансирани от членския внос на работниците и
от задължителните вноски на компаниите...
...Залогът е във властовия сблъсък между профсъюзи като
CGT (които се противопоставят на всякакви промени и са против
каквито и да са съкращения, дори и това да доведе до фалит на
съответната компания) и социалистическото правителство за това
как да се управлява икономиката…“ [19].
Вижда се, че и във втория разглеждан случай от тази година
опитът на съда да санкционира по по-суров начин проява на „социален тероризъм“ се сблъсква с откровено одобрение от страна
на част от обществото на „острите практики“ на работниците в
индустриалните конфликти. Присъдите са обжалвани през месец
октомври 2016 г. и все още не е известно окончателното решение
на съда.
Титлата „първи незаконно задържан работодател в Италия”
се пада на генералния директор на „Omnia Service Center”. Това е
call center с няколко хиляди служители в цяла Италия. Преобладаващата част от тях са млади хора с висше образование, които не
са успели да си намерят друга, по-подходяща работа. Гневът на
служителите се отприщва след съобщение, че ще получат заплатите си за месец април 2009 г. със закъснение, при положение че
все още чакали тези за февруари и март [20].
След импровизирано събрание в двора на дружеството директорът е задържан в продължение на един час в кабинета си, докато не се съгласил да излезе и да изслуша исканията на персонала.
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Няколко дни по-късно вестниците в Италия говорят за друг
подобен случай. След новина за 143 съкращения на работни места директорът на „Benetton“ е задържан в кабинета си заедно със
секретарката от протестиращи работници. Наложило се е синдикатите, участващи в преговорите, да извикат полиция, за да може
директорът и секретарката му да бъдат евакуирани.

ІІІ. ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ КАТО РЕАКЦИЯ НА ОПИТИТЕ
ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА – ИТАЛИАНСКИЯТ ОПИТ
ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
Опитите за реформиране на пазара на труда могат да доведат до неочаквано остри реакции и асиметрични ефекти, включително и до тероризъм. Такъв е случаят с опитите за реформиране
на пазара на труда в Италия и „възкръсването“ на терористичните
„Червени бригади“.
Италия е била под влиянието на тероризма повече от 30 години, като терористичната дейност е с крайноляв и крайнодесен
произход. В отговор на тези изблици на насилие е създадена своеобразна форма на управление за обществена безопасност
(governo di salute pubblica), която получава подкрепата и на бившата Комунистическа партия, която да се справи със ситуацията.
Това политическо сътрудничество е изцяло подкрепяно от
трите основни профсъюзни конфедерации – Генералната конфедерация на италианските работници (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, Cgil), Италианската конфедерация на работническите съюзи (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Cisl) и
Съюза на италианските работници (Unione Italiana del Lavoro, Uil).
В края на 80-те години тероризмът е до голяма степен изкоренен
с помощта на обществената мобилизация и на действията на политическите сили.
През 90-те години тероризмът се завръща, този път избирайки за мишени хора, които са били ангажирани в сътрудничеството между правителството и социалните партньори. На 20 май
1999 г. „Червените бригади“ убиват недалеч от къщата му Масимо
Д’Антона (Massimo D'Antona) [5], свързан със синдикатите експерт
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по трудово право и правителствен консултант. По това време Масимо Д’Антона е главата на Юридическия съвет на Cgil, професор
в Римския университет и правителствен съветник. Наскоро преди
убийството си е назначен за съветник на министъра на труда.
Той е участвал в изготвянето на законите за представителството на профсъюзите в обществения сектор [3], както и в изготвянето на закон за работническото представителство [26], което се
обсъжда от парламента непосредствено преди убийството.
Д’Антона е автор и на текста за тристранния национален „Социален пакт за развитие и заетост”, подписан в края на 1998 г.
В комюникето си по случая новите „Червени бригади“ оправдават убийството на Масимо Д’Антона с аргумента, че последният е бил представител на правителството в постоянния форум за колективно договаряне към „Социалния пакт“ от месец декември 1998 г. Той е описан като „политическо-операционна ос
между правителството и синдикалните конфедерации; човека,
който е развил политическото въздействие на „Социалния пакт“ и
на неокорпоративната стратегия” [5].7
Документът съдържа и фронтална атака срещу синдикалните конфедерации, по-специално срещу Cgil, които са посочени за
предатели на каузата на работническата класа. Атаката е насочена
и срещу Cisl заради ролята, която са изиграли за лансирането на
идеите за тристранното концертиране и за „Социалния пакт“.
През 2001 г., когато новото дясно-центристко правителство
идва на власт, социалната ситуация в Италия се е променила ко7

Д’Антона е взет на прицел и заради цялостната си работа със синдикатите и
правителството: „Той разви правилата на профсъюзите за заетостта в обществения сектор, което беше и отправна точка за закона за представителността в частния сектор. (…) Той работеше за промяната на Закон 146 за уреждането на правото на стачка в сферата на обществените услуги. Той предприемаше действия
за принудително разрешаване на обществения конфликт чрез неокорпоративизъм. (…) Корпоративисткият, антипролетарски и контрареволюционен характер
на тази политико-икономическа структура (на „Социалния пакт“) е недвусмислена и ролята на Масимо Д’Антона в този проект е очевидна. Настъплението (на
„Червените бригади“) беше подновено с удара срещу Д’Антона според критерия
за атакуване на сърцето на държавата, което е ключово действие на въоръжената борба за извоюване на политическата власт и установяване на диктатура на
пролетариата”.
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ренно. Правителствената стратегия за реформа на пазара на труда
е изложена в представената през месец октомври 2001 г. „Бяла
книга” [21]. „Бялата книга” създава сериозни различия вътре в
профсъюзното движение. Конфедерацията Cgil изразява пълно
несъгласие с подхода на правителството и отказва да участва в
преговорите [27].
Точно в разгара на този тежък социален и междусиндикален
конфликт „Червените бригади“ отново нанасят удар, убивайки
Марко Биаджи [22] в Болоня на 19 март 2002 г. Той е професор,
експерт по италианско и европейско трудово право и по индустриални отношения, преподавал е в университета в Модена и е
бил съветник на Министерството на благосъстоянието. Той взема
много сериозно участие в изготвянето на спорната „Бяла книга“
[21] и се изявява като един от водещите привърженици на реформите, предложени в нея.
Според информацията на полицията, изглежда, че използваното оръжие е било същото, с което през 1999 г. е извършено
убийството на Масимо Д’Антона [5]. „Червените бригади“ поемат
отговорността за убийството.
Убийството на Биаджи е извършено само седмица, след като
тайните служби представят шестмесечния си доклад на правителството. Докладът изрично е предупреждавал, че възможните мишени на бъдещи терористични атаки могат да бъдат „представители на политическите, профсъюзните и бизнес средите, които са
свързани с икономическите реформи, по-специално техническите
експерти и съветниците” [22].
Ситуацията се влошава допълнително след сключването на
„Пакта за Италия“ („Patto per l'Italia“) през месец юли 2002 г. „Пактът“ представлява национално споразумение за пазара на труда,
данъчната система и италианския Юг, който Cgil отказва да подпише [23]. От този момент нататък конфедерацията Cisl, която е
показала по-голяма склонност към сътрудничество с правителството, се превръща в обект на непрекъснати нападки, оскърбления, враждебни графити по стените и в крайна сметка и на бомбена атака. Нападнат е офисът на конфедерацията в Милано. Терористичните атаки срещу профсъюзите, и по-специално срещу
структурите на Cisl's, нарастват по крайно обезпокоителен начин.
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На 5 юни 2003 г. министърът на вътрешните работи Джузепе
Писану (Giuseppe Pisanu) произнася реч в парламента относно
тероризма в Италия и заплахите, отправени към профсъюзите, и в
частност към Cisl. Министърът подчертава „продължителните насилствени действия, които прогресивно нарастват след месец юли
2002 г.“.
От юли 2002 г. до 2 май 2003 г. профсъюзите са били обект
на 43 повече или по-малко сериозни терористични атаки. От тях
21 са били насочени срещу Cisl, 13 са срещу Cgil, 6 са били срещу
Uil, а 3 са били срещу други профсъюзи. Дванадесет от двадесет и
едното нападения са били със запалителни бомби, като генералният секретар на Cisl Савино Пецота (Savino Pezzotta) е бил заплашван няколко пъти. Според министър Писану „нападенията
срещу Cisl не са просто политическо насилие, но и нещо много
по-обезпокоително и тревожно” [24].
Всички случаи на поемане на отговорност за терористичните атаки според министъра „показват общ подход по отношение
на идеологията, политиката и профсъюзите, който е против всякакви реформи и цели да раздели света на труда и неговите организации. В листовките, с които се поема отговорност за убийствата на Д’Антона и Биаджи, гъвкавостта е един от найкритикуваните въпроси”. Според министър Писану това е „тревожна ситуация” и е разкрит „подривен проект за изолиране и
атакуване на Cisl и на неговия лидер, за да се разбие в крайна
сметка профсъюзното единство и за да бъдат разделени двете основни италиански профсъюзни организации”.
На 24 октомври 2003 г., когато в страната се подготвя генерална стачка [25], полицията арестува предполагаемия водач на
реформираните „Червени бригади“. Това позволява на следователите да разпознаят и заловят много други заподозрени членове
на „Червените бригади“. Някои от заподозрените се оказват членове на Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil).
Инфилтрирането на терористи в профсъюзите става ясно в
хода на арестуването на петнадесет терористи от състава на „Червените бригади“ на 13 февруари 2007 г.
От петнадесетимата арестувани на 13 февруари 2007 г. терористи седем са били членове на Cgil (Confederazione Generale
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Italiana del Lavoro). Арестуваните са били активни членове на
„Червените бригади“ („Brigate Rosse“). Те са били членове на различни браншови федерации, асоциирани в Cgil: четирима са били
членове на Италианската федерация на металоработниците със
сини и бели якички (Federazione Impiegati Operai Metallurgici, Fiom
– Cgil); един е принадлежал към Италианската федерация на производителите на химикали и електроенергия (Federazione Italiana
Lavoratori Chimici Energia Manifatture, Filcem – Cgil); един е бил от
Италианската
федерация
на
транспортните
работници
(Federazione italiana lavoratori trasporti, Filt – Cgil); един, който е
бил пощенски работник, е принадлежал към Синдиката на работниците от комуникациите (Sindacato Lavoratori Comunicazione, Slc
– Cgil). Двама от членовете на Fiom – Cgil са били членове на Управителния съвет на синдиката в провинция Падуа в Североизточна Италия [30].
В шокираното от арестите профсъюзно движение реагират
незабавно. От Cgil изключват всички свои членове, които са били
под следствие, и заедно с другите две водещи профсъюзни конфедерации – Cisl и Uil, слагат началото на кампания за насърчаване на разискванията по въпроса за инфилтрацията на терористите
в синдикатите.
Когато в края на 90-те години на XX век полицията започва
да разследва появата на новите нелегални терористични групи, те
на пръв поглед изглеждат съвсем различни по своята природа от
онези, които са били актуални през 70-те и 80-те години на XX
век. Новите групи действат самостоятелно, без да са свързани с
историческите лидери на „Червените бригади“, които по това
време са в затвора или в дълбока нелегалност. В един момент
обаче новата организация е формално призната от някои от историческите лидери на „Червените бригади“. Нещо повече – новите „Червени бригади“, изглежда, действат по това време в същия политически и операционален режим, както оригиналните
групи от 80-те години. Те се опитват да се внедрят в социалните
борби, да набират членове от работническата и профсъюзната
среда и да съчетават своята „политическа работа” с „въоръжена
пропаганда”, насочена към разрушаването на обновителните
процеси и на реформите.
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„Въоръжената пропаганда” включва избиването на ключови
фигури в тези реформи. Така например арестуваните през 2007 г.
лица от новите „Червени бригади“ са планирали убийството на
проф. Пиетро Ичино (Pietro Ichino), един от водещите италиански
университетски специалисти по работническите права [30].

ІV. ОТ МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО
Очакваните в рамките на няколко години радикални промени в индустрията на напредналите държави, в т.ч. на държавите
от ЕС – т.нар. „Четвърта индустриална революция“, характеризираща се с тотална цифровизация на промишлените предприятия
(Индустрия 4.0), роботизация, широко използване на изкуствен
интелект, могат да доведат до драматични промени в цели сегменти на пазара на труда, за да не кажем на целия пазар на труда.
От една страна четвъртата индустриална революция може
да доведе до голяма „технологична“ безработица, напълно съпоставима с безработицата, предизвикана от плетачните и предачните машини в началото на индустриалната революция в Англия.
Навремето това довежда до появата на движението на
лудитите. Днес това може да доведе до всякакви колизии, в
случай, че станем свидетели на масово отстраняване на работниците – хора от цели производства.
Действията срещу единството на Европейския съюз са пряка
заплаха за националните икономики. Показателна е реакцията на
Конфедерацията на британската индустрия по въпроса за референдума за напускане или оставане на Обединеното кралство в
Европейския съюз. Трябва обаче да се отчита, че в условията на
четвърта индустриална революция независимостта на данъчната
политика на отделните държави от Европейския съюз ще бъде
основен елемент на това, което ще се разбира под „суверенитет”.
Напълно възможно е държавите от ЕС да постигнат обща отбранителна политика, създаване на общи въоръжени сили и много
висока степен на съгласуваност на националните полиции. (Съгласуваността на т.нар. „тайни служби” със сигурност ще бъде много
по-ниска, но и там ще има повишаване на нивото на съгласуваност.) Националните държави обаче със зъби и нокти ще отстояват
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суверенитета на данъчните си системи, защото данъчните ставки
отново ще си върнат статута на огромно конкурентно предимство.
Така стигаме до ключовия въпрос. Напълно възможно е
ефектите от резките промени на пазара на труда, които вещае
тропащата на вратата ни четвърта индустриална революция,
да влязат в нежелателна „синергия“ с неблагоприятните въздействия на терористичните заплахи и атаки, както и с геополитически и геоикономически обусловените конфликти по
периферията на континента.
Сами по себе си външните заплахи, за които стана дума в
началото на този текст, не са достатъчни, за да дестабилизират
структурата на Европейския съюз и да компрометират сигурността в неговите държави членки. Когато обаче те влязат в синергично взаимодействие с вътрешни проблеми, сред които колизиите
на пазара на труда е възможно да заемат първостепенно място,
ефектът може да се окаже разрушителен.
Вече имахме възможността да видим как синергията между:
външнополитически фактори (Наполеоновите войни и британското участие в тях); предизвиканите от външнополитическите
фактори неблагоприятни икономически и стопански ефекти (колапсът на търговията и чудовищната депресия в по принцип експортноориентираната британска икономика); технологичната
безработица (идваща от въвеждането на нови машини, задвижвани с мощта на парната тяга); и в крайна сметка и психологическия момент на несправедливата обида (новата промишлена машинна продукция е била по-некачествена от предишната занаятчийска продукция), довежда до експлозията на лудитското движение, което ще тероризира индустрията в определени региони в
Англия през 1811 – 1817 г.
Можем съвсем сериозно да предположим, че една от причините движението да не добие още по-разрушителен размах е
ниското ниво на средствата за комуникация по онова време. Днес
обаче имаме Фейсбук и Туитър.
По тази причина проблемите и конфликтите на европейския пазар на труда не трябва да бъдат подценявани и
подминавани като потенциален източник на заплахи за европейската сигурност.
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Механизмът на осъществяване на синергичното взаимодействие между възможните неблагоприятни фактори, произхождащи от революционните промени на пазара на труда, и външните фактори, заплашващи европейската сигурност, не е обект на
тази студия. Ние обаче можем да бъдем в много голяма степен
сигурни, че възможността от възникване на подобни синергични
взаимодействия трябва винаги да бъде внимателно претегляна и
анализирана при оценяването на рисковете и заплахите пред сигурността на ЕС и държавите членки. Тази възможност също така
ни задължава да не изпускаме от очи органичната връзка между
развитието на индустриалните отношения в държавите от ЕС и
проблемите на сигурността.
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УВОД
В условията на глобализацията и необходимостта от съвместна борба с все по-развиващата се престъпност международната
правна помощ по наказателни дела заема особено важно място.
Няма държава или международен наказателен съд, който да не я
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ползва. Институтът на екстрадицията се изгражда постепенно
през последните няколко века и се развива като важен инструмент на международното сътрудничество. Постоянно расте и
броят на договорите за екстрадиране, като заедно с това се усъвършенства договорно-правната координация на борбата с престъпленията и защитата на националната сигурност, засягащи интересите на няколко държави. В международната практика последователно започват да се изключват от обхвата на екстрадирането политическите престъпления, определени са екстрадиционните
престъпления, утвърден е принципът на неекстрадиране на собствените граждани и т.н. Заедно с усъвършенстването на договорно-правната база на института на екстрадицията се разви и практиката на приемане на национално законодателство, свързано с
механизмите за неговото успешно и резултатно прилагане. През
последните десетилетия са приети закони, регламентиращи организацията, управлението и правомощията на съответните държавни органи и специализирани служби за сигурност по реализиране на практики по случаи, налагащи предприемане на мерки
за екстрадиране в редица държави, като Белгия, Великобритания,
Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Швеция, Русия и др.

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА
Според мнението на компетентни юристи, учени, специалисти и експерти се определя, че екстрадицията е международноправен институт, който има смесен характер – материалноправен, процесуалноправен и наказателноизпълнителен. Друга
важна характеристика е, че този институт гарантира сътрудничеството между отделните държави в залавянето и наказването на
престъпници и на вътрешното право, което гарантира от своя
страна правата на търсените лица срещу държавен произвол. По
своята същност целта е да бъде разрешен възникнал между две
или повече държави правен проблем по повод на престъпление
при спазване на определени норми.
Екстрадиция представлява предаването от една държава на
друга на лице, което се преследва за извършено престъпление и
за подвеждане под наказателна отговорност или за изпълнение
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на наложената му от съд присъда. Механизмите по отношение на
института на екстрадиция на престъпници се регулират както от
националното законодателство на държавите, така и от международните договори, които по правило са двустранни.
Произходът на думата „екстрадиция“ произлиза от латинския термин „extradere”, който от своя страна означава „принудителното връщане на дадено лице на суверена му“. В съвременното право ние говорим за държавата, чийто гражданин е съответното лице.
Институтът на екстрадицията на престъпници е извървял дълъг еволюционен път от своето развитие от времето на робовладеене до настоящия период на развитие на международното право и на международните отношения, въпреки че в съвременния
смисъл на думата той започва да се формира главно от XVII век.
Първият договор за екстрадиция датира още от 1280 г. пр.н.е. Един
от най-известните документи, свързани с екстрадицията, е договор, сключен през 1296 г. пр.н.е. между египетския фараон Рамзес
II и царя на хетите Хатушили III1, в който се предвижда, че „ако избяга от египетската земя един човек, или двама или трима, за да
отидат при великия княз на хетите, великият княз трябва да ги хване и да заповяда те да бъдат върнати обратно на Рамзес II. Що се
отнася до човека, когото ще отведат при Рамзес II, нека не търсят в
него вината, нека не унищожават дома му, жените му и децата му
(нека не го убиват), нека не повреждат очите му, ушите и краката
му...“. Подобни ангажименти са предвидени в договора и от страна
на Египет.2 Сред най-старите договори за екстрадиране могат също така да се споменат договорът от 1242 г., сключен между хо1

Хатушили ІІІ (още Хатусилис, в превод „от Хатуша“) е цар на Новото хетско
царство в периода 1267 – 1237 г. пр.н.е. Той е четвъртият и последен син на крал
Мурсили II. Мурсили дава на Хатушили длъжност на жрец на Шаушка от Шамуха,
на която той остава верен до смъртта си. Хатушили и египетският фараон Рамзес
II дават началото на дълъг мирен период между двете империи, като подписват
мирен договор 15 години след Кадешката битка, който днес се съхранява в
Истанбулския исторически музей и е първият засега мирен договор в историята
на човечеството. Рамзес се жени за дъщерята на Хатушили, известна с
египетското си име Маатхорнеферуре.
2
Буткевич, О. В. Международное право Древнего Египта. – В: Государство и
право, № 5, 2000, с. 75 – 84.
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ландския княз Вилхелм II и граф Брабант Хенри II,3 договорът от
1376 г. между крал Карл V и граф Савоа, договорът от 1303 г. между английския крал Едуард III и френския крал Филип IV Хубави.4
Един от първите договори, регламентиращи въпросите на екстрадирането на престъпници, е „Договорният запис от Швеция от
19(29) октомври 1649 г. за предаване на дезертьори между държави“. Но разширяването на рамките на правното сътрудничество
между държавите се осъществява най-вече през втората половина на XIX век, когато са сключени договори за екстрадиране, в които взимат участие държави, като Австрия (1808), Прусия (1804),
Дания (1866), Холандия (1867), Италия (1871), Англия (1886) и др.5
Проследявайки историческото развитие на екстрадиционното право, особено значение имат създадените резолюции през
1885 г. на Брюкселската сесия на Института по международно
право.6
Важно е да се отбележи, че екстрадицията се реализира на
основата на договор, обичай или взаимност.
В настоящата студия накратко ще обърнем внимание на
един от най-старите принципи, този на взаимността,7 който има
3

Хайнрих II (на нем. ез. Heinrich II Brabant, на фр. ез. Henri II de Brabant, на нидерл. ез. Hendrik II van Brabant, * 1207; † 1 февруари 1248 в Льовен) е херцог на
Брабант и Долна Лотарингия от смъртта на баща си Хайнрих I през 1235 г. Той е
син на Хайнрих I Смели и Матилда Булонска (* 1170, † 1210), дъщеря на Матийо I
от Елзас, граф на Булон.
4
Rolin, A. Queques questions relatives a l`extradition. – In: Recueil des Cours, Vol. 1,
1923, p. 194.
5
Сафаров, Н. Экстрадиция в международном уголовном праве. – В: Проблемы
теории и практики, 2005, с. 5.
6
Институтът по международно право е създаден в Гент, Белгия, на 8 септември
1873 г. 11 най-изтъкнати международни юристи, изградили си сериозно име в
юридическите среди, решават да се обединят, създавайки институция, която да е
независима от правителствено влияние. Тя има за цел да допринесе както за
развитието и напредъка на международното право, така и за правилното му
усвояване и прилагане от юридическите субекти.
7
Предоставяне на граждани на чужда държава (на нейни юридически лица и на
самата държава) на определен режим – права и задължения, като
предоставящата го държава поставя като условие такъв режим да бъде
предоставен и на нейните граждани и юридически лица в съответната чужда
държава. В основата на механизма на взаимността стои принципът за
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основанието си в обичая, преди да има писани правила за предаване на престъпници. Поемането на задължение за взаимност от
страна на молещата държава съставлява аксцесорен8 елемент на
екстрадицията, а не конститутивен (учредителен). Взаимността е
древен институт, който е съпътствал развитието на международното право.
Взаимността може условно да бъде разделена на следните
видове:
1. В зависимост от съдържанието на кръга от предоставени
права:
- материална;
- формална.
2. Според начина на установяване:
- договорна;
- фактическа.
Както вече отбелязахме, екстрадицията е предаване на лице,
намиращо се на територията на друга държава. Можем и да допълним, че това се осъществява в случаите, когато:
- срещу лицето е образувано наказателно производство в
друга държава или пред международен наказателен съд;
- лицето се издирва за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода от друга държава или от международен наказателен съд;
- на лицето е наложена мярка, която предвижда задържане,
наложено от друга държава или от международен наказателен съд.
Възможността за прилагане на закона за екстрадицията е
при наличие на тези хипотези, но при положение, че е налице
международен договор. Съществува и възможност, при която, ако
липсва такъв договор, екстрадицията да се извърши при наличието на условията на взаимност. Ако такива липсват, то законът не
се прилага.
Екстрадицията има спомагателно значение за реализиране
на наказателната репресия. Искането на екстрадиция не поражда
задължение за замолената страна да започне процедура.
еквивалентност и симетричност на предоставените права. Така се осъществява
принципът на равенство между заинтересованите държави.
8
Който не изменя основните качества, защото е добавъчен, допълнителен.
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От важно теоретично и практическо значение са новите аспекти в регулирането на екстрадицията. Механизмът в практиката
в Европейския съюз е свързан с правилата и нормите, описани в
Европейската заповед за арест,9 което допринася за модернизирането на международната система на сътрудничество по наказателноправни въпроси.

РОЛЯ И МЯСТО НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД
ЗА АРЕСТ В ПРАВНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Либерализирането и развитието на пазарите, съчетани с
внедряване на технологии в транспорта, комуникациите и съобщенията, отварят широко врати не само за легалната икономика,
но и за международната престъпност.10 Институтът на екстрадицията, приложен спрямо избягали в друга държава престъпници,
се налага навсякъде по света като правен инструмент от първостепенна важност. Друг съществен фактор по отношение на нейната значимост е, че все повече избягали престъпници в други държави не само се укриват от правосъдната система заради вече
извършените си престъпления, но и продължават в нея престъпната си дейност.
В настоящата студия ще разгледаме как е уреден въпросът в
правната среда по отношение на предаването на лица за нуждите
на наказателното производство на друга държава.
Институтът на екстрадицията първоначално съществува в
Република България от началото на XX век. В продължения на
много десетилетия той не се прилага ефективно. В самото начало

9

Европейската заповед за арест (ЕЗА) е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Заповед, която е
издадена от съдебен орган на една държава – членка на ЕС, е валидна за цялата
територия на Европейския съюз. Европейската заповед за арест се прилага от 1
януари 2004 г. Тя заменя дългите процедури по екстрадиция, които съществуваха
между държавите – членки на ЕС.
10
The United Nations and Crime prevention – Seeking Security and Justice for all.
New York, 1996, p. 1.
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този институт е прилаган най-вече пасивно (когато замолената
държава предава лице за съдене на друга държава).
Началото на нормативната уредба, свързана с екстрадицията в Република България, можем да разделим на две части:
- международният договор с водещо значение и с най-често
приложение е Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г.,
която включва многостранни договори, по които Република България е страна;
- двата допълнителни протокола към нея, съответно от 15
октомври 1975 г. и от 17 март 1978 г., като първият се отнася до
политическите престъпления, а другият – до данъчните.
При специфични случаи на екстрадиция за престъпления,
свързани с тероризъм, се прилага и Европейската конвенция за
борба с тероризма от 1977 г., която съдържа специални разпоредби, които следва да се прилагат едновременно с Европейската
конвенция за екстрадиция от 1957 г.
Тук можем да посочим и редица конвенции, включени в
правната база на международните организации, в които се съдържат разпоредби за екстрадиция:
- Конвенция за борба с незаконното отвличане на въздухоплавателни средства от 1960 г. (чл. 8);
- Конвенция за борба с незаконните действия срещу сигурността на гражданската авиация от 1971 г. (чл. 8);
- Конвенция за борба с незаконните действия срещу сигурността на водната навигация;
- Конвенция срещу незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества от 1988 г. (чл. 6);
- Международна конвенция за борба срещу вземането на
заложници от 1979 г.;
- Конвенция срещу транснационалната престъпност от 2000 г.
След присъединяването на Република България към Европейската конвенция за екстрадиция бяха направени някои изменения и се наложи нашето законодателство да се уеднакви с европейското. В съвременната история на Република България екстрадицията и процедурите за нейното изпълнение са регламентирани в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест
(ЗЕЕЗА), последно актуализиран през месец юни 2014 г. Този за115
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кон е приложим при наличието на международен договор, по
който Република България е страна, като го допълва по отношение на неуредените въпроси.
В случаите, в които липсва международен договор, ЗЕЕЗА се
прилага при условията на взаимност, която се установява от министъра на правосъдието. Един от признаците за наличие на взаимност е вече осъществена насрещна екстрадиция.
След извършен преглед на основни нормативни документи,
регламентиращи института на екстрадицията в Република България и Европейския съюз, може да се посочи, че екстрадиционното право урежда въпросите, свързани с основанието за допускане
или за отказ за допускане на екстрадицията, както и реда за разглеждане на поисканата от друга държава екстрадиция и компетентните органи на българската държава да поискат екстрадиция
на лице, намиращо се на територията на замолената държава.
Важен акцент в стартирането на процедурата е първо действията по екстрадицията от чужбина да започнат с искане за временно задържане на търсеното лице (обвиняем или осъден).
Практиката показва, че локализацията на лицето, без да има получено искане за временно задържане, е безполезно действие,
което се оказва в повечето случаи дори вредно за правораздавателната система.
В практиката съществуват две форми на екстрадиция – активна и пасивна.
За активната екстрадиция следва да отбележим, че искането
за България се прави от страна на:
- Главния прокурор на Република България – съгласно чл. 23
от ЗЕЕЗА, по отношение на обвиняем или за осъден с влязла в сила присъда. За да упражни това си правомощие Главният прокурор трябва да получи предложение от съответния прокурор. При
вземане на самото решение за изготвяне на предложението за
обявяване на лицето за международно издирване трябва да се
изхожда от условията за допустимост на екстрадицията.
- министъра на правосъдието на Република България – за
подсъдим, по предложение на съответния съд, разглеждащ делото.

116

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Процедурата по изготвянето на предложение изисква подготовка и набавяне на съответните документи; също така трябва
да бъде изяснено, че лицето не може да бъде издирено на територията на Република България. Към предложението е необходимо да бъдат приложени и набор от документи, които да включват:
официално заверено копие от определението на съответния съд,
с което по отношение на лицето е взета мярка за неотклонение
задържане под стража; данни за резултатите от издирване на лицето; актуално свидетелство за съдимост на лицето; ЕГН, адресна
регистрация, справка относно документите за самоличността на
лицето, дактилоскопични карти, оригинални снимки, приложимите текстове от Наказателния кодекс, включително текстовете за
давността, относими към престъплението, за което се иска предаване. Самото предложение заедно с необходимите допълнителни
документи се изпраща на министъра на правосъдието – отдел
„МПП“ към МП.
След направените промени в ЗЕЕЗА през 2010 г. се даде
възможност:
- да бъде приложен ЗЕЕЗА и при получаване на „Бюлетин за
международно издирване“ на Международната организация на
криминалната полиция (Интерпол);11
- при получаване на сигнал чрез шенгенската информационна система с цел задържане и екстрадиция.
Важно е да се посочи, че при постъпване на заповедта при
некомпетентен орган в Република България, той от своя страна
трябва да предприеме действие по препращане към компетентния орган и да уведоми за това издаващия орган.
Възможностите за предаване на български граждани на
чужда държава възникват в момент, когато в тази държава срещу
български гражданин, намиращ се на територията на България:
11

Международната организация на криминалната полиция, широкоизвестна
като Интерпол (на англ. ез. International Criminal Police Organization, INTERPOL),
координира международното сътрудничество на полицейските органи в
различните държави в борбата с криминалната престъпност. Седалището на
Интерпол е в Лион, Франция. Тя е втората по големина политическа
организация след Организацията на обединените нации по отношение на
международното представителство.
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- се води наказателно производство, което още не е приключило;
- има постановена присъда.
В първия случай държавата може да поиска българският
гражданин да ѝ бъде предаден с цел тя да осъществи наказателно
преследване спрямо него. В Република България решаването на
въпроса за предаването на български гражданин за посочените
нужди на чужда държава винаги става със санкцията на българския съд. В случая като първа инстанция е компетентен да действа
окръжният съд по местонахождението на лицето, като второинстанционен съд се явява апелативният съд, чието решение е окончателно.
В Република България до приемането ѝ в Европейския съюз
е съществувал само един вид екстрадиционно производство, в
което се е решавал въпросът за предаването или не на чужда
държава за съдене или за изтърпяване на наложено наказание.
След официалното присъединяване на Република България към
ЕС на 1.01.2007 г. започват да съществуват две различни хипотези
на производство по предаване на лица на чужди държави за същите цели:
- искане за предаване на български гражданин на държава,
която не е членка на ЕС;
- искане на предаване на български гражданин на държава,
която е членка на ЕС.
На първо място е важно да посочим, че въпросът с екстрадирането на лица се извършва по силата на ЗЕЕЗА, приет и влязъл
в сила от 2005 г. Институтът на екстрадицията се урежда в първата
част на ЗЕЕЗА – обхваща глава І до ІV включително. След 1.01.2007
г. тя остава да действа във всички случаи, в които в България пред
български съд постъпи искане за предаване на български гражданин на държава извън ЕС. Тук въпросът за възможността за
предаването му беше категорично разрешен със законодателна
промяна от края на 2006 г., която е в полза на българския гражданин. Република България не екстрадира свои граждани на чужди
държави, които не са държави – членки на ЕС.
През 1994 г. при гарантираното от Конституцията на Република България право на българските граждани да не бъдат преда118
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вани на друга държава за целите на наказателното преследване
Република България ратифицира Европейската конвенция за екстрадиция (ЕКЕ), като с декларация по чл. 6, т. 1, буква „б“ заявява,
„че ще счита за гражданин по смисъла на конвенцията всяко лице, което притежава българско гражданство към момента на вземане на решение за екстрадиция“. През 2003 г. тази декларация е
изменена, като правно релевантният момент за определяне на
гражданството е този, в който е получено искането за екстрадиция. През 2005 г. чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България бе променен по следния начин: „Български гражданин не
може да бъде предаден на друга държава или на международен
съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е
предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и
влязъл в сила за Република България”12. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1
от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест не се
допуска екстрадиция, а именно:
- на български гражданин, освен ако това е предвидено във
влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна;
- на лице, на което е предоставено убежище в Република
България – при този отказ е необходимо да се съобразят разпоредбите на Закона за убежището и бежанците, който дефинира
различните видове закрила. Съгласно ЗУБ особената закрила
включва убежище, статут на бежанец13, хуманитарна14 и временна
12

Конституция на Република България – в сила от 13.07.1991 г. – Обн. ДВ. бр.56 от
13 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г.,
13
Чл. 8. от Закон за убежището и бежанците (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила
от 16.10.2015 г.) (1) Статут на бежанец в Република България се предоставя на
чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основани на
раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към
определена социална група, се намира извън държавата си по произход и
поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази
държава или да се завърне в нея.
14
Чл. 9 от Закона за убежището и бежанците (Изм. ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) (Изм.
ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.). Хуманитарен статут се предоставя на
чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на
бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по
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закрила. Статут на бежанец се придобива от лицето в рамките на
съответна, предвидена в закона процедура. Хуманитарен статут се
предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън страната си поради това, че е изложен на реална опасност за
живота си. Времена закрила се предоставя от Министерския съвет, въведена с решение на Съвета на Европейския съюз. При масово навлизане на чуждестранни граждани, които са принудени
да напуснат страната си поради това, че се води въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките
права, се предоставя временна закрила.
- на чуждестранен гражданин, който се ползва с имунитет по
отношение на наказателната юрисдикция на Република България;
- на лице, което не е наказателноотговорно съгласно българското законодателство.15
Изложените съображения за статута на чужденците, на които е предоставена закрила от Република България, и актуалният
проблем с бежанския поток, който се наблюдава в нашата страна
през последните години, ми дават основание да обърна сериозно
внимание на статута на бежанците във връзка с института на екстрадицията. Все по-често в нашата страна се наблюдават казуси,
които предизвикват обществени дискусии по тази тема. Законодателството на Република България не съдържа изрични правни
норми за отказ за екстрадиция, в случай че исканото лице е бежанец или е лице, търсещо убежище. В случай, че съдът е сезиран
с искане от друга държава за екстрадиция на лице, търсещо или
получило закрила, се получава колизия между задълженията, които са поети от държавата. При сключен международен договор
за правна помощ Република България е длъжна да изпълни процедурата по екстрадиция, но същевременно с това държавата е
обвързана със задължението за non-refoulement по международното законодателство за бежанците и правата на човека, коипроизход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки
посегателства.
15
Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест – в сила от 4.07.2005
г. Обн. ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г., изм. ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., изм. ДВ, бр. 52 от
6.06.2008 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г., изм. ДВ, бр. 55 от 19.06.2011 г., изм.
ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.
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то забраняват екстрадицията на бежанец или търсещо убежище
лице в държавата, отправила искането. При такива казуси е необходимо държавата да се съобрази с йерархията на международноправните актове и с мястото в нея на конвенциите, касаещи
правата на човека, в частност на бежанците, и съответно на споразуменията за екстрадиция. Разумното решение е да се даде
приоритет на тези конвенции, които установяват защита на правата на човека и свободите, на принципите за защита на бежанците. Причината за това е, че при решаване на искания за екстрадиция в подобни казуси следва да се има предвид, че през 1992 г.
Република България е ратифицирала16 Женевската конвенция17 за
статута на бежанците от 1951 г. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, който гласи, че „Международните
договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли в сила за Република България, са част от вътрешното
право на страната. Те имат предимство пред тези норми на
вътрешното законодателство, които им противоречат“.
При съществуването на казус, при който има отправено искане за екстрадиция от трета държава към чужденец със статут на
бежанец, пребиваващ в нашата страна, то тогава съдът трябва да
прецени дали екстрадицията няма да изложи бежанеца на риск от
преследване, изтезания или друга непоправима вреда в молещата
държава. При положение че съществуват предпоставки за това,
че в молещата държава има риск за живота и здравето на лицето,
което трябва да бъде екстрадирано, тогава съдът следва да откаже предаването му. Съдът следва да направи отказ за предаване,
като се позове на други абсолютни основания за отказ,18 които са
предвидени в националното законодателство.
16

Ратифицирана със закон на Народното събрание от 22.04.1992 г.; допълнена
със закон на Народното събрание от 1.04.1993 г. В сила за Република България от
10.08.1993 г. Обн. ДВ, бр. 88 от 15.10.1993 г.
17
Приета на 28.07.1951 г. от Конференция на пълномощниците на ООН по
статута на бежанците и лицата без гражданство.
18
1. Ако екстрадицията има за цел преследване и наказване на лицето на
основания като раса, религия, гражданство, етническа принадлежност, пол,
гражданско състояние или политически убеждения или съществува риск
положението на лицето да бъде утежнено поради някое от тези основания; 2.
Ако лицето ще бъде подложено в молещата държава на насилие, изтезание или
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В случай, че молещата държава даде убедителни и категорични уверения за това, че бежанецът няма да бъде изложен на
риск от преследване и нарушаване на правата му, съдът извършва преценка дали уверенията са надеждни и достатъчни.
След направен преглед и анализ на Закона за екстрадицията
и европейската заповед за арест и Европейската конвенция за екстрадиция може да се направи изводът, че съществуват две противоположни тези, а именно:
- В първата се подкрепя възможността за предаване на български гражданин, защото съществува влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна. За такъв договор се счита Европейската конвенция за екстрадиция, тъй като
по нея не е направена изрична декларация, че не се предават
български граждани.
- Във втората се застъпва, че предаване на български граждани по ЕКЕ е недопустимо по следните причини: като третира
темата за гражданството на лицето, подлежащо на екстрадиция,
ЕКЕ единствено сочи, че гражданството не се явява абсолютна
пречка за екстрадиция. Екстрадицията по своя характер е принудителна мярка и за нейното постановяване не е достатъчно единствено липсата на пречки. Нужно е екстрадицията да има правна
основа, да бъде правно уредена като юридическо задължение
или възможност.
При разглеждането на първата хипотеза е важно да посочим, че промените, направени през 2005 г. в Конституцията на
Република България, определят как точно да става това правно
уреждане, а именно: чл. 25, ал. 4 „(Изм. ДВ, бр. 18 от 2005 г.)
Гражданин на Република България не може да бъде предаден на
друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен
договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република
България“.
След задълбочен преглед и оценка към датата на промените
на Конституцията на Република България може да се направи изна жестоко, нечовешко или унизително отношение, или не са гарантирани
правата му.
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водът, че основният закон на страната ни счита предаването на
български граждани за изключение, а отказът за предаването им
– за правило. Поради това всички колебания между двете тези
трябва да се тълкуват в полза на правилото. Необходимо е да отбележим, че при тази правна уредба българските съдилища винаги би следвало да отказват екстрадиция на собствени граждани.
На 25 октомври 2006 г. Народното събрание забрани екстрадицията на български граждани при искане на други държави,
за да бъдат съдени или разследвани в чужбина. Тези промени залегнаха в Закона за ратифициране на Европейската конвенция за
взаимопомощ по наказателноправните въпроси и допълнителните протоколи към нея – Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция. При създаването на
Конвенцията в нея бе предвидена възможността всички държави,
които са страни по нея, да откажат екстрадицията на собствени
граждани, след като направят изрична декларация за това. По този начин се създадоха две противоположни тези за екстрадицията на българските граждани и липсваше единна концепция относно предаването им. Българските съдилища във всеки конкретен случай бяха длъжни да тълкуват Конституцията на Република
България и действащото екстрадиционно законодателство, което
доведе до противоречива съдебна практика по тази деликатна
материя, което можеше да доведе до влошаване на отношенията
с другите държави – страни по Конвенцията.
Необходимостта от промяна е породена от това, че ако беше се съхранила практиката да се екстрадират собствени граждани, това щеше да ни направи единствената държава, която екстрадира собствени граждани по реда на Европейската конвенция
за екстрадиция. С оглед на ефективното правно сътрудничество
на Република България с държавите – страни по Европейската
конвенция за екстрадиция и осъществяването му при условията
на равнопоставеност, следваше да се създаде изрична забрана за
екстрадиция на български гражданин в Закона за ратифициране
на конвенцията, а именно чрез приемане на декларация по чл. 6,
т. 1, б., „б“. Поради тези причини този закон беше изменен през
2006 г., като се прие декларация, неразделна част от него, че „Република България декларира, че ще отказва да екстрадира свои
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граждани. Република България декларира, че ще счита за гражданин по смисъла на конвенцията всяко лице, което притежава
българско гражданство към момента на получаване на искането за екстрадиция“.
Втората хипотеза, касаеща искането да се предаде български гражданин за нуждите на друга държава, когато тази държава
е членка на ЕС, се урежда по различен начин, въпреки че това
става в ЗЕЕЗА – Глава V. Това се дължи на факта, че тази форма на
наказателноправно съдебно сътрудничество има за своя нормативна база не ЕКЕ, а Рамковото решение на ЕС за ЕЗА от 2002 г.
Самото Рамково решение няма директен ефект в националното
законодателство на която и да е държава – членка на ЕС. Решението трябва да бъде въведено във вътрешното законодателство на
съответната държава с необходимите законодателни способи.

ФОРМИ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА
Под форма на някаква дейност, касаеща сектора на националната сигурност, в т.ч. разузнавателна, контраразузнавателна,
оперативно-издирвателна, в теорията и практиката се разбира
съвкупността от взаимносвързани и провеждани мерки, действия,
мероприятия, акции, операции и съответните методи, които се
организират и осъществяват в определена последователност.19
В настоящата студия ще изведем основните форми на института на екстрадицията. В правното, публичното и научното пространство, както и в средата за сигурност, до момента е твърде популярна формата едностранна екстрадиция. Тя се предизвиква,
организира и реализира по инициатива и в полза на една държава, която е предизвикала връщането на дадено физическо лице
по законово обоснован и определен в националната наказателна
доктрина начин. Наказателното законодателство е основателен
повод, касаещ извършено умишлено тежко престъпление. При
едностранната екстрадиция обикновено погледът е насочен към
извършители или автори на тежки умишлени престъпления, свързани с тероризъм, пране на пари, фалшифициране на финансови
19

Христов, В. Противодействие на чуждо разузнаване. Варна, 2012.
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инструменти, организирана престъпна дейност, тежки криминални престъпни посегателства и др. Другата форма можем условно
да определим като двустранна екстрадиция. За нея е характерно, че е твърде рядко срещана и почти неизследвана от изследователи, учени, експерти и специалисти в областта на правото и
националната сигурност. Тук се има предвид реадмисия, която се
предизвиква и осъществява въз основа на законно основание
едновременно от две държави. Тя цели задоволяването на правните потребности и националните интереси на две срещуположни страни. При двустранната реадмисия се връщат извършили
престъпления лица спрямо наказателните уредби на едната държава и спрямо наказателното законодателство на другата.
Например: Осъдено лице за шпионство, било то чужд разузнавач или агент на друга държава, организация или корпорация, което е осъдено да изтърпи ефективна присъда – наказание,
и вече е излежало част от присъдата, може да бъде амнистирано
или помилвано от държавния глава в даден определен исторически момент. Едновременно с този акт в друга държава се извършва помилване на реализиран от контраразузнаването и съдебните органи разкрит разузнавач или секретен сътрудник на
собствената държава, който е осъден за шпионство в полза на
собствената държава на територията на другата държава и изтърпява наказание в съответния чужд затвор. По дипломатически път
представители на двете заинтересовани страни предприемат съответните инициативи и достигат до „съответното двустранно“
решение да бъдат разменени двете лица на неутрална територия.
Като най-подходяща такава държава в историята се е ползвала
територията на Германия, и по-конкретно местата, свързващи Западен Берлин с Източен Берлин.20 Двете държавни ръководства в
определен, предварително договорен срок изготвят и приемат
съответните законови и подзаконови актове, които се издават
20

На 10.02.1962 г. в 8:52 ч. на моста „Глиникер“, свързващ Източен и Западен
Берлин, руснаците разменят пилота на американски шпионски самолет U-2 (Ю2) Франсис Гари Пауърс срещу полковника от КГБ Рудолф Абел, разкрит в САЩ
пет години по-рано. Малко преди това на друг пропускателен пункт в Берлин
властите на ГДР предават на американците студента Фредерик Прайър,
арестуван през 1961 г.
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закрито, и се организира осъществяването на размяната на двамата разузнавачи, агенти или секретни сътрудници. Нямат значение възрастта, полът и броят на разменените физически персони.
При двустранната реадмисия на страните участнички в повечето
случаи не се позовават на международни актове, а достигат до
двустранни споразумения за екстрадиране в закрити договорености помежду си, без тези мисии да се афишират публично в
пресата или печата. Тези случаи не се документират и публикуват
в справочници или бюлетини на международни полицейски или
други международни организации. Тук екстрадицията се прилага
преди всичко спрямо престъпили закона лица, най-вече въз основа на двустранното задоволяване на националните интереси и
своеобразното „уважение на труда на разузнавачите“. Историята
познава случай през 80-те години на миналия век, при който един
български разузнавач е разкрит и осъден за шпионство в полза
на нашата държава на територията на САЩ и това е полк. Пеню
Костадинов.21 Това е недвусмислен пример за реализирането на
21

В разгара на Студената война, на 23.09.1983 г., офицерът от българското
разузнаване Пеню Костадинов е задържан в сърцето на Манхатън, Ню Йорк,
според секретен документ на ФБР и обвинен в конспирация с ядрени оръжия.
Вестник „Ню Йорк пост“ нарича задържания „червен ядрен шпионин“. Вестник
„Дейли нюз“ плаши, че българина го чака затвор до живот или смърт. Вестникът
допълва: „Костадинов е топ офицер от Държавна сигурност. Тя пък е в близки
връзки с разузнаваческата мрежа на СССР и е свързана с турския терорист
Мехмед Али Агджа, който бе задържан за покушението срещу папа Йоан Павел
II“. Случаят „Пеню Костадинов“ не приключва с електрически стол, а с размяна
на шпионина срещу дисиденти от Източна Европа. Той е единственият
български разузнавач, лежал в американски затвор. Едва към средата на 1985 г.
при едно свиждане нашият консул му подсказал, че се готви размяна.
Преговорите водел германският адвокат д-р Волфганг Фогел. Заедно с
българина трябвало да бъдат разменени още трима чужди шпиони – полякът
Мариан Захарски, германският професор Алфред Цее и Алис Майкълсон, които
работели за разузнаването на ГДР и за руснаците. Сутринта на 11.06.1985 г.
българина и другите трима шпиони – Захарски, Цее и Майкълсон, ги качили в
кола. Потеглили в колона към военна база в Ню Джърси. От там ги натоварили
във военен самолет, изпълняващ полети до американска база във ФРГ.
Четворката, охранявана от десетки агенти, кацнала във Франкфурт на Майн. С
друг самолет ги отвели в Берлин, прехвърлили ги в микробус. После тръгнали по
моста „Глинике“ между Западен и Източен Берлин, където по онова време двата
враждуващи политически блока си разменяли шпионите. В присъствието на
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малко познатата и все още недостатъчно разглеждана форма –
двустранната екстрадиция.
В съвременния свят от особено значение във връзка с института на екстрадицията заемат двата феномена – шпионин и
шпионска дейност,22 когато тя се извършва от представители на
чужди държави, специални служби или организации в противовес на международното право и срещу стабилността на разузнаваната държава. Тази дейност винаги е незаконна спрямо правната оценка и анализ на атакуваната държава.
От дълбока древност тайните служби са оказвали голямо, а
в много случаи и решително влияние върху историческия ход на
обществените процеси. Същевременно единични са случаите, когато са получавали официално признание. Това вероятно се дължи на две основни причини. Първата е, че на широката публика
се поднася удобна версия за дадено историческо събитие или
процес, съобразена с интереса на силните на деня – политиците,
духовенството и др. Втората причина е чисто професионална –
обикновено операциите на разузнавателните служби са тайни и
тяхната същност и участници остават в неизвестност – по такъв
начин се спазва принципът за секретност в разузнавателната
дейност.
Като пример можем да посочим първата по размери екстрадиция на шпиони след края на Студената война между САЩ и
Русия през месец юни 2010 г. Двете Велики сили извършват екстрадиция на общо 14 лица една към друга във връзка с шпионаж.
От публикации във вестниците „Ню Йорк таймс“ и „Вашингтон
пост“ става видно, че се е осъществила размяна на задържани
лица, заподозрени в шпионаж за Русия срещу руски затворници,
които са извличали информация за САЩ. По информация на
Агенция „Ройтерс“ нелегалите от Русия23 имали дадена задача от

десетки журналисти Костадинов и останалите трима били разменени срещу 23ма дисиденти, повечето от Полша и ГДР.
22
Шпионаж или шпиониране е процес, чиято цел е сдобиване с ценна
информация за организация, общество и пр.
23
Някои от арестуваните направиха самопризнания и разкриха истинските си
имена. Това са Наталия Переверзева, която призна, че се е крила под името Пат127
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Службата за външно разузнаване на Руската федерация да влязат
в САЩ и под фалшива самоличност на американци да станат дълбокозаконспирирани агенти.24 Задържането на лицата е станало
възможно след няколкогодишно разследване от страна на ФБР,
окръжния прокурор на Южния окръг в Ню Йорк, Отдела за борба
с шпионажа и Разузнавателния отдел на Управлението за национална безопасност към Министерството на правосъдието на САЩ.
Шпионският скандал между двете държави завърши с размяна на европейска територия на задържаните агенти между
Москва и Вашингтон. Преди да бъдат екстрадирани 4-ма руски
затворници, излежаващи присъди, бяха помилвани от тогавашния
президент на Русия Дмитрий Медведев.25 От своя страна САЩ
стартираха процедура за депортирането на 10-има руски агенти,
заловени на тяхна територия по-малко от две седмици от задържането им.
Във връзка с разразилия се и приключил шпионски скандал
експертът по национална сигурност Хуан Зарате26 заявява следното: „И двете държави имат големи геополитически интереси и искат да оставят този случай зад гърба си. Сделката позволява с този
случай да се приключи по най-акуратен начин“.
риша Милс, Михаил Кицек, живял в САЩ под името Майкъл Зотоли, и младежът
Михаил Семенко.
24
Според следователите някои от арестуваните са живели в САЩ с фалшиви
паспорти от началото на 90-те години на миналия век, като са препращали от
електронната си поща цели текстове в кодирани съобщения под формата на
невинни изображения. Сътрудниците на ФБР са установили, че парите си
обвиняемите закопавали в земята на точно определени места. „Вие бяхте
изпратени в САЩ за изпълнение на продължителна задача“, се казва в едно от
прихванатите от американското контраразузнаване резидентски съобщения.
„Вашето образование, банковите ви сметки, колите, къщите и т.н. са подчинени
на една цел – да изпълните главната си задача – да завържете и да развиете
връзки в политическите кръгове на САЩ, като изпращате разузнавателни данни.“
25
Дмитрий Анатолиевич Медведев (14.09.1965 г., Ленинград) е руски политик,
бивш президент (7.05.2008 – 7.05.2012 г.) и настоящ министър-председател
(8.05.2012 г.) на Русия.
26
Juan Carlos Zarate е заемал поста на заместник-помощник на Президента на
САЩ и съветник по националната сигурност за борба с тероризма по време на
администрацията на Джордж У. Буш. В момента той е председател и съосновател
на мрежата за финансова почтеност, Вашингтон, окръг Колумбия.
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Към настоящия момент институтът на екстрадицията е приложим и в скандала, разразил се в Италия през 2016 г. Според
Агенция „Ройтерс“27 е извършен арест на португалски28 и руски
гражданин в Италия по подозрение в шпионаж. Португалският
гражданин работел за Националната разузнавателна служба SIS
(Службата за информация за сигурност) и е заподозрян, че е бил
двоен агент, предавал секретна информация за НАТО и ЕС на Русия. Друг важен акцент е, че самоличността на двамата заподозрени не е разкрита.
Според официално изявление на Главния прокурор на Португалия става ясно, че Лисабон е поискал двойния арест и че според разследването португалският гражданин предавал информация срещу пари „на чужд гражданин, свързан с чуждестранна информационна служба“.
Практиката сочи, че разследването на такъв вид престъпления не протича за кратък период, а също така и че в повечето
случаи истинските имена на заподозрените лица не излизат наяве.
В днешно време освен шпионажа вече навлизат поредица
от нови форми на тежка скрита престъпност, каквито са незаконните трафици на оръжие, наркотични вещества, миграционни потоци и създаване, произвеждане, пренос и трансфериране на тероризъм чрез тези канали.
Бъдещето на научните изследвания ще докаже, че двустранната екстрадиция все по-често ще се случва в публичното и правното пространство. Засега двустранната екстрадиция намира почва и проявление преди всичко в конкретни случаи, заемащи своята значима роля и място в международната среда за сигурност.

27

Ройтерс се позова на звеното на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст.
По молба на португалските власти в Рим е арестуван високопоставеният
служител на португалското разузнаване, бивш началник на Антитерористичната
служба, Федерико Жил Карвальо, който е заподозрян, че е предавал секретни
документи на представител на руското разузнаване. В момента на задържането
му в него били открити документи и пари, а лисабонският му дом е бил
обискиран. Разследването на португалеца продължавало през последните две
години. Според РИА „Новости“, която цитира италианската Агенция Askanews, в
момента двамата арестувани се намират под стража в Рим и очакват
екстрадиция.

28
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Разглеждането на новите форми на екстрадиция се извършва за първи път в научното пространство от автора на настоящата
студия. Това е ниша, в която много изследователи и експерти по
сигурността биха могли да осъществят своите бъдещи научни
търсения и която представлява съвременно предизвикателство за
научната общност в сферата на правото и сигурността.

НЯКОИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД
ЗА АРЕСТ. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИНСТИТУТА
НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ (ЕЗА)
След като Република България стана официален член на ЕС
през 2007 г., екстрадиционното производство се явява неприложимо спрямо искания за предаване на граждани, когато те произхождат от държава – членка на ЕС. Самите искания се разглеждат по самостоятелен ред и не се наричат екстрадиционни производства, а производства по изпълнение на ЕЗА. Възможността
български граждани да бъдат предавани на чужда държава за съдене или за изтърпяване на наложено в нея наказание се решава
по различен начин в сравнение с екстрадиционното производство, т.е. държавите членки не могат да се позовават на гражданството на едно лице, за да откажат предаването му въз основа на
ЕЗА. Всъщност тук не само гражданството отпада като основание
за отказване, но и политическият, военният характер на престъплението.
Анализирайки обективните елементи, може да се направи
изводът, че този различен подход произтича от острата нужда на
всички държави – членки на ЕС, да обединят своите усилия в борбата с организираната престъпност, което би довело до ускорена
и опростена процедура във връзка с предаването на лица, които
са извършили престъпление. Именно заради това държавите
членки не прилагат помежду си института на екстрадицията, а Европейската заповед за арест, която включва в себе си три основания за отказ да бъде изпълнена, а именно:
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Амнистия при наличие на национална компетентност29 –
самото настъпване на амнистията в Република България за престъплението, описано в ЕЗА, не е достатъчен факт, за да не бъде
изпълнена заповедта. Престъплението трябва да попада под наказателната юрисдикция на Република България. Не е необходимо наказателната компетентност на българската държава да бъде
реализирана, необходимо е само да е потенциално възможна.
30
 Правилото non bis in idem в държавите членки – окръжният съд отказва ЕЗА, когато е уведомен, че исканото лице е осъдено за същото престъпление, за което е издадена заповедта, с
влязла в сила присъда на българския съд или на съда на трета
държава членка и изтърпява или е изтърпяло наказанието или
присъдата не може да бъде приведена в изпълнение според законодателството на държавата, в която е осъдено.
 Възрастовата граница на гражданите – квалифицирани като малолетни граждани, като се има предвид общият принцип в
Наказателния кодекс, те не могат да бъдат наказателно неотговорни и не могат да бъдат субект на престъпление. В този случай
единствено само малолетието на лицето е основание за отказ.
Република България също е длъжна да изпълнява Европейската заповед за арест, издадена срещу неин гражданин, и това не
е в противоречие с нашето законодателство, и в частност с Конституцията на Република България, където изрично е посочено, че
български гражданин не се предава на друга държава за целите
на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
Република България. С подписването на Договора за Европейския
съюз31 Република България автоматично става страна по силата
на членството в Европейския съюз, на основание на чл. 34 от кой

29

Чл. 39 от ЗЕЕЗА (в сила от 1.01.2007 г.). Окръжният съд отказва изпълнение на
Европейска заповед за арест, когато: 1. престъплението, за което е издадена заповедта, е амнистирано в Република България и попада под нейната наказателна
юрисдикция.
30
Принцип на наказателното право: след като някой е наказан веднъж, не може
да бъде наказан втори път за същото деяние.
31
Договор за създаване на Европейския съюз (Маастрихт, 7.02.1992 г., последно
изменен с Договора за присъединяване от 2005 г.).
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то е прието и въпросното Рамково решение, позволяващо предаването на свои граждани на друга държава членка.32 Това положение следва от факта, че всеки гражданин на държава членка е
в същото време и европейски гражданин, ползващ се от права по
общностното право, като например правото на свободно движение, но заедно с предимствата на това гражданинът поема и отговорността за евентуално извършено от него престъпление на територия на държава – членка на ЕС.
От направения преглед можем да определим, че ЕЗА нарушава отношенията между гражданина и неговата държава особено когато последната, противно на волята му, го предава на друга
държава членка, за да се осъществи наказателната компетентност.
Характерното е, че дори и след предаването на български гражданин на друга държава членка той остава под закрилата на българската държава.
След преглед на някои от нормите на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест относно възможността за отказ става видно, че съществуват гаранции, които са:
- Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЗА33 изпълнението на ЕЗА
може да се откаже, ако престъплението, за което е била издадена
тя, е подсъдно на български съд. Тази норма можем да наречем
„защитна гаранция“. Съществува и момент, в който, ако престъплението не е било извършено на територията на Република България, решаващият съд ще трябва да прецени дали не е по-добре да
предаде лицето, дотолкова, че в държавата по местоизвършване
на престъплението самото наказателно производство би се провело по-бързо, по-ефективно и по-справедливо както за обвиняемия, така и за пострадалите. От голямо значение е и фактът, че
32

Чл. 34, ал. 2, б) от ЗЕЕЗА: да приема рамкови решения за целите на
сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.
Рамковите решения са обвързващи за държавите членки по отношение на
резултата, който трябва да бъде постигнат, но оставят на националните власти
избора на формата и средствата. Тези решения нямат пряко действие.
33
Чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕЗА (в сила от 1.01.2007 г., предишен текст на чл. 40 – ДВ,
бр. 55 от 2011 г.). Окръжният съд може да откаже изпълнение на Европейска
заповед за арест, когато: 1. (изм. ДВ, бр. 52 от 2008 г.) преди получаването на
заповедта за престъплението, за което е издадена, лицето е привлечено като
обвиняем или е подсъдим в Република България.
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процедурата по събиране на доказателствата за извършеното
криминално деяние би била много по-улеснена, ако се извършва
от съответните органи в държавата, където е настъпило събитието.
- Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕЗА34 българският съд има
право да откаже да изпълни искането по ЕЗА, ако Република България приеме да изпълни съобразно своето вътрешно законодателство наложеното наказание лишаване от свобода.
- Съгласно чл. 41 от ЗЕЕЗА35 се описват гаранциите, които са
предоставени от издаващата държава членка. Като пример можем да посочим ал. 3, а именно, че ако срещу български гражданин се направи искане с цел да бъде проведено наказателно
преследване, то той се предава само ако другата държава член
даде гаранция, че след като бъде изслушан, ще бъдат върнат отново в Република България, за да изтърпи наложеното му наказания от българския съд.

34

Чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕЗА (изм. ДВ, бр. 52 от 2008 г.): исканото лице живее или
е постоянно пребиваващо в Република България, или е български гражданин и
българският съд приеме да се приведе в изпълнение от прокурора наказанието
лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето, наложени
от съда на издаващата държава членка.
35
Чл. 41 (в сила от 1.01.2007 г.). (1) (Отм. ДВ, бр. 55 от 2011 г.). (2) Европейска заповед за арест, издадена за престъпление, за което се предвижда наказание доживотен затвор или мярка, изискваща доживотно задържане, се изпълнява при
условие, че законодателството на издаващата държава членка предвижда възможност за: 1. преразглеждане на наложеното наказание или мярка по искане
на лицето, или 2. преразглеждане на наложеното наказание или мярка служебно, не по-късно от 20 години, или 3. помилване. (3) (Изм. ДВ, бр. 49 от 2010 г.)
Когато Европейската заповед за арест е издадена с цел провеждане на наказателно преследване срещу български гражданин или лице, постоянно пребиваващо в Република България, предаването на това лице се извършва при предварително изискана от издаващата държава гаранция, че след като лицето бъде
изслушано на нейна територия, ще бъде върнато в Република България на неин
граничен контролно-пропускателен пункт за изтърпяване на наложеното му
наказание лишаване от свобода или взетата мярка, изискваща задържане. В тези
случаи не се извършва трансфер на осъдено лице, а разноските по неговото
връщане са за сметка на издаващата държава.
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При издаването на Европейската заповед за арест в Република България е необходимо да се съобразява принципът на пропорционалност.36
Може да се приеме, че справедливостта е другото име на
пропорционалността. Тя се състои в съизмеримост на тежестта на
нарушението и тежестта на наказанието. Принципът на правова
държава изисква съразмерност на въведените със закон ограничения на индивидуалните права и свободи на гражданите. От гореизложеното можем да направим извода, че ограниченията
трябва да бъдат подходящи и същевременно достатъчно ефективни средства за постигане на целта.
В тази връзка проф. Емилия Друмева посочва, че изискването за пропорционалност се прилага като решаващ критерий за
вида и размера на допустимите със закон ограничения, както и за
определянето на конкретни граници при упражняване на основни права.37
Необходимо е да посочим, че принципът на пропорционалност с наказателно проявление дори е посочен и в Конституцията
на Република България. Чл. 31, ал. 4 регламентира: „Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието“.
Компетентните органи, които имат право да издадат ЕЗА
съгласно чл. 56 от ЗЕЕЗА, са:
- съответният прокурор – този, който осъществява ръководството върху конкретно наказателно производство;
- съответният съд – по отношение на лице, което е подсъдимо.
При подготовката за издаване на ЕЗА е необходимо да се
изискат от съответната областна дирекция на МВР дактилоскопски карти, оригинални снимки, данни за физическото описание на
лицето (височина, килограми, очи, коса, особени белези), също
така използвани от лицето документи за самоличност – паспорти
36

Последиците от Европейската заповед за арест се свързани със сериозни
ограничения за физическата свобода и придвижването на исканото лице. Преди
вземането на решение за издаване на ЕЗА органите следва да преценят тежестта
на престъплението, вероятното наказание, което би било наложено, и други
фактори.
37
Друмева, Е. Конституционно право. София: Сиела, 2008.
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и лична карта (дата, номер, срок на неговата наличност и органът,
който го е издал). Следващият етап от процедурата по ЕЗА е попълване на формуляр по образец с всички необходими реквизити
(Приложение 1). След като се изготви заповедта, се стартира етапът на получаване на ЕЗА, който може да се осъществи чрез:
- Шенгенската информационна система (ШИС)38;
- телекомуникационната система на Европейската съдебна
мрежа;
- органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол);
- електрона поща или факс;
- всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на ЕЗА.
Накратко ще се спрем върху процедурата по екстрадиция
пред съответния окръжен съд в Република България. Компетентността е изцяло на окръжния съд, производството е двуинстанционно и не подлежи на извънреден контрол. В самата процедура
има задължително условие за участие на лицето, обявено за екстрадиция, негов защитник (адвокат) и прокурор. Съдът решава делото на базата на събраните доказателства, решението се обявява
публично. Решението на съда подлежи на обжалване в седемдне38

Шенгенската информационна система е създадена с цел да се подобри
сигурността и да се улесни свободното движение в Шенгенското пространство.
Системата ШИС дава възможност за лесен обмен на информация между
националните органи за граничен контрол, митническите и полицейските
служби, когато информацията засяга лица, които е възможно да са замесени в
тежки престъпления. Системата съдържа и сигнали за изчезнали лица, най-вече
деца, както и сведения за определен вид вещи, като банкноти, леки автомобили,
микробуси, огнестрелни оръжия и документи за самоличност, които е възможно
да са били откраднати, незаконно присвоени или изгубени. Шенгенската
информационна система включва централна и национална част. Централната
ШИС е система за автоматизирана обработка на данните, въведени в нея и
предназначени за упълномощените органи на всички държави членки от
Шенгенското споразумение. Практическото ѝ предназначение е свързано с
предаването към правоохранителните служби на държавите членки на сигнали
за лица и предмети, спрямо които следва да бъдат предприети специфични
мерки, уредени в шенгенското законодателство. Обменът на информация чрез
системата цели опазване на обществения ред и сигурност и изпълняване на
разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение.
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вен срок, след което апелативният съд се произнася в десетдневен срок. Съществува хипотеза, при която лицето, обявено за екстрадиция, да даде съгласието си – в такъв случай се активира незабавна екстрадиция. Тогава производството е едноинстанционно. Лицето, обявено за екстрадиция, е длъжно да подпише съответен протокол заедно със защитника си, че желае да бъде екстрадирано.
След допускането на екстрадиция или на изпълнение на ЕЗА
решаващият съд винаги налага мярка за неотклонение задържане
под стража до фактическото предаване на лицето.
От направения преглед и анализ на българското и международното законодателство може да се направи изводът, че съществуват конкретни различия между института на екстрадицията и
Европейската заповед за арест и те са:
 Екстрадицията е уредена в Европейската конвенция за екстрадиция, както и в двата допълнителни протокола;
 ЕЗА е регламентирана в Рамковото решение на Съвета на
Европа от 2002 г. за ЕЗА и ЗЕЕЗА;
 Екстрадиция може да се допусне между държави, ратифицирали ЕКЕ, или при двустранни договори за екстрадиция, или
при условията на взаимност (Приложение 2);
 ЕЗА е приложима само в границите на Европейския съюз;
 При екстрадицията се отнася до „молеща“ и „замолена“ държава, което показва компромис със суверенитета на държавите;
 При ЕЗА се използва терминологията „издаваща“ и „изпълняваща“ държава, което е адекватно на принципа на взаимно признаване на съдебните решения между държавите – членки на ЕС.
От гореизложеното можем да посочим, че би следвало
службите за сигурност и съдебните органи да се съобразяват при
разглеждането на всеки отделен случай от практиката.
Институтът на екстрадицията може да се характеризира със
следните основни черти:
- това е публична открита процедура;
- осъществява се като законово разписана мярка от съответните субекти, държавни органи или специализирани служби за
сигурност или обществен ред;
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- държавните органи и специални служби самостоятелно
или съвместно прилагат процесуалната дейност по екстрадиране;
- има административнопринудителен характер;
- отнася се и се реализира спрямо конкретни физически лица;
- израз е на проактивната политика за защита на националната сигурност, свободите и правата на гражданите и др.
От направения преглед и анализ могат да се направят
следните изводи:
- Европейската заповед за арест трябва да се използва по
ефективен и пропорционален начин като средство за предотвратяване и наказване на престъпления, като същевременно се закрилят човешките права на заподозрените и осъдени лица. Инструментът се основава на лишаване от лична свобода и е предназначен да съдейства при преследването на по-тежки или нанасящи вреда престъпления, които могат в голяма степен да оправдаят неговото използване, или за целите на изпълнение на присъди.
- На базата на международните документи, обхващащи института на екстрадицията, може да се направи изводът, че съществува предимство на международните договори спрямо вътрешното право, а в рамките на европейските международни договори е обоснован приоритетът на Европейската конвенция за екстрадиция по отношение на двустранните договори между европейските държави.
Въз основа на българското и международното законодателство и на базата на анализа на института на екстрадицията можем
да направим следните изводи:
- Въпреки многобройните регионални споразумения за екстрадиция (Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г.,
Междуамериканската конвенция за екстрадиция от 1981 г. и т.н.)
не съществува универсален международен договор за екстрадиция. Усилията на ООН в тази посока приключват на 16.12.1990 г. с
приемането на Типов договор за екстрадиция (Резолюция на Генералната асамблея (ГА) на ООН 45/116), който може да се използва при разработването на международните (универсални, регионални, двустранни) конвенции, както и за ориентир на националната законодателна политика на държавите.
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- Институтът на екстрадицията относно предаването на заподозрени в извършване на престъпления и осъдени престъпници е сполучлива комбинация на международното и националното право.
- Екстрадицията е формален процес, чрез който даден човек
се прехвърля от една държава в друга въз основа на взаимнодоговорни отношения между съответните държави.
- Институтът на екстрадиция на престъпници като правен
институт се състои от комплекс елементи, включващи в себе си:
конвенционалните норми, регулиращи договорите за правна помощ между държавите, и обичайно правните норми – резултат от
дългогодишната практика на държавите в това отношение и нормите на националното законодателство.
Във връзка с развитието на института на екстрадирането и
укрепването на механизмите за решаване на проблемите по предаване на престъпници (екстрадиция) са разработени научни трудове както от родни, така и от чуждестранни специалисти. Наличието на такава солидна доктринална база на института на екстрадицията на престъпници все повече се подсилва от голямо количество документален материал от международно ниво. Това
определя необходимостта от по-задълбочено и експертно изучаване на тази материя от българските научни среди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без съмнение процедурите, свързани с института на екстрадицията и Европейската заповед за арест като форми на международна правна помощ, са от съществена значимост за сътрудничеството между държавите в областта на наказателното правораздаване и защитата на националната сигурност, тъй като това
улеснява компетентните органи при разкриването и наказването
на престъпления, свързани с организираната престъпност и криминални деяния с трансграничен характер.
Правната регламентация на процедурата по екстрадиция и
Европейската заповед за арест в българското законодателство
безспорно е крачка напред в процеса на усъвършенстване на наказателнопроцесуалната уредба на Република България. Това е от
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изключителна важност за приобщаването на страната ни към
международните стандарти за правна помощ и взаимодействие
между отделните държави при преследването на лица, които са
извършили или са съпричастни към престъпления.
Образуването и развитието на правните основи на екстрадицията са от съществено значение, което допринася за значителното задълбочаване на сътрудничеството на държавите в областта на превенцията на престъпления, които нарушават международния и националния правен ред, за гарантирането на неизбежността от носене на отговорност и наказание на престъпниците. Всичко това допринесе и за създаването на съгласувани правила и принципи, които регламентират екстрадирането и гарантират правата на личността във връзка с екстрадицията. Наред с
института на екстрадирането като принудителни административни
мерки (правни действия) могат да се прилагат и експулсирането и
реадмисията, но те се базират върху други правни фундаменти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ39
Тази заповед се издава от компетентен орган на съдебната
власт. Искането е долупосоченото лице да бъде задържано и
предадено с цел провеждане на наказателно преследване или
изпълнение на наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане.
Формуляр за попълване
(а) Информация относно самоличността на исканото лице:........... ...................
Фамилия(и): ...................................................................................................................................
Моминско име, където е приложимо: ............................................................................
Псевдоними, където са приложими:................................................................................
Националност:.............................................................................................................................
Дата на раждане:........................................................................................................................
39

Тази заповед трябва да бъде съставена или преведена на един от официалните езици на изпълняващата държава членка, когато тя е известна, или на всеки
друг език, приет от тази държава.
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Място на раждане: ....................................................................................................................
Местожителство и известен адрес:...................................................................................
Език(ци), които исканото лице разбира (ако са известни):...................................
Отличителни белези/описание на исканото лице:...................................................
Снимка и отпечатъци на исканото лице, ако има такива и могат да бъдат
изпратени, или данни на лицето, от което може да бъде получена такава информация или ДНК профил (когато такова доказателство може да
се предостави, но то не е било включено).
(b) Решение, на основание на което се издава заповедта:
1. Заповед за задържане или съдебно решение със същата сила:
Вид:
2. Влязло в сила съдебно решение: .................................................................................
Номер за справка: ...............................................................................................................
(с) Информация за срока на наказанието:
1. Максимален срок на наказанието лишаване от свобода по присъда
или на мярката за неотклонение задържане под стража, които могат да
бъдат наложени за престъплението(ята):......................................................................
2. Срок на наложеното наказание лишаване от свобода по присъда или
на мярката за неотклонение задържане под стража: .............................................
Срок за изтърпяване: ..............................................................................................................
(d) Съдебно решение, постановено задочно, при което:
- съответното лице е призовано лично или уведомено по друг начин за
датата и мястото на съдебното заседание, довело до постановяване на
задочното съдебно решение
или
- съответното лице не е призовано лично иди уведомено по друг начин
за датата и мястото на съдебното заседание, довело до постановяване
на задочното съдебно решение, но се предоставят следните правни гаранции след предаването му (такива гаранции се дават предварително)
Уточнете правните гаранции:..............................................................................................
(е) Престъпления:
Настоящата заповед се издава във връзка с общо: ............... престъпления.
Описание на обстоятелствата, при които е (са) извършено(и) престъплението(ята), включително време, място и степен на съучастие на исканото лице в престъплението(ята):...........................................................................................
Характер и правна квалификация на престъплението(ята) и приложими
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законови разпоредби/кодекс:.............................................................................................
I. Ако е приложимо, отбележете едно или повече от следните престъпления, наказуеми в издаващата държава членка с лишаване от свобода
по присъда или мярка за неотклонение задържане под стража за максимален срок най-малко три години според законите на издаващата
държава членка:
□ участие в престъпна организация;
□ тероризъм;
□ трафик на хора;
□ сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
□ нелегален трафик на наркотици и психотропни вещества; нелегален
трафик на оръжия, муниции и взривни вещества;
□ корупция;
□ измама, включително такава, която уврежда финансовите интереси на
европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26.07.1995 г. за
защита на финансовите интереси на европейските общности;
□ изпиране на облаги от престъпление;
□ подправка на парични знаци, включително и на евро;
□ компютърни престъпления;
□ престъпления, свързани с околната среда, включително незаконен
трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и сортове;
□ улесняване на непозволено влизане и пребиваване;
□ убийство, тежка телесна повреда;
□ незаконна търговия с човешки органи и тъкани;
□ отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници;
□ расизъм и ксенофобия;
□ организиран или въоръжен грабеж;
□ незаконен трафик с предмети на културата, включително предмети с
антикварна стойност и произведения на изкуството;
□ измама;
□ рекет и изнудване;
□ подправка на изделия и пиратство с тях;
□ подправка на административни документи и трафик с тях;
□ подправка на платежни средства;
□ нелегален трафик на хормонални вещества и други стимулатори на
растежа;
□ нелегален трафик на ядрени и радиоактивни материали;
□ трафик на крадени превозни средства;
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□ изнасилване;
□ палеж;
□ престъпления, попадащи в юрисдикцията на Международния наказателен съд;
□ противозаконно отвличане на летателни средства/кораби;
□ саботаж.
II. Пълно описание на престъплението(ята), които не са включени в горния списък:....................................................................................................................................
(f) други, свързани със случая, обстоятелства (информацията се предоставя по избор): ............................................................................................................................
(NB: Тук влизат бележки по екстериториалността, прекъсването на давностните срокове и други последици от престъплението.)
(g) Настоящата заповед се отнася и до изземването и предаването на
вещи, които могат да бъдат изисквани като доказателства:................................
Настоящата заповед се отнася и до изземването и предаването на вещи,
които са придобити от исканото лице в резултат на престъплението:..........
Описание на вещите (и местонахождението им, ако е известно): ...................
(h) Престъплението(ята), въз основа на което(ито) е издадена настоящата заповед, е (са) наказуемо(и) с доживотен затвор или равносилна
мярка:
- правната система на издаващата държава членка предвижда възможност за преразглеждане на наложеното наказание или мярка по
внесено искане или най-много след изтичането на 20 години – с цел
неизпълнението на такова наказание,
и/или
- правната система на издаващата държава членка предлага мерки за
опростяване на наказанието, целящи неизпълнението на такова наказание и чието прилагане лицето има право да поиска по законите или
практиката на издаващата държава членка.
(1) Съдебният орган, издал заповедта:
Официално име: ........................................................................................................................
Име на неговия представител: ............................................................................................
Заемана длъжност (титла/ранг): .........................................................................................
Номер на преписката: .............................................................................................................
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Адрес:...............................................................................................................................................
Тел: (код на страната) (код на града/района) (...) .......................................................
Факс: (код на страната) (код на града/района) (...).....................................................
Електронен адрес:......................................................................................................................
Данни за контакт с лицето, отговарящо за практическото уреждане на
предаването: ................................................................................................................................
11. На различните езици ще се използва формулировка, включваща
„притежател“ на съдебни правомощия.
Когато отговорността за предаването и административното получаване
на Европейската заповед за задържане е възложена на централен орган:
Име на централния орган: ...................................................................................................
Лице за контакт, ако е приложимо (титла/ранг и име): ........................................
Тел: (код на страната) (код на града/района) (...) .......................................................
Факс: (код на страната) (код на града/района) (...).....................................................
Електронен адрес:......................................................................................................................
Подпис на издаващия съдебен орган и/или на негов представител:
...........................................................................................................................................................
Име: ................................................................................................................................................
Заемана длъжност (титла/ранг): .......................................................................................
...........................................................................................................................................................
Дата: ...............................................................................................................................................
Официален печат (ако има такъв)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК НА НЯКОИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ
И ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН – договор за екстрадиция –
ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на
16.05.1996 г. – ДВ, бр. 46 от 17.04.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция. Обн. ДВ, бр. 78
от 8.07.1998 г., в сила за България от 26.09.1997 г.
РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ – договор за екстрадиция – ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на
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15.02.1996 г. – ДВ, бр. 17 от 27.02.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция. Обн. ДВ, бр. 81
от 15.07.1998 г., в сила от 7.12.1997 г.
РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС – договор за екстрадиция – подписан на 8.07.2010 г. в Минск. Законът е приет от 41-вото Народно
събрание на 16.02.2011 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
ВИЕТНАМ – договор за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела – ДВ, бр. 69 от 1987 г.
ГРУЗИЯ – договор за екстрадиция – ратифициран със закон,
приет от 37-ото Народно събрание на 15.02.1996 г. – ДВ, бр. 17 от
1996 г. В сила за Република България от 6.06.1996 г. Издаден от
Министерството на правосъдието. Обн. ДВ, бр. 3 от 10.01.1997 г.
ЙЕМЕН – договор за екстрадиция – ратифициран с Указ №
881 на Държавния съвет на Народна република България от
22.07.1988 г. – ДВ, бр. 58 от 29.07.1988 г. Обн. ДВ, бр. 11 от
7.02.1989 г. В сила от 22.01.1989 г.
РЕПУБЛИКА ИНДИЯ – подписан през 2007 г., издаден от
Министерството на правосъдието. ДВ, бр. 16 от 26.02.2007 г.
КАЗАХСТАН – ратифициран със закон, приет от 43-тото Народно събрание на 14.05.2015 г. – ДВ, бр. 38 от 2015 г. В сила от
14.08.2015 г.
КИПЪР – ратифициран с Указ № 1792 на Държавния съвет
от 17.06.1983 г. – ДВ, бр. 49 от 24.06.1983 г. Обн. ДВ, бр. 4 от
15.01.1985 г. В сила от 11.01.1985 г.
КИТАЙ – ратифициран със закон, приет от 37-ото НС на
12.02.1997 г. – ДВ, бр. 16 от 1997 г. Издаден от Министерството на
правосъдието и правната евроинтеграция. Обн. ДВ, бр. 78 от
8.07.1998 г., в сила от 3.07.1997 г.
КУБА – ратифициран с Указ № 1959 на Държавния съвет от
2.11.1979 г. – ДВ, бр. 90 от 13.11.1979 г. Обн. ДВ, бр. 85 от
31.10.1980 г. В сила от 25.07.1980 г.
КУВЕЙТ – ратифициран с Указ № 185 на Държавния съвет
от 7.02.1989 г. – ДВ, бр. 13 от 14.02.1989 г. Обн. ДВ, бр. 59 от
1.08.1989 г. В сила от 6.07.1989 г., т. 3, р. 4, № 389.
ЛИВАН – ратифициран със закон, приет от 39-ото НС на
25.10.2001 г. – ДВ, бр. 95 от 6.11.2001 г. Издаден от Министерство147
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то на правосъдието. Обн. ДВ, бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от
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Коранът дава подробни обяснения по повод на хадж. Пророкът Мухаммед извършва хадж в десетата година от хиджра. По
време на този хадж, известен като прощално поклонничество, той
на практика показва как трябва да се извършва. Много важна роля
играе вътрешната нагласа. Аллах упоменава за самия хадж чак от
27 аят на 22 сура „Поклонението хадж“. За прощалния хадж е из*
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вестно от повествованието (Ал-Бухари, 1742) и прощалната проповед на Мухаммед (Муслим, 1905). Хадж е не само пети стълб на
исляма, но и важно задължение към Аллах (Коран, 3: 96 – 97).
Дълг на всеки мюсюлманин е да извърши хадж един път в
живота при изпълнение на следните условия:
1. Да е мюсюлманин;
2. Да е достигнал полова зрелост (пълнолетие);
3. Да има здрав ум;
4. Да има финансови възможности (Не е задължително да
няма дългове, за да има право да извърши хадж. Условието е по
време на отсъствието или в случай на смърт да са направени разпореждания за тяхното изплащане);
5. Да има физически възможности (Ако физическият недъг
има постоянен характер, при наличие на средства в хадж може да се
отправи друг човек, представляващ онзи, който е възпрепятстван);
6. Да има махрам (за жените).
Не следва да се отлага осъществяването на хадж. Ако се отговаря на всички условия, е важно колкото се може по-скоро да
се извърши задължителният хадж. Много са склонни да отлагат
изпълнението на този дълг за по-зрялата част от живота. Много
по-просто и по-добре е, ако това пътуване е, докато човек е млад
и притежава здраве и сила.1
Месеци за извършване на хадж са:
- шаввал (10 месец по хиджра);
- зу-л-када (11 месец по хиджра);
- зу-л-хиджа (12 месец по хиджра).
Няма указания за това, че човек е длъжен да извърши умра
и хадж в една и съща година, както и за това, че не трябва да се
извършва умра в месеците, предназначени за хадж. Има много
доказателства, че това е възможно. Ако човек извършва умра в
месеците, предназначени за хадж, а след това извършва хадж, то
поклонникът автоматически избира за себе си вариант за хадж.
Това означава, че благодарственото жертвоприношение на Аллах
за тази възможност става задължително (Коран, 2: 196). Мухаммед

1

Цветков, П. Исламизм. Т. 2. Москва, 2011, с. 239 – 259.
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извършва три пъти умра в 11 месец зу-л-када, без да извършва
хадж (Муслим, 1253).
Има три способа или вида за извършване на хадж. Избраният вид зависи от това дали се живее в Мека; дали има желание
отначало да се осъществи умра, а след това хадж, или желанието
е да се извърши умра и хадж заедно с едно намерение; дали се
води жертвено животно. Всичките три способа напълно отговарят
на ислямските норми за провеждане на хадж.
В сборника с хадиси на Муслим („Сахих Муслим“) се говори
за препоръката на Пророка за най-добър способ, когато отначало
се извършва умра, а след това хадж. За мнозинството поклонници, пристигащи от други държави, този способ е единствено възможният, тъй като не могат толкова дълго да остават в поклонническо състояние (ихрам), както и да доведат със себе си жертвени
животни.
Днес съществуват известни различия в мненията относно
случай, когато поклонникът извършва умра в месец, предназначен за хадж, а след това напуска свещената област Харам. Например пристига в Мека и извършва умра, а след това пътува до
Джеда или Рияд, или се връща в своята държава. Този поклонник
се връща в Мека, за да осъществи хадж. Някои учени утвърждават, че ако поклонникът напуска областта на микат, той е длъжен
отново да осъществи умра, ако все пак иска да я съчетае с хадж.
Съгласно друга гледна точка това няма значение, ако умра е проведена в месеците, предназначени за хадж, и човек остава в поклонническо състояние.
Трите начина на извършване на хадж са:
1. Хадж в съчетание с умра с две намерения (едното – за
осъществяване на умра, другото – за осъществяване на хадж) –
таматту. При него се влиза в състояние на ихрам в микат с намерение за извършване на умра. Изпълнява се умра до началото на
обредите на хадж. Първият направен обход около Кааба е този на
умра, затова не е нужна обиколка на пристигането. Извършването
на ритуално ходене между хълмовете Сафа и Марва е задължително. То се изпълнява като част от умра, а не от хадж. Сай за
хадж се извършва в дните на хадж, при връщането в Мека, след
хвърлянето на камъчета и след обхода на Кааба. След края на то151
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зи обред поклонникът е длъжен да подстриже косата, като е желателно да не бръсне главата, за да излезе от ихрам. Ако на мъжете им стига времето, за да порасне косата до хадж, то тогава
следва да я обръснат (това носи голяма награда). Жените подстригват примерно 2,5 см коса само от един кичур или къдрица. С
това умра се счита за завършена. След умра поклонникът е длъжен да излезе от ихрам и по този начин да снеме всички ограничения, свързани с него. Жертвоприношението на животни е задължително за поклонниците. Ако човек не може да си го позволи, следва да пости в продължение на десет дни (Коран, 2: 196).
Поклонникът отново влиза в състояние на ихрам с намерение да
извърши хадж (второто намерение) на това място, където се намира на осмия ден от зу-л-хиджа, преди да се отправи в долината
Мина. Този способ на провеждане на хадж не е подходящ за онези, които живеят в Мека (Коран, 2: 196).
2. Хадж в съчетание с умра (с едно намерение), без излизане от поклонническото състояние на ихрам, – киран. Включва:
влизане в състояние на ихрам в микат с намерение за извършване на умра и хадж, както и задължително жертвоприношение на
животни. Някои следователи считат, че поклонникът е длъжен да
доведе животното със себе си, тъй като това влияе върху начина
на осъществяване на хадж, обявеното намерение и необходимостта от неговата промяна. При пристигането си в Мека поклонникът извършва обход около Кааба по случай пристигането в
свещения град. Това се прави по желание, тъй като той може
направо от микат да се отправи към долината Мина в осмия ден
на месец зу-л-хиджа. Заедно с това обикаляне може също да изпълни ритуалното ходене бързешком между хълмовете Сафа и
Марва за хадж. Поклонникът е длъжен да остане в ихрам, независимо това колко време изминава между неговото пристигане в
Мека и началото на хадж.
3. Третият способ е само хадж без умра – ифрад. Изискването е: да влезе в състояние на ихрам в микат с намерение да извърши само хадж. Жертвоприношението не е задължително. Не
бива да се извършва умра в месеците на същата година, предназначени за хадж. При пристигане в Мека поклонникът обикаля Кааба по случай пристигането. Това не е задължително, тъй като той
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може направо да се отправи от микат към долината Мина в осмия
ден на месец зу-л-хиджа. Сай за хадж също може да бъде изпълнен след този таваф. Ако го изпълни така, поклонникът се оказва
в положение на промяна на своето намерение. Той е длъжен да
остане в ихрам независимо от продължителността на периода
между неговото пристигане в Мека и началото на хаджа. Този начин на осъществяване на хадж е подходящ за живеещите в Мека
или за онези, които се намират в пределите на микат (Коран, 2:
196). Ако обстоятелствата позволяват (има време и човек решава
да извърши жертвоприношение), поклонникът може да измени
своето намерение и да извърши хадж по друг начин. В този случай той е длъжен да следва съответстващите правила, посочени
по-напред. Жителите на Мека по същия ред не могат да изменят
своето намерение.2
При всичките три начина на поклонение се разрешава да се
заменя поклонническата дреха с чиста одежда за ихрам (но не
обикновената, всекидневната, а друга – за ихрам). Предварително
се осъществява подготовката за встъпване в поклонническо състояние ихрам (подрязване на ноктите, избръсване на космите от
слабините, подмишниците и др., ако е необходимо; вземане на
душ с пълно измиване (гусл); мъжете използват благовония).
Следва приемане на ихрам в определеното място за влизане
в поклонническо състояние с намерение за осъществяване на
умра (малко поклонничество). Достигайки до Мека, се извършва
умра. След това се излиза от ихрам и се подстригва косата.
В осмия ден на месеца зу-л-хиджа за поклонниците са задължителни следните действия:
- подготовка за ихрам (подрязване на ноктите; избръсване
на космите от слабините, подмишниците и др., ако е необходимо);
- пълно измиване на тялото (гусл);
- мъжете използват благовония;
- влизане в ихрам там, където се намират поклонниците, с
намерение да осъществят хадж;
2

Аль-Газали. Наставление верующим: Настольная книга мусульманина. Москва,
2014, с. 109 – 110; Настольная книга мусулманина. Вера. Поклонение. Жизнь.
Москва – Санкт-Петербург, 2012, с. 264 – 266; Цветков, П. Цит. съч., Т. 2, с. 260 – 265.
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- до молитвата по пладне отправяне към долината Мина;
- извършване в Мина на пет молитви (от пладне до сутрешна), т.е. обедна, следобедна, вечерна, нощна, сутрешна.
На територията на Арафат се встъпва, след като слънцето е
минало зенита в деветия ден на зу-л-хиджа.3 Слуша се проповед
(хутба) и заедно с групата се извършва обедната и следобедната
молитва. Времето до залез слънце се провежда в молитвени обръщения. Веднага след залез слънце се напуска Арафат и следва
отправяне в Муздалифа.4 При пристигането там заедно с групата
се извършва вечерна и нощна молитва. Ако до полунощ Муздалифа не е стигната, молитвите се правят там, където се намират
поклонниците. Нощта се използва за отдих и сън. След това се отправят молитвени обръщения (дуа) и преди изгрева на слънцето
се тръгва за Мина. Събират се камъчета в Муздалифа или по пътя
към стълбовете и седем камъчета се хвърлят, по едно, само по
големия стълб. Мъжете обръсват или подстригват косата, започвайки от дясната страна, а жените подрязват 2,5 см коса само от
един кичур или къдрица. Следва отправяне в Мека и извършване
на обход около Кааба, ритуално ходене между хълмовете Сафа и
Марва за хадж.5
Поклонниците се връщат в Мина, за да проведат там нощта
на десетия ден и следващите три дни и две нощи (11., 12. и 13.
ден). По време на всеки от трите дни се хвърлят камъчета по
всичките три стълба, след като слънцето мине зенита. Ежедневно
се събират по 21 камъчета. Хвърлянето им започва от малкия и
завършва с големия стълб. Задължително е обръщане с лице към
кибла и отправяне на молитвено обръщение след хвърлянето на
камъчета по малкия и средния стълб (през всеки от трите дни). В
13. ден след хвърлянето на камъчета по стълбовете поклонниците
се отправят в Мека. Като последен обред преди отпътуването от
Мека те извършват прощално обикаляне на Кааба.6

3

Настольная книга… Цит. съч., с. 277.
Пак там, с. 277.
5
Пак там, с. 277.
6
Пак там, с. 278.
4
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Хадж изисква сериозно планиране и подготовка. Аллах повелява какво да вземат със себе си поклонниците по време на
това пътуване. „Поклонението хадж е в знайни месеци и който
през тях се задължи с поклонението – никакво съвкупление, нито
разпътство, нито караници по време на поклонението хадж! Каквато и добрина да сторите, Аллах я узнава. И запасете се! Найдобрият запас е богобоязливостта. И бойте се от Мен, о, разумни
хора!“ (Коран, 2: 197).
По възможност поклонникът трябва да изплати всичките си
дългове. Ако това не е по силите му, той трябва да разпореди
плащането им през отсъствието му или при негова смърт. Отсъствието на дългове не се явява предварително условие за извършването на хадж. Нужно е членовете на семейството да знаят за
всички големи дългове. Много хора лекомислено се отнасят към
парите, които дължат на други, въпреки че ислямът счита това за
много сериозно, тъй като може да стане препятствие за попадането в Рая. Добре е да се състави завещание, което да съответства
на ислямските норми.
Посещението на Медина не се явява част от хадж. Обаче,
има ли възможност, е добре да се посети Джамията на Пророка.
Сунната не изисква в Медина да се остава минимум осем дни.
Месеци за осъществяване на хадж са последните три от мюсюлманския календар – от 1 шаввал през зу-л-када до 13 зу-л-хиджа.
Фактически дните на хадж са от 8. до 15. число включително на
месеца зу-л-хиджа. Има много плюсове в това да се пристигне
по-рано за извършване на хадж (най-често две седмици преди
него). Към последната седмица преди хадж в Свещената джамия
се оказват повече от 1 млн. души. По-ранното пристигане дава
възможност за спокойно пребиваване в Мека, докато няма толкова много хора.
В съответствие със съвременните правила, действащи в Саудитска Арабия, всички поклонници, пристигащи със самолети, са
длъжни да влязат в страната до петия ден на зу-л-хиджа. Влизането без виза е невъзможно. Саудитска Арабия изисква свидетелство за махрам на жените поклоннички. Жените, по-възрастни от 45
години, които нямат махрам, могат да получат виза, ако пътуват в
състав на организирана група поклонници. Всички жени поклон155
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нички са длъжни да имат паспорт със своя снимка с покрита глава, за да се избегнат затрудненията по време на пътуването.
Всички поклонници се установяват в палатки в Мина. Днес
палатките са от негоряща тъкан, с климатици и електричество, далеч по-комфортни от преди. При повечето поклонници за постеля служи килим или тънък матрак. Палатките са устроени така, че
могат да се разделят на части в зависимост от състава на групата.
Някои от палатките побират триста души. Мъжете и жените се
разполагат в отделни палатки.
На Арафат всички поклонници се настаняват в платнени палатки. Те не са толкова удобни, както палатките в Мина. Но на
Арафат от комфорт няма нужда. В Муздалифа всички поклонници
нощуват под открито небе.
По време на хадж е много важно поклонникът да се държи
добре, да постъпва така, че Аллах да е доволен от него. Именно
този аят на Корана (2: 197) съдържа шест указания, които трябва
да се следват. Освен това Мухаммед казва: „Този, който извършва
хадж, без да притеснява другите и не вършейки грехове, се връща
от хадж толкова чист, какъвто е бил в деня, когато се е родил“
(Ал-Бухари, 1819; Муслим, 1350).
Освен изплащането на дълговете и разпореждането за това,
поклонникът е нужно да се помири с онези, с които е в свада. Той
трябва да е вътрешно подготвен да пази добро настроение, да
иска благоволение и прошка от Аллах, когато хора или ситуации
го изваждат от търпение. Също да мисли за онези, които е възможно да се намират в по-лошо положение, когато е недоволен
от ситуацията, в която се оказва, да е готов за стълпотворения, в
които да е вежлив, търпелив и да се усмихва. Трябва да се старае
първи да произнася приветствие, запознавайки се или срещайки
други мюсюлмани, даже да са непознати. Винаги да отговаря на
приветствие с голямо усърдие, с мисълта, че за това получава
награда.7
Парите за извършване на хадж трябва да са спечелени или
получени по честен път, в съответствие с нормите на исляма. Наличието на финансови възможности е едно от предварителните
7
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условия за хадж. Обаче е възможно съгласие за безплатно пътуване, представено в качеството на „дар“, милостиня или заради
изпълнение на „работа“. Поклонникът е длъжен да предвиди пари
за задължителното жертвоприношение, което струва обикновено
300 – 500 саудитски риала (60 – 100 евро). Също така, ако пропусне някое от задължителните действия, това изисква изкупление
чрез жертвоприношение (най-често с овца или коза, или друго
животно). Той трябва да предвиди известна сума за садака (доброволни пожертвования). Естествено е от хадж поклонникът да се
върне с подаръци, купени от Мека и Медина. Не е желателно да
се вземат пари назаем по време на пътуването и да се изпада в
задължение.
Облеклото и ползването на тоалетни принадлежности по
време на хадж за мъжете и жените е строго регламентирано. Ихрам (ритуалното облекло) за мъжете се състои от две чисти парчета плат, за предпочитане с бял цвят. Жените могат да сложат
всичко, което им е угодно, без дрехи, които привличат внимание
или имитират мъжки дрехи.8 На жените е забранено да използват
парфюм, когато отиват в джамия или се намират в компания на
странични мъже (не махрам). Могат да се ползват услуги за изпиране и химическо чистене на дрехи.
Дрехите трябва да са удобни, свободно да стоят по тялото.
Ако е възможно, поклонникът може да вземе със себе си резервен комплект одежди за ихрам. По време на хадж състоянието
ихрам е в течение на три дни и две нощи. Добре е, ако има възможност за преобличане, ако се наложи. Най-добре дрехата да е
тази, с която е прието да се ходи в джамия и която леко се пере и
глади. Също може да се вземе дреха, която не е нужно да се глади. Добре е да се вземат кърпи с тъмни цветове, както и козметични салфетки (за тоалет, за попиване на пот и т.н.), без да са
ароматизирани.
За хадж най-подходящо е да се носят удобни сандали, които
се ползват по време на ихрам и за ходене до джамия, лесни за
носене в ръка, когато поклонникът е в Свещената джамия. В Мина
се ползват спортни обувки (кецове, маратонки), които са подхо8
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дящи, тъй като не се плъзгат и помагат за равновесието. Само
през първия ден от хвърлянето на камъчета по стълбовете поклонникът е в състояние на ихрам. След това той излиза от ихрам и
може да използва подходящи обувки.
Поклонниците могат да ползват тоалетни принадлежности:
шампоан, ако не е ароматизиран, сапун без ароматизатори, течен
сапун, паста за зъби (която не се ползва в ихрам), благовония (само за мъжете), дезодорант за подмишниците (за жените без ароматизатори), хигиенни материали (принадлежности).
Днес поклонници от цял свят по време на хадж носят със
себе си Коран в джобен, малък формат, независимо че в джамиите има много Корани. С този личен екземпляр не се влиза в тоалетна. Заедно с Корана те вземат книгата за хадж от „Сахих алБухари“ или от „Сахих Муслим“ като полезен, достоверен справочник в случаите на нужда. Носят се и други справочници за
хадж, които помагат по време на пътуването. Важно е и молитвеното килимче, от което има нужда извън пределите на Свещената
земя (харам) при транспортно задръстване и при струпване на
много хора. Освен това може да се ползва за предпазване от
слънцето и може да се окаже много полезна вещ. Нужна вещ е и
компас за определяне на кибла по време на пътешествието.
За подготовката на ихрам са нужни ножици и бръснарски
пособия (когато се бръсне и подстригва косата на десетия ден от
зу-л-хиджа). Ножици са необходими и за жените за подстригване
на косите им. Нуждите изискват наличие на гребен и четка за коса, малко огледало, четка за зъби, нокторезачка, будилник, чадър
(да не е черен, защото привлича слънчевите лъчи), шапка, каскет,
тюбетейка или шал, за да се защити главата от слънцето, ако мъжете планират да я избръснат на 10. ден от зу-л-хиджа. Ако поклонникът няма, може да се сдобие с матрак, дюшек на хаджи –
той е плетен от слама, или гумено килимче с надуваема възглавница, нужно за нощуването в Муздалифа.
В Мека и Медина не може да се фотографира и снима на
видео в близост и на Свещената територия. Не се разрешава да се
внасят политическа литература и модни списания.
Златно правило, приложимо за всичко по време на хадж и
умра, е какво Мухаммед казва, прави или не прави. Излишно е да
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се казва, че поклонникът е длъжен да разбира смисъла на всички
обреди на умра и хадж. Много е важно поклонникът да се задълбочи в смисъла и да се постарае да разбере аятите от Корана, в
които се говори за хадж. Невъзможно е да се разберат духът и
смисълът на хадж, ако не се владеят историческите сведения за
него. Полезно е да се прочете подробното описание на прощалния хадж в сборника с хадиси на Муслим. Трябва да се научи талбийа (молитвено обръщение към Аллах по време на хадж), както
и това, което означава: „Ето, аз съм пред Тебе, о Аллах, ето, аз съм
пред Тебе. Ето, аз съм пред Тебе, няма друг като Тебе, ето, аз съм
пред Тебе. Наистина цялата хвала, милост и власт принадлежат на
Тебе и няма друг като Тебе“9.
Подготовката включва подробно запознаване с правилата и
обредите на хадж от книгите за хадж в сборниците с хадиси на
Ал-Бухари и Муслим, от книги на мюсюлманското право, посветени на поклонничеството. Правилно е, когато се говори с извършилите хадж, за да се узнаят сложностите, с които са се сблъскали. Трябва да се изучат изискванията за голямо и малко измиване, какво се явява задължително и желателно. Поклонникът
знае, че множеството молитви, провеждани в Свещената джамия
(където наградата е сто хиляди пъти по-голяма), трябва да се извършват правилно, за да получи най-висшата награда.
Ако е планирано да се посети Медина, е нужно да се знае
нейната история, къде се намират свещените места за поклонение
и правилата за посещение на гроба на Пророка. Той казва: „Всички мои последователи ще влязат в Рая, освен онези, които се откажат“. Питат го: „О, Посланик на Аллах! Кой ще се откаже?“. Той
казва: „Този, който слуша мене, ще влезе в Рая, а този, който не
ме слуша, – отказващ се (да влезе в него)“10.
И днес към числото на най-често обсъжданите въпроси във
връзка с хадж са тези, имащи отношение към жените:
- проблемите на махрам;
- закриване на лицето в състояние на ихрам.

9
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За жената е много важно по време на осъществяване на
хадж да я съпровожда мъжът ѝ или някой махрам. Махрам освен
мъжа е родственик от мъжки пол, за когото тя по Шариата не
може да се омъжи (по всяко време от живота си), например брат,
баща, син, баща на мъжа. Мухаммед казва: „На всяка жена, която
вярва в Аллах и Съдния ден, се забранява да извършва пътуване с
продължителност повече от един ден без съпровождане от махрам“11. Мъжът на сестра ѝ не може да бъде махрам даже ако сестра ѝ е с тях. Макар да не може да се омъжи за него, докато той е
женен за сестра ѝ, тя може да стане негова жена, ако те се разведат или сестра ѝ умре. Невъзможно е мъж да се договаря с омъжена жена с намерение за хадж, но нямаща махрам, че той ще
бъде неин придружител.
Едно от условията жена да извърши хадж е да има махрам.
Ако жена няма махрам (и това е неин постоянен статут), но има
пари, тя може да изпрати на хадж някого вместо себе си (АлБухари, 5233; Муслим, 1341). Обикновено в посолствата на Саудитска Арабия на жените не издават виза за хадж, ако нямат махрам. Обаче жени, по-възрастни от 45 години, нямащи махрам, могат да получат виза, ако са в група на организирани поклонници.
Ако жена се намира в период на очакване след смъртта на
мъжа си или след развода с него, тя е длъжна да изчака изтичането на този срок, преди да се отправи на хадж, дори ако отговаря
на всички изисквания за поклонничеството (има махрам, пари,
здраве и т.н.). Съгласно Корана периодът след смъртта на мъжа е
четири месеца и десет дни; след развода, когато преди него е
имало полов акт, периодът е три месечни цикъла, а ако не е имало – период на очакване няма. Периодът на очакване за бременни (след развода) продължава до раждането на детето. Ако мъжът
ѝ умре, когато са на хадж, тя може да завърши изпълнението на
обредите на хадж.12
Всички поклонници са длъжни да извършат обикаляне на
Кааба по време на хадж. Прощалната обиколка могат да пропус11

Пак там, с. 222 – 223.
Ибн Мирзакарим ал-Карнаки, И. Зарипов. Хаджж. Справочник. Москва –
Санкт-Петербург, 2014, с. 82 – 85.
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нат жени, които имат месечен цикъл и послеродово кръвотечение. Отивайки в джамията или намирайки се в компания на мъже,
които не са техни махрами, жените не трябва да обличат привлекателни дрехи, да ползват парфюм или козметика. Дрехите им
трябва да са достатъчно плътни, за да не се вижда нищо през тях;
да са достатъчно широки, за да не подчертават линиите на тялото.
Материята, от която е ушита, не трябва да е ярка, изпъкваща, биеща на очи. Дрехата ѝ не трябва да напомня мъжка одежда, не
трябва да е богата (Ал-Бухари, 1520).
Женската дреха за ихрам може да бъде с всякакъв цвят. Някои жени отказват да влизат в състояние на ихрам в микат (където
това трябва да стане) заради месечния цикъл, като твърдят, че
най-напред трябва да се очистят. Обаче жена в месечен цикъл
може и трябва да приеме състояние на ихрам в предписаното
място и може да изпълнява всички религиозни обреди, освен
обикаляне на Кааба и молитва.13
Хадис на Ал-Бухари гласи, че жената не е длъжна да скрива
лицето с никаб (ушито покривало за лицето) или да скрива ръцете с ръкавици. Друг хадис съобщава, че жените все пак закриват
лицата в присъствието на мъже, които не са махрам. Във връзка с
това жената има право да закрива и да не закрива лицето си. Желателно е жените да покриват стъпалата (с чорапи или по друг
начин), особено по време на молитва. В състояние на ихрам се
разрешава да се сменят чорапите или преобличането.
Жената е длъжна да влезе в състояние на ихрам в микат даже ако е в месечен цикъл. Това се отнася и за умра, и за хадж. Ако
тя нарочно не го прави и влиза в ихрам чак в Мека, когато е
свършило кръвотечението, е длъжна да го изкупи (принасяйки в
жертва една овца за нарушаване на правилата на микат). Жената,
ако има кръвотечение, може и трябва да влезе в състояние на ихрам и да извърши всички обреди на хадж, освен обхождане на
Кааба и молитва (забранява ѝ се да ходи в джамия – както в Свещената джамия в Мека, така и в Джамията на Пророка в Медина).
Тя е длъжна да изпълни обикаляне по време на хадж и ускореното ходене между хълмовете Сафа и Марва за хадж, когато месеч13
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ният цикъл свърши. Това са обреди на хадж, които не могат да се
пропускат или изкупват. Жени с такива проблеми могат да пропуснат прощалната обиколка на Кааба.
Бременната жена може да се разглежда като неспособна да
извърши хадж заради здравословното си състояние. Само че тя
не може да отправи вместо себе си другиго, тъй като нейното положение не е постоянно.14
Когато се говори за деца, обикновено се имат предвид малки деца. Ето защо, ако детето е достигнало полова зрелост, пътуването с родител ще изпълни неговото задължение за хадж. Хадж
не е задължителен за детето. Когато той/тя достигне полова зрелост, той става задължителен за него/нея даже ако той/тя вече го
е извършвал/а в детството. Детето е длъжно да е в ихрам и един
от родителите може да обяви вместо него намерение (нийат). При
извършването на обход около Кааба и ускореното ходене между
Сафа и Марва е допустимо детето да се носи върху раменете.
Похвално е, ако детето може да изпълни всички обреди. Но няма
никакво наказание, ако пропусне някои обреди (или стълбове).
Бащата или майката също може да извърши обредите, например
хвърлянето на камъчета, от името на детето (родителите са длъжни отначало да хвърлят седем камъчета за себе си, а след това
седем камъчета за детето). Поведението на подрастващите при
актовете на поклонението се определя от същите правила, каквито са за възрастните.15
За жените е недопустимо да извършват молитва, намирайки
се пред мъжете. Те не трябва да преминават пред мъжете, извършващи молитва. Съгласно хадисите такава постъпка обезценява тяхната молитва (с изключение на колективните молитви).
На поклонниците се препоръчва в дните на хадж да се хранят с плодове, фурми и вода, за да ходят по-рядко до тоалетна.
Хадж е чудесно място за срещи на мюсюлманите, тъй като
предоставя на хората уникална възможност да се запознаят, да си
помагат, да решават проблеми и да се убедят кое носи полза в
религиозен план и кое – в светските дела. Поклонници стават
14
15

Пак там, с. 100 – 101.
Пак там, с. 101 – 107.
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приятели за цял живот; срещат се стари приятели на най-невероятни места.
Средно ежегодно хадж извършват повече от 2 милиона души, но усещането е за няколко пъти повече. Това означава, че
човек е сред огромни тълпи, което изисква търпение. Поклонниците трябва да са готови да спят по-малко, да имат по-малко
удобства, по-малко да се хранят и много да ходят. Улиците, хотелите, палатките и всички други места по време на хадж се препълват с хора. Мюсюлманската традиция сравнява стълпотворението по време на хадж със стълпотворението по време на
Съдния ден, когато всички хора се изправят пред Аллах.
Първите десет дни на зу-л-хиджа се разглеждат в същата
светлина, както последните десет нощи на месеца за пост Рамазан. Хадис свидетелства, че Мухаммед казва: „За добрите дела няма дни по-велики или по-любими на Аллах от тези десет дни, затова изобилно хвалете и славете Аллах в тези дни“. Извършването
на хадж и умра е най-доброто от деянията, което се потвърждава
от многочислени хадиси.16 Посланикът на Аллах добавя: „Извършвайте хадж и умра едно след друго, защото и едното, и другото
избавя от бедност и грехове, подобно на това как ковашки мехове отстраняват примесите от желязото, златото и среброто и за
угоден на Аллах хадж няма друга награда, освен Рая“.
Препоръчително е през колкото се може повече дни от посочените да се съблюдава пост, особено в деня на Арафат (девети
ден от зу-л-хиджа – за тези, които не извършват хадж). В един от
хадисите се говори: „И попитали Пророка за поста в деня Арафат,
на което той отговорил: „Постът отменя греховете, извършени в
продължение на годината до и на годината след този ден“ (Муслим, 197). Мухаммед също казва: „Този, който пости в ден в името
на Аллах [стремейки се да Му достави удоволствие], Аллах ще отдалечи неговото лице от адския огън на разстояние седемдесет
години път“.17 В тези дни е желателно да се слави и възхвалява

16

Аль-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада. Москва,
2004, с. 296.
17
Пак там, с. 468.
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Аллах. Покаянието и въздържането от грехове и лоши постъпки
могат да донесат прошка и снизхождение от Аллах.
Всеки човек, който може да си позволи хадж (във финансово отношение), но поради хронично заболяване или възрастта не
може да го осъществи, е длъжен да изпрати в хадж вместо себе
си другиго. Хадж може да се извършва от името на починал родственик или приятел. Предварителни условия за осъществяване на
хадж по поръчение са:
1. Извършващият хадж трябва до този момент да е провел
своя личен задължителен хадж.
2. Този хадж трябва да е задължителен за човека, който го
поръчва.
При провеждането на хадж по поръчение всичко се прави
така, както човек го прави за себе си, с изключение на момента, в
който се произнася намерението.
Обредите на умра и хадж започват с влизане в състояние на
ихрам. Мъжете в такова състояние много се отличават, тъй като
са длъжни да носят особена дреха (одежда). Тя се състои от две
части, препоръчително бели парчета плат, долна и горна. Обувки,
сандали, пантофи не трябва да закриват глезените. Жените могат
да носят всичко, което пожелаят. Но дрехата (одеждата) им трябва
да съответства на ислямските норми. Дрехата може да бъде с всякакъв цвят. Някои жени настояват да се обличат в бяло или зелено. В Шариата няма конкретни указания по този повод. Носенето
на одежди за ихрам не означава, че поклонникът се намира в
състояние на ихрам. Това състояние означава изцяло съсредоточаване върху извършването на обредите.18 Поклонникът е в състояние на ихрам тогава, когато е произнесъл намерение. Подготовката за ихрам включва:
- ако е необходимо, подрязване на ноктите на ръцете и краката;
- ако е необходимо, избръсване на космите под мишниците;
- ако е необходимо, избръсване на космите на слабините.

18

Аль-Газали… Цит. съч., с. 110 – 112; Ибн Мирзакарим ал-Карнаки, И.
Зарипов. Цит. съч., с. 132 – 159.
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Мухаммед казва: „Пет неща се явяват естествени: обрязването, отстраняването на космите, растящи по-ниско от пъпа, подрязване на мустаците и ноктите, а също махане на космите от
подмишниците“ (Муслим, 257). В следващ хадис на Муслим се посочва, че Пратеникът на Аллах установява период, в течение на
който следва да се подрежат мустаците и ноктите, да се махнат
космите от подмишниците и космите, които растат по-ниско от
пъпа. Той също моли да не се оставят да растат повече от 40 дни
(Муслим, 258);
- подстригване на мустаците и привеждане в порядък на
брадата;
- желателно е да се приеме душ (вана) с намерение за пълно
умиване (гусл);
- напарфюмиране на главата (отнася се само за мъжете), но
не дрехата (одеждата). На жените в състояние на ихрам или в
присъствието на мъже, които не са техни махрами, категорично
се забранява използването на парфюм.
Одеждата за ихрам обикновено е памучна, за да може да се
използва за кърпа, одеяло, покривало против слънцето и др.
Едното парче се увива около талията. Другото се мята на раменете, покривайки горната част на тялото. Дясното рамо е открито
само по време на трите кръга за умра, а също и по време на обиколката на пристигането. През всичкото останало време то трябва
да бъде закрито, особено при извършване на молитва. Едно от
предназначенията на двете парчета плат е да няма различие
между хората. В състояние на ихрам се допуска носене на часовници, слухови апарати, ларингофони, очила, контактни лещи,
слънцезащитни очила и др. Никакви шапки (отнася се само за
мъжете), никакво долно бельо (засяга само мъжете). Обувките,
пантофите не трябва да закриват глезените. При жените краката
трябва да са закрити. Те могат да обуят чорапи. Ако така е поудобно, допуска се обличането с дрехата за ихрам до попадането
в микат (мястото за влизане в състояние на ихрам).
Макар и днес, в сегашния век, да е малко вероятно, изключение се прави за онези, които нямат предписаната дреха (одежда). Мухаммед е казал: „Ония, които не могат да доставят изар
[тъкан за увиване], могат да обуят гащи, панталони, а онези, които
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нямат обувки, могат да обуят кожени чорапи“ (Ал-Бухари, 5804;
Муслим, 1178).
Намерението трябва да се произнесе в микат или редом с
него. Това е единственият случай, когато намерението се произнася на глас. Във всички други случаи всяко намерение се произнася наум, а не на глас. За да се влезе в състояние на ихрам, е
нужно да се произнесе намерение за умра или хадж, казвайки: „О,
Аллах, ето, аз съм пред Тебе, извършващ умра“; „О, Аллах, ето, аз
съм пред Тебе, извършващ хадж“; „О, Аллах, ето, аз съм пред Тебе,
извършващ умра и хадж“19. Препоръчително е това да стане след
молитва (Мухаммед произнася намерение след извършване на
обедната молитва).
Жените с менструални или послеродови кръвотечения също
са длъжни да влязат в състояние на ихрам. Те трябва да следват
указанията и да пътуват до Мека, Мина и Арафат. Те са длъжни да
изпълнят всички обреди на хадж, освен обикаляне на Кааба и молитва, независимо от месечния цикъл или послеродовото кръвотечение.
Ако се извършва хадж по поръчение (например вместо
майка или баща), единственият случай, когато се упоменава името на този човек, е намерението. Всички останали обреди на хадж
се изпълняват така, както човек ги изпълнява за себе си.
Ако човек, встъпващ в ихрам, се бои, че ще заболее или с
него ще се случи нещо друго, което може да му попречи да извърши умра или хадж, той може да уговори пред Аллах това обстоятелство след думите за намерението, произнасяйки: „Ако у мене възникне някакво препятствие, спиращо ме, то аз ще изляза от
ихрам там, където Ти си ме спрял“. Хадис в сборниците на АлБухари и Муслим потвърждава, че ако човек се сблъсква с препятствие, което не му позволява да завърши умра или хадж, то му
се разрешава да излезе от състояние на ихрам, т.е. рано да завърши поклонението, без каквото и да е последващо изкупление.
Обръсването на главата за мъжете и подстригването на косата за
жените трябва да се извърши, за да се излезе напълно от състояние на ихрам.
19

Ибн Мирзакарим ал-Карнаки, И. Зарипов. Цит. съч., с. 143 – 146.
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В състояние на ихрам мъжете са длъжни на висок глас и
колкото може по-често да произнасят талбийа. Жената надава
глас толкова, че да я чува стоящият редом. След това поклонникът
вече е в състояние на ихрам и се нарича мухрим.20
До произнасянето на намерение човек не се счита за мухрим (влязъл в състояние на ихрам), дори да е облечен в дрехи за
ихрам. Едва след произнасянето на намерението той става мухрим и върху него се разпростират забрани. Ако някоя от тези забрани се нарушава съзнателно, е необходимо изкупление:
- мъжете не трябва да носят дреха (одежда), която е ушита
по линиите на човешкото тяло, например панталони, сака, ризи и
др. (т.е. дреха (одежда), стояща по фигурата), а освен това – и всякакви сандали и обувки, закриващи глезените;
- на мъжете се забранява да носят каквото и да е долно
бельо или премяна на главата. На мъжете не се разрешава да
покриват главата. Лицето е част от главата и затова не бива да се
покрива;
- не може да се ползват благовония, да се носи напарфюмирана дреха (одежда) или да се използват парфюмерийни продукти (шампоани, сапун и др.);
- не може да се подрязват ноктите;
- не може да се подстригва косата;
- поклонникът в ихрам (мухрим) не може да се жени, да жени или да омъжва когото и да е, а също да прави предложение;
- не трябва да извършва каквито и да са действия, които
предизвикват сексуална възбуда, или да се наслаждава на каквито
и да са интимни съпружески отношения;
- не трябва да ловува или да участва в лов (риболовът е
разрешен);
- не бива да извършва актове на неподчинение на Аллах;
- не трябва да участва в безделнически, празни разговори
или спорове, например словесни престрелки, караници, кавги,
препирни или свади.21

20
21

Ибн Мирзакарим ал-Карнаки, И. Зарипов. Цит. съч., с. 146 – 147.
Аль-Газали... Цит. съч., с. 110 – 112; 115 – 125.
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Какво се разрешава по време на пребиваване в състояние
на ихрам:
- да се носи часовник, обичайните слънцезащитни очила,
колан за пари, пръстени, слухови апарати или ларингофони;
- миене (в това число вземане на вана) с неароматизиран
сапун, обливане с вода и слабо чистене, търкане на главата и тялото дори ако при това могат да паднат косми;
- смяна на дрехата за ихрам. Свалянето ѝ от тялото не води
до нарушаване на състоянието на ихрам. Човек влиза в ихрам с
произнасянето на намерение, а подстригването на косата го извежда от това състояние;
- да има покрив над главата, например в автомобил, под чадър, под тента или в здание;
- по време на сън мъжете също могат да си покриват ходилата (но не главата) със своята одежда за ихрам или с одеяло.
Ако човек, влизайки в състояние на ихрам, не завършва умра или хадж или извършва забранено действие (пребивавайки в
ихрам), то той/тя е длъжен/на да принесе жертва – изкупление.
Също така на мъжете се препоръчват правила за поведение
в ихрам:
- да избягват разхождане, прикривайки с дрехата ихрам само долната част от тялото;
- да държат дясното рамо прикрито, с изключение на времето за извършване на първите три кръга на обикаляне около
Кааба за умра или на обикалянето около Кааба при пристигане;
- да се стараят да не прехвърлят, премятат свободния край
на одеждата през рамо, тъй като така може да се закачи, да засегне лицето на стоящия отзад човек;
- да се поддържа одеждата ихрам чиста, да не се използва в
качеството на салфетка за изтриване на ръцете;
- да са особено внимателни към това къде сядат, особено на
стъпала, за да не се вижда голотата им. Доколкото няма навик да
се ходи без долно бельо, лесно могат да се открият интимните
части на тялото. Това често се случва, когато мъжете седят на стъпалата вътре в джамията.
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Жертвоприношението по време на поклонничеството трябва да се разглежда не като наказание, а като изкупление.22 Общото правило е, че ако човек извърши постъпка, не знаейки за правилото, то не е нужно да се прави жертвоприношение. Съществуват три вида жертвоприношение:
1. Хади – жертва, принесена в хадж, за самия поклонник. Това жертвоприношение правят поклонници, извършващи хадж в
съчетание с умра. Принася се само една жертва. Това не е нито
наказание, нито изкупление. Жертвоприношение хади не може да
се извършва в държавата на поклонника. То се прави на десетия
ден от зу-л-хиджа или в течение на трите дни – ташрик (11., 12.,
13. число от зу-л-хиджа). Не бива да се извършва по-рано от десето число. Нужно е да се принесе в жертва овца или коза или
може седем души общо да принесат камила или крава. Жертвоприношенията на животни трябва да се извършват изключително в
района на Мека, Мина, Муздалифа.23
Ако човек не може да си позволи жертвоприношение, изпълнява повелята от Корана – тридневен пост до осмия ден на зул-хиджа или през трите дни на ташрик (11., 12., 13. число на зу-лхижа). Поклонниците не са длъжни да постят на 9. число (денят на
Арафат) или в празничния ден (10. число). Не бива да се забравя и
поста в течение на седем дни, когато поклонникът се е върнал
вкъщи.
2. Удхийа – жертвоприношение, което обикновено се извършва от онези, които не осъществяват хадж. Удхийа също се
именува Курбан. Поклонник (ако може да си го позволи) също
може да извърши удхийа (в качеството на милостиня) като допълнение към хади. Това е незадължително за него действие.
3. Фидайа (изкупление) – начин на компенсация (по милостта на Аллах) за пропуснато действие или за нарушаване на нормите на хадж. Това е способ да се „поправят“ недостатъците на
провеждания хадж, затова не бива да се разглежда като наказа22

Настольная книга… Цит. съч., с. 278 – 280; Путеводитель паломника.
Высокочтимая Мекка – Лучезарная Медина. Москва – Санкт-Петербург, 2010, с.
150 – 151.
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ние. Често го наричат думм. Важно е да се помни, че изкуплението се извършва в името на посочените цели, затова не следва да
се ползва (както правят много поклонници), за да се пропуска
едно или друго действие нарочно, умишлено, преднамерено и
вместо това да се прави жертвоприношение.24
Няма никакво съмнение в това, че пушенето е вредно за човешкия организъм. Затова то по мнението на едни специалисти е
забранено деяние, а по мнението на други – нежелателно. Следователно пушенето е неодобряема постъпка, още повече когато
човек се намира в състояние на ихрам. Не бива да се забравя, че
хадж се зачита само в случай, когато е извършен съгласно Шариата. Поклонникът е гост на Аллах и е длъжен да се държи по съответния начин.
Правителството на Саудитска Арабия назначава лица, наричани мутаввиф, които се грижат за нуждите на поклонниците,
например за тяхното пътуване или настаняване в палатките на
Мина и Арафат. Мутаввифите се прикрепят към поклонниците,
които се делят по държави и националности. Офисът на мутаввифите се нарича Държавно учреждение за поклонниците от страната и региона (Азия, Африка, Европа). То е официално подразделение на Министерството по въпросите на хадж.
В Корана е записано: „Първият Дом, съграден за хората, е
онзи в Бека – благословен и за напътване на народите“ (Коран, 3:
96). Бека е едно от имената на Мека, където е построен първият
арабски храм – Кааба. В Свещеното Писание на мюсюлманите
също се казва: „В него има ясни знамения – мястото на Ибрахим, –
и който влезе там, е в безопасност. И дълг на хората към Аллах е
поклонението хадж при Дома – за онзи, който може да отиде, а
който откаже – Аллах не се нуждае от световете“ (Коран, 3: 97).
Когато поклонниците, които осъществяват хадж с умра по
способа таматту (с две намерения), стъпят в Мека, тяхно първо
задължение е да извършат умра. Тези, които извършват хадж в
съчетание с умра (с едно намерение) без излизане от ихрам или
само хадж без умра, са длъжни да направят обикаляне на Кааба
при пристигане. Може също да извършат ритуално ходене между
24

Пак там, с. 150 – 152.
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Сафа и Марва за хадж. Сунна не предписва някакво особено молитвено обръщение при пристигане в Мека, както и при влизане
в границите на Свещената територия.
Ъгълът на Черния камък (Хаджар ал-асвад) се намира там,
откъдето започва и завършва обикалянето на Кааба. Йеменският
ъгъл се нарича също южен ъгъл. Между него и ъгъла на Черния
камък също се произнася определена фраза.
Аллах учи поклонниците, че най-доброто, което може да се
вземе в хадж, е достойно поведение. По време на хадж поклонникът трябва да се старае пръв да се притичва на помощ, да бъде
милосърден във всички свои постъпки.25 Достойното поведение
включва:
- избягване на безполезните разговори, споровете, разногласията.
Мухаммед казва: „Силен е не онзи, който удържа връх над
хората със сила, силен е онзи, който умее да сдържа своя гняв“
(Ал-Бухари, 6114);
- внимателно цитиране на хадисите за подкрепа на гледната
точка. Трябва да има сто процента сигурност, че се цитират истински, достоверни хадиси.
Мухаммед казва: „Предавайте от мен на народа, дори да е
един аят, и вие може да излагате събития, в това няма забрана.
Обаче този, който умишлено ми приписва лъжа, нека очаква своето място в Ада“26;
- да не се задават много въпроси;
- да се избягват злословия на всякакво ниво, в т.ч. по повод
на националност или социален статут. Много често поклонници
говорят лошо за представители на различни националности и тяхното поведение. В Корана е посочено: „О, вие, които вярвате,
едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са подобри от тях. Нито жени – на жени... Може да са по-добри от тях.
И не се хулете, и не оскърбявайте с прякори! Колко лошо е името
нечестивост подир вярата! А които не се покаят – тези са угнетителите“ (49: 11);
25
26
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- в Кааба има само три места, до които може и трябва да се
докосне поклонникът, ако му се представи такава възможност:
1. Черният камък – да го целуне, ако успее, или да се докосне до него, или да протегне към него ръка.
2. Йеменският ъгъл – докосване до него, без целуване и поглаждане.
3. Мястото от ъгъла на Черния камък до края на вратите на
Кааба, към което поклонниците обикновено се стремят да се притиснат, без да го целуват.
Не се полага никаква награда за допиране, поглаждане или
притискане към Макама на Ибрахим, вратите и покривалото на
Кааба и т.н. Нещо повече, поклонниците трябва да се въздържат
да ги целуват.
- мъжете поклонници да навеждат поглед по отношение на
непознати жени и жените поклоннички – по отношение на непознати мъже. Така повелява да се постъпва Аллах: „Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието
си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела. И
кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното
от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения, освен пред съпрузите си или бащите си,
или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на
съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените [вярващи], или наложниците
си, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере
какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах
всички, о, вярващи, за да сполучите!“ (Коран, 24: 30, 31).
На въпрос към Мухаммед какво да се прави, ако погледът
попадне случайно на това, което е забранено да се гледа, отговорът му е да се отместят очите (Муслим, 2159);
- да се помисли за смисъла на следния аят: „Онези, които
отричаха и възпират от пътя на Аллах и от Свещената джамия, която Ние отредихме за хората – все едно обитатели или пришълци,
– и искащия там безбожие чрез гнет – тези Ние ще накараме да
вкусят болезнено мъчение“ (Коран, 22: 25);
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- винаги да има позитивно настроение;
- когато поклонникът се окаже в положение, което не му
харесва, винаги трябва да мисли за онези, които е възможно да се
намират в по-лошо положение:27
 ако постелята му е твърде корава или климатикът работи
прекалено шумно, да помисли за онези хора, които спят на улицата;
 ако яденето е пресолено, да помисли за онези, които нямат храна;
 ако пътуването с автобус се оказва твърде дълго, да помисли за онези, които ходят пеша;
 ако не му е добре, да помисли за онези, които са умрели;
 ако го болят краката и е уморен от ходене, да помисли за
безногите;
 ако хора или ситуация го изкарат извън себе си, да се
стреми да заслужи милост и прошка от Аллах;
 да споделя със събратята си поклонници, когато става дума
за времето, съвети, наставления, лекарства, храна и др.;
 да помага и оказва поддръжка на немощните, възрастните
и нуждаещите се; да бъде отзивчив, състрадателен и търпелив по
отношение на събратята си поклонници;
 когато види, че по-възрастни носят нещо тежко, да попита
нужна ли им е помощ; да не чака, докато го помолят за оказване
на помощ;
 за помощ на онези, които са се загубили, също се полага
голяма награда; не е задължително да се знае къде отиват, но могат да бъдат утешени и да се помогне да се намери някой, който
може да им окаже по-нататъшна помощ.
В исляма е много важно да се съблюдава чистота. При такова струпване на хора това е още по-важно. Не бива да се плюе и
хвърля боклук на улицата.
Естествено че когато на едно място се събират толкова много хора, е невъзможно да се избегнат бъркотията, нетърпението,
блъсканицата и др. особено когато става дума за хора, принадлежащи към толкова различни културни и социални слоеве. Поклонниците трябва да се стараят колкото се може по-добре да из27
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вършват своите действия и движения, съхранявайки спокойствие
и без суетене. Не бива да се блъскат, да пречат на другите и да ги
изпреварват, особено там, където има много хора. Да не обиждат
хора нито с думи, нито с невежливо обръщение. Да помнят, че
думите могат да нанесат сериозни рани. Винаги да мислят, преди
да говорят. И да се питат няма ли да причини на човека болка това, което се готвят да кажат.28
Поклонникът винаги трябва да мисли за чувствата на своите
братя по вяра29 (Муслим, 2184), да се усмихва, да бъде вежлив, да
приветства както познатите, така и непознатите хора, да отговаря
на приветствията. „И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с
по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо
държи сметка“ (Коран, 4: 86).
На въпрос към него какви постъпки се ценят в исляма Мухаммед отговаря: „Да нахраниш другите и да приветстваш онези,
които познавате и които не познавате“30.
Поведението на поклонника е крайно важно във всички обстоятелства. Той не бива да позволява на лошото поведение да
разруши добрите дела. Ето защо трябва да се стреми към колкото
може повече добри дела.
В Свещената джамия се влиза през около сто врати. Вътре в
нея за молитва са предназначени пет етажа, включително приземният и покривът. Обикалянето и ритуалното ходене може да
се извършват също на средния етаж и на покрива. Територията на
покрива обикновено се използва само от мъжете. В наймноголюдните дни на хадж на покрива за молитва, за обхождане,
обикаляне на Кааба и ритуално ходене също пускат жени.
Средният и приземният етаж са предназначени както за мъже,
така и за жени. На различни места в Свещената джамия се намират ескалатори и стълби, които стигат до покрива.
Както и във всяка друга джамия, в Свещената джамия се
влиза с десния крак, произнасяйки: „В името на Аллах, и да бъдат
ниспослани благодат и мир на Посланика на Аллах. Търся от Ве28
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ликия Аллах, Неговото Благородно лице и Неговата древна власт
защита от проклетия шейтан. О, Аллах, отвори ми вратата на Твоята милост“31.
Първият обред, който се извършва, е обикаляне на Кааба.
Извършва се в посока, обратна на движението на часовниковата
стрелката. Започва от и завършва до Черния камък. Началото и
краят на обхода са отбелязани със зелени светилници на стената.
Такива зелени светилници има на средния етаж и на покрива (с
надпис „Начало и завършване на таваф“). Мултазам е мястото от
Черния камък до вратата на Кааба. Разказват, че сподвижниците
на Мухаммед обикновено са възнасяли тук молба (дуа). Макамът
на Ибрахим е мястото на пророка Ибрахим, за когото се говори в
Корана. Там поклонникът извършва двукратна молитва след обикалянето на Кааба. Ал-Хиджр е част от Кааба, затова поклонникът
е длъжен да я заобиколи по време на обхождането. В много книги тази част се нарича Хиджр на Исмаил. Някои даже утвърждават, че тук са погребани пророк Исмаил и неговата майка, оттук и
наименованието.
Водостокът е разположен на покрива на Кааба, в средата
срещу Ал-Хиджр. Предназначен е по него да се стича вода от
покрива. Тъй като някои от поклонниците считат, че той има духовно значение, се стремят да направят молитва точно под него.
Както вече беше посочено, южният ъгъл се нарича Йеменски. По време на обхождането поклонникът може да го докосва,
допира, без да го целува.
Ритуалното ходене започва от Сафа и преминава в направление Марва. По времето на него поклонниците мъже в определен момент преминават към леко бягане, т.е. извършват ритуално
бягане, което завършва при Марва.32
Пророкът казва: „Водата Замзам способства за осъществяването на онова, заради което я пият“, както и „Тя храни като храна и цери болести“ (Муслим, 1056). В хадисите няма специални
молитвени обръщения при пиенето на вода от Замзам. Навсякъде
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в Свещената джамия има достатъчно кранове за студена вода от
Замзам.
Вътре в Свещената джамия на стойки има много екземпляри
на Корана. Те са от Комплекса за отпечатване на Свещения Коран
на саудитския крал в Медина, затова са единствените издания, които е разрешено да се поставят на стойките вътре.
Златни часовници в Свещената джамия и на външните часови кули указват времето за всички молитви. Поклонниците
ревностно се отнасят към молитвата в Свещената джамия, защото
наградата за нея, както е посочено по-напред, е сто хиляди пъти
по-голяма от молитва във всяка друга джамия, с изключение на
Джамията на Пророка в Медина (хиляда пъти) и джамията АлАкса в Йерусалим (петстотин пъти).
На поклонниците се препоръчва да извършват колкото се
може повече благотворителни постъпки, а също да раздават по
възможност милостиня (пари, храна и др.) на бедните, когато се
намират в Мека и Медина. Те трябва да помнят, че помагайки на
другите и даже с усмивка, здрависвайки се с вярващите, извършват благотворителна постъпка.
Обикалянето около Кааба е най-доброто поклонение, както
и задължителната молитва в Свещената джамия. За извършването
му няма определено време. Ако поклонникът планира да извърши обход, той е длъжен, влизайки в Свещената джамия, веднага
да пристъпи към него. Винаги трябва да се правят седем кръга
независимо от вида на обикалянето. То започва от Черния камък
и се прави против движението на часовниковата стрелка. Трябва
да се заобиколи мястото, наречено Ал-Хиджр. При обхождането
молитвите се произнасят на езика на поклонниците, споменават
се Аллах и Неговите атрибути и се чете Коранът. Обикалянето се
прекратява по време на задължителна молитва и се възобновява
от мястото, където поклонникът е спрял. За извършването на обхода се прави умиване както преди молитва. При извършването
му се разрешава да се разговаря. Повечето учени утвърждават, че
разговорите трябва да се водят само по необходимост, без да
преминават в безсмислена беседа. Поклонниците са длъжни да
не говорят високо по време на обикалянето на Кааба. Видовете
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обхождане са: за умра; за пристигането; за хадж; прощално; допълнително.33
При първите два вида на обикаляне поклонникът е длъжен
да е в ихрам, първите три кръга се извършват с енергични крачки
и с открито дясно рамо. Третият вид ритуално обхождане на Кааба е задължително за всички поклонници, тъй като е един от
стълбовете на хадж. А четвъртият способ на обикаляне е последното действие, което се извършва преди заминаването от Мека. Петият вид обикаляне на Кааба може да се извършва по всяко
време и толкова пъти, колкото е възможно. За последните три
вида не се изисква състояние на ихрам.34
Намерението за извършването на обиколки на Кааба се
произнася в душата. Началото е, както вече е посочено, от Черния камък. Ако е възможно, поклонникът го целува, ако не е, докосва го с дясната ръка и я целува. Ако и това е невъзможно, се
обръща с лице към Черния камък и само един път протяга към
него дясната ръка, без да я целува. Възнасят се молитвени обръщения, споменават се Аллах и Неговите атрибути, чете се Коранът. Заобикаля се Ал-Хиджр, без да се преминава през него. Достигайки до Йеменския (Южния) ъгъл, поклонникът го допира, докосва с дясната ръка и казва: „Аллах е Велик“, без да го целува.
Между Йеменския ъгъл и ъгъла на Черния камък трябва да се чете: „А някои казват: „Господи, въздай ни добрина в долния живот
и добрина в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!“ (Коран, 2: 201). Когато поклонникът отново достигне Черния камък,
завършва едно обхождане. Започва новият кръг, целувайки, докосвайки или правейки жест, сякаш се опитва да достигне Черния
камък, и казва само: „Аллах е Превелик“. Продължава и повтаря
горепосочените действия, докато изпълни седем кръга. След края
на обхождането той отива към Макама на Ибрахим за извършване на два молитвени цикъла или към кое да е място в джамията,
ако тази част е препълнена с хора.
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34
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По време на оживените периоди от хадж районът на обикаляне около Кааба е запълнен докрай с хора. Тогава обиколките
могат да се правят на покрива. На жените не се препоръчва да са
сред множество хора, които се притискат и бутат, защото за тях е
грях, ако чужди мъже ги допират. Ако поклонникът започне обикалянето на първия етаж и му е трудно да продължи, може да се
качи на другите етажи, за да премине седем кръга.
Разстоянието между Сафа и Марва е около 450 м. Ритуалното ходене между тях се състои от седем етапа. Започва се от Сафа
и се минава до Марва – това е първият. От Марва поклонникът се
връща от Сафа – това е вторият етап. Така до седмия, който завършва на Марва.35 По време на ритуалното ходене и бягане се
допуска като форма на поклонение пред Аллах да се чете Коранът, да се произнасят специални молитви на родния език, да се
споменават Аллах и Неговите атрибути. Между зелените светилници на стените мъжете поклонници вървят бързо или бягат. Понякога заради голямото количество хора това е невъзможно. Някои мъже поклонници пробягват цялата дистанция между Сафа и
Марва, което противоречи на Сунната.
Ритуалното ускорено ходене и бягане се прекъсват за задължителната молитва и се възобновяват от това място, където
поклонникът е спрял. По време на него е разрешено да се говори.
Повечето учени утвърждават, че това може да става само в случаите на необходимост, без да се водят ненужни разговори, на
тих глас. При него умиването не е задължително.36
Днес галерията между хълмовете Сафа и Марва е покрита,
като разстоянието между тях може да се измине на средните етажи и покрива. Когато поклонникът доближи Сафа, трябва да каже:
„Ас-Сафа и Ал-Марва са от знаците на Аллах и който посещава
Дома за поклонение хадж или поклонение умра, той не върши
грях, като ги обхожда. А който прави добро и по собствена воля –
Аллах е признателен, всезнаещ“ (Коран, 2: 158). По-нататък следва
да каже: „Аз започвам от това, от което е започнал Аллах“. Тези
35
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фрази се произнасят само веднъж, в началото на ритуалното ходене и бягане, а не на всеки етап. На въпроса защо то започва от
Сафа отговорът е: защото Аллах е започнал от него. Изкачвайки
Сафа, се върви, докато се види Кааба (ако това е възможно). Стоейки с лице към нея, съгласно Сунната три пъти издига ръце, както при молитвеното обръщение, но така, че дланите да не са
обърнати към Кааба, а също не трябва да се протяга ръката към
Кааба. Между тези три повторения се възнасят молитвени обръщения на поклонниците: „Всичката хвала на Аллах, няма друго
божество, освен Аллах, и Аллах е Най-великият. Няма никой, достоен за поклонение, освен единствения Аллах, няма друг освен
Него, у Него е властта и на Него хвала. Той дава живот и Той дава
смърт, и Той над всяка вещ е всемогъщ. Няма никой, достоен за
поклонение, освен единствения Аллах, Който изпълни своето
обещание и помогна на Своя роб и Един съкруши всички врагове“. Също през цялото време е добре да се чете Коранът.
При достигане на Марва първият етап е завършен. Поклонниците се качват на хълма, застават с лице към Кааба, а след това
правят същото, което и на Сафа. Връщайки се назад към Сафа,
мъжете отново пробягват участъка между зелените светилници,
ако това е удобно. Жените не следва да бягат между двата хълма.
След завършването на втория етап действията на Сафа и Марва се
повтарят, докато не се завърши седмият етап на Марва. Това е
краят на ритуалното преминаване на разстоянието между двата
хълма.
При излизане от Свещената джамия няма специално молитвено обръщение. Следва да се произнесе молитвеното обръщение
при излизане от всяка джамия: „В името на Аллах. Благословение и
приветствие на Посланика на Аллах. О, Аллах, моля Те за снизхождение към мен“ (Муслим, 713). Още веднъж трябва да се подчертае, че хадж може да се извърши по три начина. Повечето хора го
осъществяват по начина таматту. Това е хадж, който Мухаммед
призовава своите сподвижници да извършат. Това е хадж, съчетан
с умра, с две отделни намерения. Този начин на хадж се разглежда
с най-големи подробности, тъй като е най-разпространен за всички, които идват зад граница. Двата други начина са: киран (умра и
хадж с едно намерение) и ифрад (само хадж).
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В годината на прощалния хадж Мухаммед заповядва на всички, които не водят със себе си жертвени животни, да променят своето намерение за хадж на намерение за умра, да извършат таваф,
сай, да подстрижат косата си и да излязат от състояние на ихрам до
хадж. Той казва: „Ако не бях довел със себе си жертвено животно,
бих направил същото, което ви заповядах да направите“.37
Повечето учени смятат, че ако поклонник извършва умра в
месеците на хадж (Шаввал, зу-л-када, чак до деветия ден на зу-лхиджа), той няма друг избор, освен да извърши хадж по начин
таматту. Йерархията е такава: таматту (умра и хадж), след това киран (хадж и умра), след това ифрад (само хадж). Правилата са
следните:
- жителите на Мека извършват само хадж;
- поклонник, избрал да осъществи умра и хадж, не може да
измени намерение и да осъществи само хадж;
- поклонник, избрал да осъществи умра и хадж, може да измени намерение на хадж и умра само в случаите, когато:
 у поклонничка започва месечният цикъл, преди да извърши умра, и тя е длъжна да се отправи в Мина или Арафат;
 поклонник не е в състояние да стигне Мека или няма достатъчно време, за да завърши умра до отправянето в Мина и
Арафат.
Хадж по способа таматту включва в себе си три вида обикаляне около Кааба, два вида ритуално изминаване на разстоянието
между Сафа и Марва и едно задължително жертвоприношение.
Хадж по способа киран включва в себе си три вида обикаляне на
Кааба, един вид ритуално изминаване на разстоянието между Сафа и Марва и едно задължително жертвоприношение. Хадж по
способа ифрад включва в себе си три вида обикаляне на Кааба,
един вид сай; жертвоприношение не се изисква. Способът таматту
включва в себе си всички действия. Това означава, че киран и
ифрат са своего рода подвидове на таматту. Следователно таматту
е най-надеждният и най-препоръчван начин на провеждане на
хадж.38
37
38

Аль-Бухари… Цит. съч., с. 300.
Аль-Газали… Цит. съч., с. 109 – 110; Настольная книга… Цит. съч., с. 264 – 266.

180

ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ ИСЛЯМ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СИГУРНОСТТА

Извършването на умра от поклонник, осъществяващ хадж
таматту, започва с влизане в Свещената джамия и извършване на
обикаляне на Кааба, което започва от Черния камък и мъжете откриват дясното рамо. Изпълняват се два цикъла на молитва, така
че Макам на Ибрахим да е между поклонника и Кааба. Дясното
рамо по време на молитва е покрито. Сунната изисква да се четат
определени сури на Корана. След края на молитвата се отива до
свещения водоизточник Замзам и се утолява жаждата. Следва
връщане до Черния камък, ако е възможно се целува, и се казва:
„Аллах е Велик“. Ако това не е възможно, се отива на мястото за
сай и с жест към Черния камък се казва: „Аллах е велик“.
Следва отиване към Сафа. С приближаването ѝ се казва аят
158 от втора сура на Корана. А по-нататък се казва: „Аз започвам с
онова, с което е започнал Аллах“. И двете фрази се произнасят в самото начало на ритуалното ходене, а не в началото на всеки етап.
След това се подстригва косата. На този етап на мъжете не
се препоръчва да бръснат главата, тъй като това ще стане на десето число от зу-л-хиджа. Но ако времето между умра и хадж е
достатъчно за порастване на косата, главата може да се обръсне.
Жените трябва да подстрижат не повече от 2,5 см коса от един
кичур или къдрица. Така умра е завършена и поклонникът излиза
от състояние на ихрам, снемайки от себе си ограниченията. Отново може да се носят обичайните дрехи.
При другите два способа на хадж не се изпълнява умра при
пристигането в Мека. Вместо това поклонникът прави обикаляне
на Кааба при пристигането, а поклонникът, съединяващ хадж с
умра (киран) и неизлизащ от състояние на ихрам след умра, е
длъжен да извърши и ритуално изминаване на разстоянието между Сафа и Марва за хадж. По желание при тези два способа поклонникът може да се отправи направо от микат към Мина на осмия ден от зу-л-хиджa или към Арафат на деветия ден. Поклонникът при тези два способа остава в ихрам. Между умра и хадж поклонниците по способа таматту отново може да носят обичайните
дрехи, да посещават молитви в Свещената джамия, да четат Корана, да провеждат допълнителни молитви и обиколки на Кааба.
Последователността на умра започва с подготовка, която
включва подрязване на ноктите, ако е нужно; избръсване на под181
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мишниците, ако е нужно; избръсване на космите от слабините,
ако е нужно; по възможност пълно измиване (приемане на душ);
използване на благовония (само за мъжете); дрехи за мъжете от
две парчета незашита материя и обичайните дрехи за жените; за
мъжете – пантофи или сандали, никакви шапки, каскети, тюбетейки и др., покриващи главата, никакво долно бельо; за жените – да
не ползват парфюми.39
Следва микат, където се влиза в състояние на ихрам, заявява
се намерение за умра и се прочита молба. Следващият етап е
обикалянето на Кааба (мъжете откриват дясното рамо), което започва от Черния камък. Мъжете бързо изминават само първите
три кръга, произнасят се молитвени обръщения, чете се Коранът.
След третия кръг дясното рамо се покрива и обикалянето продължава, докато кръговете станат седем. По-нататъшните действия включват двукратен цикъл на молитва до Макама на Ибрахим, пиене на вода от Замзам, целуване на Черния камък, ако е
възможно и отправяне към Сафа, осъществяване на ритуалното
преминаване и завършване на Марва.
Важен момент в този процес е обръсването или подстригването. За мъжете се препоръчва да обръснат главата си или да
подстрижат косата си от всички страни. Жените да подстрижат 2,5
см само от един кичур или къдрица. Тогава се снемат всички ограничения, налагани от ихрам.
Стълбовете на хадж са обреди, чието неизпълнение (дори
на един от тях) прави хадж недействителен. Това са:
- влизане в състояние на ихрам с намерение;
- пребиваване на Арафат;
- обикаляне на Кааба по време на хадж;
- ритуално изминаване на разстоянието между Сафа и Марва.
Задължителните обреди на хадж са обредите, чието пропускане (без уважителна причина) поклонникът е длъжен да изкупи
чрез принасяне в жертва на овца или коза. Много учени смятат,
че ако тези обреди се пропускат без уважителна причина, то хадж
се явява несъвършен.40
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В първия ден на зу-л-хиджа се провежда церемонията по
измиването на Свещената Кааба по заповед на краля на Саудитска Арабия (Страж на двете Свещени джамии). На тази церемония
се канят високопоставени религиозни дейци и посланици от мюсюлманския свят, които се удостояват с честта да влязат в Свещената Кааба. Освен тях в Кааба се пропускат някои поклонници,
пребиваващи тогава, за които това е велика чест. Обикновено
измиването става веднага след сутрешната молитва. Покривалото
на Свещената Кааба (кисва), направено от чиста коприна, по което със злато са извезани аяти на Корана, се мени в деня Арафа,
девето число на зу-л-хиджа. Съгласно учените денят Арафа се нарича най-велик ден благодарение на количеството обреди, които
в този ден се извършват: хвърлянето на камъчета, жертвоприношение, обръсване или подстригване, обикаляне на Кааба за хадж
и ритуално преминаване между Сафа и Марва за хадж. „И прогласяване от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на найголямото поклонение хадж, че Аллах е непричастен към съдружаващите, както и Неговият Пратеник. И ако се покаете, за вас е
най-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах!“ (Коран, 9: 3).
Официалната статистика свидетелства, че през 2012 г. хадж
извършват рекордно количество поклонници – около 4 млн. души. Средно годишно хадж осъществяват около 2 млн. души от цял
свят. Ако денят Арафа се пада в петък, броят на поклонниците
рязко нараства и може да достигне 2,5 – 2,8 млн. души. Едва ли
количеството поклонници ще расте в бъдеще, защото властите на
Саудитска Арабия въвеждат система от квоти, за да регулират
пристигащите от различни държави. От 1999 г. е въведено ново
правило, валидно и за местните жители, съгласно което на мюсюлманин се позволява да осъществи хадж веднъж на пет години.
Илюстрация за огромното стълпотворение на хора е нощната молитва, когато участниците в нея заемат пространството и улиците
на разстояние 2 км от Свещената джамия.
В дните на хадж мнозинството поклонници пътуват от едно
място към друго с автобуси. За поклонниците, пътуващи пеша,
има специални пътища. Част от пътя от Мина към Мека практически напълно преминава под сянка, а последният 1,5 км участък
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– през тунел. Придвижването пеша винаги се явява един от найдобрите способи на придвижване. Много поклонници ходят пеша
до Арафат и обратно. За целта трябва да са здрави и да имат сили.
В Арафат и Мина поклонниците се делят на групи (по държави) и тяхното настаняване е планирано предварително. В Мина
повечето места са в малки палатки от нескъпи материали. След
голям пожар в Мина по време на хаджа през 1997 г. палатките се
правят от негорящи материали. Към 2000 г. всички палатки в Мина са сменени. В тях има кондиционери, осветление, електрически
контакти и са много удобни. В Арафат настаняват обикновено в
големи палатки. Обикновено в Мина и Арафат мъжете и жените
се разполагат в различни палатки. Много поклонници спят и живеят на улицата, под мостове и в тунели. В тези условия надуваемият матрак с възглавница се оказва много полезен. Освен него
най-често се използва сламено килимче.
Обредите на хадж точно определят мястото и времето, където поклонникът е длъжен да се намира в дните на хадж. В Мина
има няколко джамии. Една от важните е Ал-Каиф, която се слави с
това, че в нея са се молили седемдесет пророци. Джамията Намира е единствената в Арафат. Единствената джамия в Муздалифа
е Машар ал-Харам.
Вертикално стоящите три каменни стенообразни съоръжения в Мина, наричани джамрат, са символи на трите места, в които Сатаната се опитва да разубеди пророка Ибрахим от принасянето в жертва на неговия син Исмаил. Хвърлянето на камъчета е
символичен жест. Джамрат са три: голям, среден и малък. Над тях
е построен многоетажен мост, затова камъчетата по стълбовете
могат да се хвърлят и отгоре, и отдолу (под моста). Построени са
нови пътища и тунели, водещи към джамрат. Мостът е много широк и неговият вход се охранява от полиция, за да се оказва при
необходимост помощ на хората. Движението на поклонници става
само в една посока. Необходимо е да се съберат по седем камъчета за всеки стълб, за всеки ден (на 10. число – само 7 камъчета, но
на 11., 12., 13. число – по 21 камъчета за всеки ден). Камъчетата
могат да се съберат в Муздалифа или Мина. Не е необходимо те
да се мият. Хадис съобщава: „Аз видях как Пратеникът на Аллах
мяташе камъни по джамра и това бяха малки камъчета“ (Муслим,
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1299). По-нататък се казва: „Той хвърляше камъчета по джамра в
10. ден след изгрев слънце, а след това [т.e. 11., 12., 13. число на зул-хиджа], когато слънцето минаваше зенита“ (Муслим, 1299). Според учените е препоръчително като правило времето до вечерната молитва. Но заради огромните тълпи жени, слаби и престарели,
се разрешава да се хвърлят камъчета до късна нощ, тъй като Мухаммед не казва нищо относно времето за края на обреда.41
На 10. ден от зу-л-хиджа поклонниците хвърлят камъчета
само по големия стълб. На 11., 12., 13. ден се започва с хвърляне
по малкия джамра и завършва с големия джамра. Поклонникът
хвърля едно след друго седемте камъчета, произнасяйки: „Аллах е
Превелик“ пред всеки джамра. Поклонникът е длъжен да хвърля
така, че камъчетата да попадат в стълба или в очертаната като
кръг област; в противен случай се налага повторен опит (тогава са
нужни резервни камъчета). Не трябва да се използва повторно
камъче, което вече е хвърляно в очертания като кръг район. Сунната изисква след хвърлянето на камъчета по малкия и средния
стълб поклонникът да застане с лице по посока на кибла и да отправи молитвено обръщение. Ако поклонникът е стар, болен,
слаб или бременна жена, може да поръча на някого да хвърли
камъчета за него.42
Жертвоприношението е задължително за поклонниците, извършващи хадж таматту или хадж киран. На поклонниците е разрешено да ядат месото на жертвеното животно (хади). Жертвоприношението в качество на изкупление (фидайа) също е задължително за поклонника, който:
- не успява да извърши едно от задължителните (ваджиб)
действия по време на хадж;
- извършва нещо забранено, намирайки се в ихрам (например използване на парфюм, подстригване на косата и др.);
- нарушава светостта на територията Харам (например ловуване, отсичане на дърво и др.);
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- има уважителна причина (например необходимост главата
да се обръсне заради заболяване на кожата на черепа).
Всичкото месо от изкуплението се разделя между бедняците
в района на Мека. Жертвените животни може да са камили, рогат
добитък, овце, кози. Поклонникът може или да принесе в жертва
овца или коза, или заедно с още шест други поклонници (всичко
седем души) – крава или камила. Важни са възрастта и здравето
на животните:
- камила – не по-млада от 5 години;
- крава – не по-млада от 2 години;
- коза – не по-млада от 1 година;
- овца – не по-млада от 6 месеца (според някои 1 година);
- животното не трябва да има никакви дефекти, защото в
противен случай не е годно за жертвоприношение (ако има едно
око, куца или е изтощено).
Жертвоприношението се прави на 10. число от зу-л-хиджа
или в течение на следващите три дни. Жертвоприношение от човек, който не извършва хадж, може да се прави на 10., 11., 12.
число. Жертвоприношенията се правят в Мина, Муздалифа и Мека. При заколването на животното поклонникът е длъжен да каже: „В името на Аллах, Аллах е Велик“. Следва молба към Аллах да
приеме жертвата и назоваване на името на човека, от чието име
се принася.43 Тоновете месо незабавно се замразяват и се отправят със самолети в по-бедни мюсюлмански държави, където го
разпределят. По време на хадж през 2000 г. в Мина е открита нова кланица с капацитет за 4 дни повече от 600 000 животни. Много поклонници настояват лично да извършат жертвоприношение.
Властите не допускат всички до кланицата и разрешават примерно на всеки двадесети поклонник да извърши жертвоприношението лично. Обикновено се заколват 1 млн. животни. Вместо жертвоприношение се допуска пост само в случай, когато поклонникът нямат средства, за да принесе жертва. „И довършвайте поклонението хадж и поклонението умра заради Аллах! А ако сте
възпрени, [дайте] жертвено животно според своите възможности!
И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне
43
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местоназначението си! А който от вас е болен или има увреждане
по главата, тогава да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който се възползва
от поклонението умра до поклонението хадж, [да даде] жертвено
животно според своите възможности. А който не е в състояние,
да говее три дни по време на хадж и седем, щом се върнете, та
пълни десет. Това е за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е суров в наказанието!“ (Коран, 2: 196).
Предписано е да се пости три дни, до осмия ден на зу-лхиджа, ако е възможно, тъй като Мухаммед указва, че в дните
ташрик е нужно да се яде (да се празнува). Но ако тези дни ташрик са единствените, когато може да се пости, препоръката е да
се съблюдава постът. Не бива да се забравя за поста в течение на
останалите дни (седем) след връщането у дома. Много поклонници предпочитат да постят, утвърждавайки, че не могат да купят
жертвено животно, но покупките, които те правят преди и след
хадж, противоречат на заявеното.
След заколването на жертвените животни Мухаммед обръсва своята глава. След това произнася молитвено обръщение, три
пъти молейки Аллах да прости на онези, които са с обръснати
глави и подстригани коси. Тези поклонници, които пристигат в
Мека дълго преди хадж и планират да обръснат главата си, трябва
да помнят, че:
1. Не бива да бръснат главите си частично. Ал-Бухари и
Муслим предават, че Посланикът на Аллах забранява да се бръсне само част от главата и да се оставя другата част необръсната
(Ал-Бухари, 5921; Муслим, 2120).
2. Да започват от дясната страна.44
Хадиси на Муслим предават как Мухаммед пристига в Мина,
отива до стълба (джамра) и хвърля по него камъни, след което се
отправя към мястото, където живее в Мина и принася в жертва
животно. След това ползва бръснар и най-напред той обръсва
дясната страна на главата му, а след това и лявата. Накрая Мухаммед раздава своята коса на хората (Муслим, 1305 – 1323).
44
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Обикалянето на Кааба за хадж е един от най-важните обреди на хадж и нито един поклонник не може да го пропуска. Жените с месечен цикъл могат да го отложат, но са длъжни да не го
пропускат, тъй като до неговото осъществяване остават „забранени“ за своите мъже. „После да премахнат нечистотията си и да изпълнят своите обети, и да обхождат древния Дом!“ (Коран, 22: 29).
Съгласно Сунната обикалянето за хадж се извършва на десетия ден на зу-л-хиджа. При невъзможност да се изпълни в този
ден това трябва да стане в един от дните ташрик (11., 12., 13. ден
от зу-л-хиджа) или след това, ако поклонникът има убедително
основание за това.
Поклонникът таматту също е длъжен да извърши ритуалното изминаване на разстоянието между Сафа и Марва. Поклонниците киран и ифрад са длъжни да извършат сай за хадж.
Всички поклонници са длъжни да се намират в Арафат на 9.
ден от зу-л-хиджа. Без извършването на този обред хадж е недействителен. Този обред не може да се извършва в друг ден и
пропускането му не може да се изкупи с нищо. Мухаммед казва,
че хадж – това е Арафат. Този ден е един от най-благословените.
На него поклонниците не са длъжни да постят. Постят само онези,
които не извършват поклонничество. Оставането на Арафат до
залез слънце е задължително (ваджиб). А тръгването на поклонниците от Арафат след залез слънце се нарича нафара.
Когато Мухаммед пристига в Муздалифа, прави умиване и
извършва вечерната и нощната молитва. След молитвите той ляга
да спи до зори. Поклонниците следват направеното от него и нощта използват за сън и почивка. Мухаммед изпраща слабите (жените
и децата) в Мина. Ал-Бухари и Муслим предават много хадиси за
ранното заминаване на слабите и престарелите от Муздалифа. В
същото време хадисите ясно и точно указват, че младите и силните
са длъжни да проведат нощта в Муздалифа. Призори Мухаммед
става и възглавява колективната сутрешна молитва. След това сяда
на своята камила Касва и тръгва към свещената планина Муздалифа, където се обръща по посока на кибла и възнася молитвено обръщение. „И не е грях за вас да търсите щедрост от своя Господ. И
когато се стичате от Арафат, споменавайте Аллах при Свещената
планина! И Го споменавайте, както ви е напътил, дори да сте били
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преди това от заблуждаващите се! После се стичайте, откъдето хората се стичат, и молете Аллах за прошка! Наистина Аллах е опрощаващ, милосърден“ (Коран, 2: 198 – 199).
И отново както на Арафат поклонниците могат да се намират на всяко място в Муздалифа, тъй като Мухаммед казва: „Аз
пребивавам тук, но цялата Муздалифа се явява място за пребиваване“ (Муслим, 1218).45 Муздалифа е единственото място за цялото време на хадж, където могат да се видят заедно толкова много
поклонници (в ихрам), тъй като местността е открита и всички
спят под открито небе.46
На третия ден от хадж (10. число от зу-л-хиджа) след сутрешна молитва и молитвени обръщения в Муздалифа поклонниците малко преди изгрев слънце се отправят към Мина. Много от
тях предпочитат да ходят пеша. Както и преди това, те отправят
молба. Всички те се насочват към най-големия стълб (джамра) и
хвърлят едно след друго седем камъчета. При всяко хвърляне
поклонникът произнася „Аллах е Велик“. След това той прави
жертвоприношение с овца, коза или друго жертвено животно.
После поклонниците мъже обръсват главата си или подстригват
косата си. Жените отрязват само 2,5 см от един кичур или къдрица. Поклонникът вече е освободен от всички ограничения на ихрам освен съпружеските отношения и носи обичайните дрехи.
Отправя се към Мека, за да извърши обикаляне на Кааба за хадж
(7 обиколки), молитва до Макама на Ибрахим и ритуалното 7 пъти
преминаване между Сафа и Марва. С това поклонникът се освобождава от всички ограничения на ихрам и се връща в Мина, за
да проведе там следващите два или три дни и нощи. Прощалното
обикаляне на Кааба е задължителен акт на хадж. Всеки поклонник, който планира да напусне свещената територия Ал-Харам, е
длъжен да изпълни този обред.
Много поклонници, които не са били в Медина преди хадж,
обикновено го правят след хадж. За Лъчезарната Медина Мухаммед казва: „Медина е свещено място. В нея не може да се секат
дървета, не може да се въвеждат каквито и да са ереси, да се из45
46
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вършват каквито и да са грехове, и ако някой, който ще насажда в
нея ереси или извършва грехове [лоши постъпки], той ще си навлече проклятието на Аллах, ангелите и всички хора“47 (Муслим, 1366).
Вече беше посочено казаното от Мухаммед относно наградата за молитвите в Джамията на Пророка (Муслим, 1934). За жителите на Медина той заявява: „Онзи, който прави заговори против жителите на Медина, ще изчезне [бъде унищожен], както сол,
разтворяема във вода“48 (Муслим, 3361).
Посещението на град Медина не е обред на хадж и няма отношение към хадж.49 Въпреки това посещението на Джамията на
Пророка е достойно за похвала. Зад централните врати на Джамията на Пророка е гробът на Мухаммед. Поклонникът застава с
лице към него, ако е възможно, и приветства Пророка: „Мир на
тебе, о, Посланико на Аллах и милост и благословения на Аллах“.
Вдясно от гроба на Мухаммед са гробовете на Абу Бакр и Омар,
пред които също се застава с приветствие. Ако има много хора,
просто се минава покрай гробовете, произнасяйки приветствията.
В исляма няма основания за дълги молитви и приветствия редом
с гробовете. При посещение на Джамията на Пророка е недопустимо спирането пред неговия гроб с ридание, молба за помощ от
Мухаммед и молитва, както и докосване и целуване на решетките
и стените му. Защото той казва: „Не ме славословете, както християните възхваляват Ису ибн Марйам [Иисуса]“50.
В източниците на исляма няма достоверни сведения за допълнителната полза на осемдневното пребиваване (извършване на
40 молитви) в Медина. В тези източници е похвално посещението
на джамията Куба51 и гробището, тъй като Мухаммед казва: „Посещавайте гробовете, тъй като те ви напомнят за Последващия свят“.
В гробището Ал-Баки са погребани сподвижниците и членовете на семейството на Мухаммед.52 Съгласно нормите на исляма
на мюсюлманско гробище трябва да се произнесе следната мо47

Аль-Бухари... Цит. съч., с. 332.
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Ибн Мирзакарим ал-Карнаки, И. Зарипов. Цит. съч., с. 384 – 402.
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Аль-Бухари... Цит. съч., с. 542.
51
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литва: „Мир на вас, о, вярващи, в тези пристанища. Онова, което
ви беше обещано за утре, дойде за вас. На вас беше дадена почивка. Скоро и ние ще се присъединим към вас, ако такава бъде
волята на Аллах“ (Муслим, 974). В Саудитска Арабия на жените е
забранено да ходят на гробище. Затова те стоят извън оградата и
произнасят посочената молитва.
Хаджът свързва поклонниците с мюсюлманите от цял свят
символично, ритуално и политически. Като тържество на ежегодното събиране и обновление на световната общност на мюсюлманите
(умма), той се явява най-въздействащият израз на ислямския идеал
за единство в пространството, културата и времето.53
Малкото поклонничество (умра) се извършва по всяко време на годината.54 Предпочитани месеци са тези, в които умра се
извършва съвместно с хадж (най-често месец зу-л-хиджа). Умра
се предшества от приемането на ихрам, след което поклонникът
влиза на територията на Свещената джамия, обикаля Кааба, моли
се, пие вода от Замзам и седем пъти пробягва между хълмовете
Сафа и Марва. Ако след умра не следва хадж, поклонникът напуска състоянието на ихрам. Доислямската умра се извършва през
пролетния месец раджаб и представлява сезонен обред (ритуал).
През езическата епоха на всеки от двата хълма има по един идол.
Въпреки че ислямът премахва кумирите, у някои хора остава
съмнение, че нарушават предписанията на Аллах. Затова в знамение се казва, че не е грях извършването на този древен ритуал.
Елементи на умра са обредите при приемане на ихрам, таваф и
принасянето на жертви. Обединяването на умра и хадж през 632
г. е израз на религиозна политика, възприета от Мухаммед, за ислямизиране на основните езически обреди. За разлика от хадж
умра не е задължителна и се счита за акт на лично благочестие.55
Според „Оксфордски речник на исляма“ умра е поклонение в
Мека, което се прави в период извън предписания за задължителното поклонение хадж. Често се определя като малкото поклоне53

Оксфордски речник на исляма. Под редакцията на Джон Л. Еспозито. София,
2007, с. 403 – 405.
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ние. Не е задължително за мюсюлманите, но се смята за похвално
деяние. Много от основните ритуали на поклонението хадж са част
и от умра: седемте обхода на Кааба, пробягването или прекосяването на разстоянието между хълмовете (възвишенията) Сафа и
Марва, подстригването на косата или обръсването на главата.56
Правителството на Саудитска Арабия обикновено следи хода на ритуалите и установява квота една виза на 1000 мюсюлмани
за всяка държава. Много мюсюлмани подкрепят организацията
Ислямска конференция (ОИК) в опита ѝ да създаде международна
агенция, която да централизира и контролира провеждането на
хадж, за да се избегнат протекционизмът, негодуванията и ескалирането на конфликтите между различни етнически групи, региони, класи, партии.
В днешно време по решение на краля на Саудитска Арабия
се провеждат мащабни работи по реконструкцията и обновяването на обектите на хадж. В ход е разширение на Свещената джамия
в Мека, което ще увеличи нейната територия до 400 000 кв. м и
ще обезпечи допълнително място за 1 120 000 души. Строят се
още две минарета, а също нови врати на краля, всички стари и
нови помещения се оборудват с климатици. След реконструкцията в Свещената джамия на молитва едновременно ще могат да
участват 2,5 млн. души. Съобразно съвременните изисквания се
планира скоро около нея да бъдат направени площадки за хеликоптери, да се построи метро, което да я свърже с долините Мина, Арафат, Муздалифа, да се построи железопътна линия, свързваща Мека с Медина. Изгражда се нов жилищен район, разчетен
за 100 000 жители. Планира се да се увеличи площадът на Свещената джамия, за да може да побира едновременно 5 млн. души.
Конструкцията ще бъде решена така, че независимо къде е човек
на нейна територия, той да вижда Кааба.
Министерството на хадж на Саудитска Арабия планира да
открие в долината Хиджр, на входа към Медина поклоннически
център. Ежегодно той ще може да обслужва повече от 7 млн. души, пристигащи за хадж и умра. Двойно ще се увеличи площта на
Джамията на Пророка в Медина и вместо сегашните 1,5 млн. ду56
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ши тя ще приема 3,1 млн. души, като площта ѝ ще достигне 137
000 кв. м.
Правителството на Саудитска Арабия установява квота една
виза на 1000 мюсюлмани за всяка държава.
Духовното значение на хадж се заключава в това, че напускайки своя дом за времето на поклонничеството и понасяйки тежестта и бремето на дългото пътуване, поклонниците по този начин извършват външно и вътрешно пречистване, внасят мир в
душите си. Мюсюлманите осъзнават особената значимост на социокултурните комуникации по време на хадж между представители на различни народи, изповядващи исляма.
Поклонничеството в исляма е продължение на древна културна традиция, на чиято основа то разгръща своята религиозна
същност и в продължение на много векове се превръща във важен елемент от съвременния цивилизационен модел.
1.
2.
3.
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УКАЗАНИЯ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА „НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. „Научните трудове“ на ВУСИ се издават в няколко научни направления: Политика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право, Сигурност и др. „Научните трудове“ се издават в единно книжно тяло, а
също така и в онлайн версия, поместена на сайта на ВУСИ – www.vusi.bg.
2. Материалите трябва да имат оригинален научен принос.
3. Материалите се представят на един от работните езици на „Научните
трудове“ – български, руски, английски, немски, френски. Резюмето и
ключовите думи към тях са съответно на английски език (ако текстът е
на български език) и на български език (ако текстът е на чужд език).
След основното заглавие и автора/ите по същия съответен начин се дават преведени заглавието и автора/ите.
4. Обемът на всеки материал е от 20 до 60 стр. А5, с шрифт Arial, 10 pt,
разстояние Single, двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см.
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на резултатите, за стиловото и езиковото оформление на текстовете и резюметата.
6. Всеки автор може да участва в „Научните трудове“ само с един материал.
7. Материалите се предават в редакционната колегия от 1 септември до
10 октомври.
8. Всеки материал се представя в електронна версия (в MSWord format),
която се изпраща на служебната електронна поща на членовете на
Редколегията – info@vusi.bg.
Раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
1. Предоставените материали се рецензират от хабилитирани преподаватели в същото научно направление и се одобряват или отхвърлят от
Редколегията на „Научните трудове“.
Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
1. Материалите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на повисока версия на програмата), като на диск студиите са записани във
файлов формат doc. Файлът не се архивира.
2. За форматирането на текста менютата на Word 2003 се настройват по
следния начин:
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Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm
Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm
Paper Size: A5 (14 x 21 cm)
Format:

Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10
Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment –
Justified; Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0;
After – 0

3. Страниците не се номерират.
4. Първата страница се оформя по следния начин:
а) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва
„НАУЧНИ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ и научното направление.
б) След един празен интервал с главни букви, 13 pt, Bold, се изписва заглавието на български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд език (ако текстът е на чужд език) и се центрира.
в) След празен интервал с редовни букви, 12 pt, Bold, се изписват имената на авторите – пълното собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че са повече от трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена), научните звания и степени на български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд език
(ако текстът е на чужд език).
г) На следващия ред се изписва с редовни букви, 12 pt, Italic, учреждението, което авторът представя.
д) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски
език заглавието, имената на авторите и учреждението, което представят,
само че всички 11 pt (ако текстът е на български език) или на български
език (ако текстът е на чужд език).
е) След един празен интервал с редовни букви се изписва Abstract: и на
английски език с Italic се помества резюмето. На нов ред също с малки
букви се изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат
ключовите думи (и двете 10 pt) (ако текстът е на български език); или се
дават Резюме: и Ключови думи: (ако текстът е на чужд език).
ж) След един празен интервал следва изложението.
5. За основния текст се използва автоматично пренасяне: Tools –
Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.
6. Заглавията на отделните части/точки са с букви Small Caps, Bold, 12 pt,
центрирани. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.
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7. Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Arial, 9 pt,
разстояние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см,
отстъп на първия ред на абзаца – 0 см.
8. След един празен интервал от основния текст следва Библиография,
9 pt, центрирана, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът за библиографско описание.
9. Таблици, фигури и източници
а) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, номерацията им е с арабски цифри.
б) Думата Таблица се изписва изцяло, с редовни букви, Bold, Italic. Заглавието на таблицата се изписва на същия ред, с малки букви, само
Bold, без отстъп, двустранно подравнено, преди таблицата. Текстът и
имената на величините в антетките започват с главна буква, а в края им
не се поставя точка.
в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см
(пропорционално). Думата Фигура се изписва с редовни букви, Bold, а
заглавието на фигурата се изписва на същия ред, с малки букви, но Bold,
Italic, без отстъп, двустранно подравнено, преди фигурата.
г) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и следва текстът, 9 pt, Italic.
10. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край
на печатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н.
11. Библиографските позовавания се посочват в текста в последователно нарастващ ред, номерата им се поставят в квадратни скоби, например [1], [3 – 7] и т.н., а посочените страници от източниците: [1: 73].
12. В края се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор.
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FOR PRESENTING THE MATERIALS FOR „SCIENTIFIC WORKS“ OF HSSE

Section I. GENERAL PROVISIONS
1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics,
Economics, Management, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific
works“ shall be issued in a single booklet form, but also in an online version
posted on the website of HSSE – www.vusi.bg.
2. The materials must have an original scientific contribution.
3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific
works“ – Bulgarian, Russian, English, German, and French. The abstract and
keywords to each of them are in English (if the text is in Bulgarian language)
and in Bulgarian (if the text is in a foreign language). The title and author/s
are given translated after the main title and the author/s in the same relevant
way.
4. The volume of each material is from 20 to 60 p. A5, with font Arial, 10 pt,
distance Single, justified text, indent the first line 1 cm.
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity
of the results of the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries.
6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material.
7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to
October 10.
8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which
is sent to the official e-mail to members of the Editorial Board –
info@vusi.bg.
Section II. TERMS OF PUBLICATION
1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same
scientific field and be approved or rejected by the Editorial Board of
„Scientific works“.
Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS
1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the
program) as a disk studios are saved in file format doc. The file is not
archived.
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2. For text formatting the menus in Word 2003 is configured as follows:
Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm
Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm
Paper Size: A5 (14 x 21 cm)
Format:

Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10
Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment –
Justified; Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0;
After – 0

3. The pages are not numbered.
4. The first page is formed as follows:
a) At the top in Bulgarian and English in capital letters is shown „Scientific
works“ of HSSE and the scientific direction.
b) After a space in capital letters, 13 pt, Bold, displays the title of the
Bulgarian language (if the text is in Bulgarian language) or in the respective
language (if it is a foreign language) and is centered.
c) After a space with regular letters, 12 pt, Bold, the names of authors – the
full first and last name of author/authors (if more than three are allowed
initials acronym of own names) academic titles and degrees in Bulgarian (if
the text is in Bulgarian language) or in respective foreign language (if it is a
foreign language) are written.
d) The next line displays with regular letters, 12 pt, Italic, the institution which
the author presents.
e) After a space title, the authors' names and institution, which present are
shown only that all 11 pt (if the text is in Bulgarian language) or in Bulgarian
language (if it is a foreign language) in the same way in the English
language.
f) After a space with regular letters written Abstract: in English with Italic is
placed the summary. On a new line also with small letters are written the
Keywords: and in English also in Italic the keywords are written (both 10 pt)
(if the text is in Bulgarian language); or a Summary:, and Keywords: (if the
text is in a foreign language).
g) After a space the exposition follows.
5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language –
Hyphenation – Automatically hyphenate document.
6. The titles of individual parts/items are letters SMALL CAPS, Bold, 12 pt,
centered. Before and after the section headings is allowed a blank space.
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7. The footnotes are: justified text, font Arial, 9 pt, distance Single, off the
top, bottom, left and right – 0 cm, indent the first line of the paragraph – 0
cm.
8. After a blank space from the basic text should follow Bibliography, 9 pt,
centered, as in the shaping are respected alphabetical order by surname and
ISBDs.
9. Tables, figures and sources
a) The tables, charts and figures are in black and white, they are incorporated
into the text, their numbering is with Arabic numerals.
b) The word Table is written entirely in lower case letters, Bold, Italic. The
title of the table is displayed on the same line, in small letters, only Bold,
without indentation, justified text before the table. The text and the names of
the parameters in the header begin with a capital letter, and they do not end
with a point.
c) The maximum permissible width of the figures and the charts is 12 cm
(proportionately). The word Figure is shown in lower case letters, Bold, and
the title of the picture is displayed on the same line, in small letters, but
Bold, Italic, without indentation, justified text before the figure.
d) The sources of tables, graphs and figures indicated below: Source: and
follows the text, 9 pt, Italic.
10. The mathematical formulas and equations are numbered on the right
edge of the printing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc.
11. The bibliographic references are given in the text in sequential ascending
order, their numbers are placed in square brackets, for example [1], [3 – 7],
etc., and those pages of sources: [1: 73].
12. At the end the names of the author/s, his/their addresses, telephones, emails are indicated. It is referred and who is the leading author.
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