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ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаеми участници и гости на международната научна конференция,
От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика
(ВУСИ) и лично от мое име ви приветствам по повод на откриването на международната научна конференция на тема „Сигурност и икономика в несигурния свят –
дилеми и предизвикателства“. Академичният форум, на който си дават среща доказани световни експерти и професионалисти от девет държави, се провежда по случай
15-годишния юбилей на ВУСИ.
Висшето училище по сигурност и икономика винаги е предоставяло висока
трибуна за различни дискусии и научни полемики, които са провокирали обмяна на
работещи идеи. Като ректор на вуза за мен е удоволствие да се обърна към вас, за да
изразя своята подкрепа и съпричастност към активните усилия, които полагате за
безпристрастен и професионален анализ на международните процеси, свързани със
сигурността и икономиката в глобален мащаб. Дълбоко съм убеден и вярвам, че експертните ви мнения и становища са изключително важни и обосновани и могат да
допринесат за разрешаване на сложните взаимоотношения в днешния несигурен свят.
Международната научна конференция предоставя не само академична възможност за изява, но също така и шанс вижданията и пътищата за преодоляване на
конфликтите да получат своята легитимация в обществото като цяло. Основният
замисъл на форума е да предизвика дебат, да провокира вниманието, да подпомогне
държавните институции, които работят в сферите на сигурността и икономиката.
Мащабността на конференцията, сериозното международно участие и богатият
потенциал на участниците са гарант, че научната полемика и сблъсъкът на идеи ще
спомогнат за набелязването на пълноценен комплекс от мерки, които ще допринесат
за разрешаването на актуалните предизвикателства.
Доказателство за непрекъснато растящия авторитет на висшето училище е,
че в международната научна конференция, посветена на 15-годишния юбилей на ВУСИ, взеха участие повече от 80 специалисти и преподаватели от седем държави –
САЩ (Калифорнийския университет), Русия (Финансов университет към правителството на Руската федерация), Казахстан (Агротехнически университет „С. Сейфулин“, Астана), Сърбия (Факултет по право, сигурност и мениджмънт „Константин
Велики“, град Ниш), Босна и Херцеговина, Република Сръбска (Факултет за сигурност
и защита към Независимия университет, град Баня Лука), Република Македония (Европейски университет) и България (Българска академия на науките; Българска народна банка; УНСС; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“; Академия на МВР;
Военна академия „Георги С. Раковски“; Национална служба за охрана; Шуменски
университет „Еп. К. Преславски“; Нов български университет; Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“; Русенски университет „Ан. Кънчев“; Пловдивски университет „П. Хилендарски“; Икономически университет – Варна; Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски“; Университет по хранителни технологии –
Пловдив; Аграрен университет – Пловдив); представители на обществени институции, частни организации и др.
Убеден съм, че работата на форума ще бъде изключително полезна, а изводите
от обсъжданите проблеми и проведената научна дискусия ще намерят реални приложения.
На всички пожелавам ползотворна и успешна работа и нека международната
научна конференция постигне поставените цели!
На добър час!
проф. д.п.н. Георги Манолов
ректор на ВУСИ
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КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ –
НЕВИДИМИТЕ ЗАПЛАХИ В ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯТА
докторант Кузман Мартинов
Академия на МВР – София
CYBERCRIME – THE INVISIBLE THREATS ON THE INTERNET TRADING
Kuzman Martinov, PhD student
Academy of MIA – Sofia
Abstract: The following report examines the nature of cyber environment as a place to commit
crimes, particularly those undertaken in the field of e-trade. It examines the existing normative base to
fight them. It studies the ways to commit such a crimes, the types of traces, that can be detected, and the
specifics of their investigation. The report generalizes theoretical and practical knowledge that can help
to enrich operative search and procedural activities and on that base deduce practical rules and
recommendations to help increase efficiency in the investigation of such a crimes. It analyzed the
opportunities of preventive action in relation to these crimes, as proposed concrete measures.
Key words: cyber environment, cybercrime, e-trade, investigation, prevention

Увод
Съвременният човек живее в условия, характеризираща се с бърз растеж и развитие на информационно-комуникационните технологии и системи, формиращи нова,
непозната до момента среда. Киберпространството, определяно като „петото“ пространство, даде много възможности за развитие в областта на човешкия живот. Налице е
нарастваща и необратима дигитална зависимост на обществото и отделния индивид.
Днес е немислимо да си представим човешкия живот без интернет, който придоби
важно значение за съвременното общество в ключови сфери, като търговията, финансовите трансакции, политическата и социалната активност, образованието, сигурността
и др. Станахме свидетели на появата на нови начини и средства за разплащане и търговия. Киберпространството разми съществуващите граници между държавите, превръщайки света в глобална конструкция. Основни дейности на държавата бяха преместени
в тази среда. Наред с положителната му роля, свързана с насърчаване на икономическото развитие, научните изследвания, социално-културните отношения, укрепване на
военните и отбранителните системи и електронното управление на правителствата,
киберпространството се оказа уязвима и несигурна среда. Възможностите за извършване на киберпрестъпления, носещи големи печалби, бяха бързо установени от морално
нестабилните членове на обществото. През последните години се наблюдава нарастване на патологичните явления в интернет търговията. Последиците от тях засягат все по
голям брой физически и юридически лица, губещи значителни финансови средства.
Негативната роля на киберпрестъпленията в областта на търговията не се изчерпва
само с финансовите загуби. Наред с нея се наблюдава допълнителен отрицателен ефект
на несигурност и компрометиране на икономическите отношения, осъществяващи се в
тази среда. Разгледано в глобален план, този резултат в редица случаи надминава размера на реално претърпените загуби. Това подкопава авторитета на киберсредата като
сигурно място за търговия, както и този на отделните финансови институции, опериращи в нея. Подобен проблем налага да бъдат изследвани начините на извършваните
киберпрестъпления в областта на интернет търговията и да бъдат предложени препоръки за тяхното ограничаване.
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Ключови понятия
Изследването на киберпрестъпленията в областта на интернет търговията налага
да бъдат посочени основните ключови понятия, даващи възможност да бъдат определени параметрите на средата, в която се извършват тези престъпления, и изведени причините, които ги пораждат. Анализът на съществуващата нормативна уредба, както и
определенията в публичното пространство показват, че са налице множество определения за понятието „киберпространство“. То може да бъде разглеждано в широк и в тесен
смисъл. Прави впечатление, че в редица случаи то се припокрива или използва като
тъждествено с понятието „интернет пространство“, „информационно пространство“ и
др. Според Национална стратегия за киберсигурност [3] киберпространството е интерактивна среда от електронни мрежи и информационна инфраструктура, включително
интернет, телекомуникационни мрежи, компютърни системи, вградени процесори и
контролери, които се използват за създаване, унищожаване, съхраняване, обработка,
обмяна на информация, управление на обекти, системи и услуги за потребителите. Като
част от киберпространството световната мрежа интернет е глобална система от свързани компютърни мрежи, която служи за отдалечен достъп до голямо разнообразие от
информационни ресурси и услуги. Към месец юни 2018 г. достъп до интернет имат 51.1
% от населението в световен мащаб [9]. През годините се наблюдава тенденция на
нарастваща търговска дейност в интернет. Според специалисти в областта до 2021 г.
общите обороти от нея в световен мащаб ще бъдат в размер на 4.4 трлн. долара.

Причините, водещи до завишените обеми на търговска дейност в интернет пространството, могат да бъдат класифицирани в следните категории: 1) времеви – възможност за сключване на сделки по всяко време на денонощието чрез ясно определени
срокове на доставка; 2) ресурсни – възможност за търговия в кратки срокове, с контрагенти във всяка точка на света, посредством минимално изразходване на време и средства; 3) информационни – възможност за събиране на неограничено количество данни за
цените и качеството на различни стоки и продукти и техните производители. От изложеното може да се прогнозира, че интернет търговията ще придобива все по-големи
мащаби в киберпространството и в частност в интернет средата. Наред с това умишлените злоупотреби в областта на търговията се очаква да нараснат. Всичко това налага
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предприемането на законодателни и организационни мерки за ограничаването на рисковете при онлайн пазаруването.

Нормативна база
Изследването на научната теория и практика показва, че е налице голямо разнообразие от престъпни посегателства, които могат да бъдат извършени в киберсредата.
Поради това от гледна точка на нормативната им уредба те намират систематично
място в съставите на традиционни престъпления, като кражби, измами, изнудвания и
др. Често киберпрестъпленията са формулирани като квалифицирани състави на тези
престъпления [1]. Проучването на формите на престъпни посегателства в областта на
интернет търговията показва, че основно при тях се осъществява съставът на престъплението измама, съдържащ се в нормата на чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс. Наред
с престъпните посегателства при интернет търговията се срещат и т.нар. „интернет
злоупотреби“, свързани с онлайн пазаруването. Последните по своята същност не представляват престъпления, а нарушения – санкционирани по Закона за защита на потребителя. Нуждите на настоящото проучване налагат да бъдат разгледани основните
начини на осъществяване на престъпления в областта на електронната търговия, както
и нелоялното ѝ извършване във вреда на отделните крайни потребители.

Начини на извършване на престъпления при интернет търговия
Развитието на телекомуникациите и възходът на дигиталните технологии предизвикаха безпрецедентни предизвикателства в защитата на неприкосновеността и
личната информация [7].
Измамата е най-често срещаният начин към момента на извършване на престъпления при интернет търговия. Изследването им показва, че при същите са налице характерни способи на подготовка, извършване и прикриване на престъплението, представляващи стройна и последователна система от действия за постигане на престъпния
резултат. Подготовката за извършването им се заключава във: 1) Откриване на банкови
сметки в български и чуждестранни банки на името на незапознати с престъпния замисъл лица и получаване на възможност за опериране с тези сметки посредством дебитни
карти, теглейки инкриминираните суми на POS терминали; 2) Регистриране на фиктивни юридически лица от подставени лица, незапознати с престъпния замисъл (не е задължителен елемент от при подготовката); 3) Изготвяне на уебстраници на фирми –
чужда собственост, фиктивни или несъществуващи фирми – като в същите се посочват
функциониращи адреси на електронни пощенски кутии и телефони за връзка; 4) Изучаване и събиране на данни относно пазарните цени на определени продукти, качествените им характеристики, произхода, начините на спедиция и др. Копиране на цифрови
изображения на въпросните продукти; 5) Публикуване на обява за продажба на определена стока в съществуващи интернет страници или сайтове, в които традиционно се
публикуват подобни съобщения. Обикновено в известието към бъдещите купувачи се
посочва цена на стоката, която е по-ниска от пазарната или борсовата.
Действията, свързани с извършването на престъплението, са ангажирани с изчакване на запитване и поръчка от страна на бъдещите жертви. Възможно е кореспонденцията да протече посредством имейл или в комбинация с разговори и по мобилен
апарат (в тези случаи извършителите на измамата предварително се снабдяват с предплатени SIM карти). Между страните се договарят условията на доставката, количеството, качеството и цената на продуктите. От жертвата се изисква да заплати предварително уговорената цена или задатък по посочена банкова сметка или да направи превод на
физическо, респективно юридическо лице, посредством фирма за парични преводи.
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Получените парични суми се изтеглят лично от извършителя или посредством трето,
подставено, лице (вж. Фигура 1) .
Фигура 1.

Следва да отбележим, че извършителите на тези измами са наясно с възможностите за прикриване на престъплението, предлагани при плащания с виртуални валути.
Поради това са налице случаи, при които извършителите изискват от жертвите плащането да бъде посредством първоначален обмен на пари срещу криптовалута (биткойн)
[4; 6; 8], която впоследствие да им бъдат изпратена. Към настоящия момент в областта
на сигурността няма достатъчно подготвени експерти за проследяването на направените трансфери с виртуални валути до извършителите. Използването на криптовалути
позволява за кратък период от време същите да преминат през множество виртуални
портфейли, както и да попаднат в интернет борси за търговия с тях. Наред с това въпросните виртуални средства могат да бъдат използвани за закупуване на различни
стоки. Действията по прикриване на престъплението се осъществяват в случаите, в
които е бил използван мобилен апарат, чрез унищожаването му, както и на намиращата
се в него SIM карта.
Модалитет на горепосочената схема са интернет измамите, свързани с доставка
на стоки посредством спедиторски фирми. Най-често се касае за покупко-продажба на
компютърни части, авточасти втора употреба и такива за мобилни апарати. Особеностите при тях са в подготовката. При нея извършителите предварително се снабдяват с
дефектирали части, закупувайки ги от битпазари, интернет или сервизи. Въпросните
части се публикуват за продажба в специализирани интернет сайтове, като се представят за работещи (втора употреба или нови). Поръчката се изпраща на купувача с наложен платеж чрез спедиторска фирма. Самата доставка става в дома на купувача или в
офис на фирмата. След получаване на доставката и плащане на цената купувачът разбира, че същите не работят. При опит да му бъде възстановена сумата и да върне продукта жертвата разбира, че е невъзможно да осъществи контакт с продавача. При установяване на самоличността им извършителите представят дейността си като правно
регламентирана частна сделка и твърдят, че са изпратили работещи части, които са
повредени от самия купувач поради неправилна експлоатация.
Въпреки липсата на достатъчно емпирични източници [2] особеностите на начина на извършване на престъплението позволяват да бъдат направени изводи относно
видовете следи, които могат да бъдат открити при тези престъпления, способстващи за
разкриването им. Организацията на разследването следва да е насочена към проследяване на направлението на връзката чрез установяване на IP адрес на крайното устройство на извършителя. Необходимо е да се отбележи, че при извършването на интернет
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кореспонденция често извършителите на измами използват програмен продукт с наименование TOR, даваща възможност да бъде генериран фалшив IP адрес. Наред с това
те използват т.нар. „свободни интернет мрежи“ – собственост на различни физически и
юридически лица, към които могат да се прикачват след получаване на парола за достъп до тях. В този случай при проследяване на направлението и източника на връзката
се достига до IP адрес на рутер, инсталиран от собственика му, разпръскващ сигнал на
определена територия. Наред с това за разкриването им е необходимо да бъдат проследени извършените парични преводи в страната и в чужбина. Разследването на подобни
киберпрестъпления е свързано с наличието на множество трудности, породени от съществуването на международен елемент, налагащ разследването да бъде провеждано
при познаването и спазването на различни законодателства, твърде често влизащи в
колизия. Налице са първите стъпки към синхронизация на законите на отделните държави за подобряване на нормативната уредба. Необходимо е да се посочи, че едва през
последните години на базата на различни спогодби започна изграждането на различни
организационни форми на сътрудничество между отделните държави посредством
правоохранителните и правозащитните им органи. Това налага в организационен аспект създаването на единен международен орган за разследване на подобни престъпления при спазване на законодателствата на отделните държави.
Характерните трудности при разследването на престъпленията в областта на интернет търговията и неимоверното нарастване на оборотите в този сектор налагат предприемането на превантивни мерки за ограничаването на тези престъпления. Изследването на научната теория и практиката показва, че могат да бъдат изведени следните
препоръки за недопускането на подобен род прояви: 1) Предварително проучване и
проверка на съответния търговец относно легитимността му. Съвременната интернет
среда позволява да бъде събрана необходимата информация от различни източници, в
т.ч. и от сайтове на официални държавни органи. Интернет страниците на даден търговец следва да съдържат данни относно самоличността, адреса и начините на връзка с
него; 2) Проверка на цените на сходни продукти на същия производител. Прекалено
ниските цени на даден продукт, предлагани от даден търговец, е един от индикаторите,
че е възможно да се касае за измама; 3) Проверка на отзивите за даден търговец преди
сключване на сделката. Често е налице информация в различни форуми, свързана с
нелоялно поведение от негова страна. Един от регулаторните механизми на киберсредата е, че същата има възможност и поддържа система за оповестяване към ползвателите си. Тя не се администрира автоматично, а зависи от отделните потребители, които
следва да посочват съмненията и наблюденията си спрямо отделните търговци; 4)
Предварително осъществяване на контакт с търговеца и уточняване на параметрите на
сделката – вид и цена на продукта и начин на доставка, преди извършване на плащане.
Следва проведената кореспонденция да бъде запазена до получаването и проверката на
продукта; 5) Предварително уговаряне на условия, позволяващи купувачът да заплати
цената едва след проверка на стоката. По отношение на зачатъкът е препоръчително
при договарянето да е налице клауза, позволяваща той да бъде освободен и ползван от
търговеца едва след изпълнение на условията по доставка от негова страна. Редица
финансови институции, трансфериращи парични средства на територията на различни
държави, предлагат подобен подход като част от предмета на услугите си; 6) Отлагане
на плащания в криптовалута до установяване на самоличността на търговеца; и др.
Следва да се посочи, че предложените превантивни мерки не следва да бъдат
приемани като изчерпателни поради непрекъснатата модалност на киберпрестъпленията в областта на интернет търговията. Настоящият доклад е само опит да бъде хвърлена
светлина върху киберпрестъпленията в този бранш. Налице е остра нужда от провеждането на научно изследване, почиващо върху емпирични резултати и експертен опит,
даващо възможност за приемане на нужните организационни и нормативни промени.
Увеличава се нуждата от сътрудничество между държавите в борбата с престъпността, което се обуславя от особения характер на киберпрестъпленията. Този вид
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престъпления засягат много държави. Необходимостта от координация за предотвратяване на престъпните деяния и оказване на взаимопомощ при разследването на наказателни дела става все по-голяма. Престъпленията, свързани с киберпространството, по
своето естество надхвърлят националните граници и борбата срещу тях може да бъде
резултатна единствено чрез тясно международно сътрудничество [5].

Заключение
От посоченото до момента могат да бъдат направени следните изводи: разследването на престъпления в интернет търговията се отличава с изключителни
трудности, породени от начините на тяхното извършване. Характерно за тях е, че начинът на осъществяването им позволява да бъдат извършени от разстояние, поради което
извършителят и жертвата могат да се намират в различни държави, поради което разследването им попада под тяхна юрисдикция. Наред с това са налице възможности за
заличаване на следите от престъплението от страна на неговите извършители. Всичко
това налага правоохранителните и правозащитните органи да познават в детайли начините на осъществяване на тези престъпления, видовете следи, който оставят, и способите за разкриването им. Препоръчително е предприемането на законодателни и организационни мерки, позволяващи подобряване на работата по разкриването им, както и
тяхното ограничаване. Мерките от нормативно естество са свързани с необходимостта
ex lege да бъдат предвидени квалифицирани, по-тежко наказуеми състави за престъпленията, чието извършване е станало в интернет средата чрез използване на компютърни и други крайни устройства. Налице е нуждата от създаването на единен международен орган с клонове във всяка една държава, активно сътрудничещи си при разследването на киберпрестъпленията, в частност в областта на интернет търговията, при спазване на отделните национални законодателства. Препоръчително е провеждането на
национални кампании, свързани с подобряване на правната грамотност на населението
по отношение на опасностите, свързани с интернет търговията, и приемане на ясни
регламенти за осъществяването ѝ.
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ЖЕНИТЕ В ТЕРОРИЗМА
докторант Веселина Стоичкова
Национална служба за охрана
WOMEN IN TERRORISM
Veselina Stoichkova, PhD student
National Service for Protection
Abstract: The paper is designed to familiarize the readers with the causes, aims and motivation
of the women in the terroristic organization. The aim of the author is to prove a statement that the woman
put much more emotion than the man. She would join the organization for reasons such as symbolism
and/or revenge and there is no power to stop her. The report gives a wide-ranging insight into the issue,
focusing on the terrorist attack, not as the final phase, but as a mean, which lead to the ultimate goal.
Key words: terrorism, suicidal terrorism, female suicide terrorism, attack, purpose, mission,
motivation, woman, Islam, women in Islam, family, politics, faith, escape, salvation

Един от най-често използваните терористични методи през XXI в. е самоубийственият тероризъм, в частност женският самоубийствен тероризъм, който през последните години се превръща във феномен. Нека имаме предвид, че това не са изолирани, отчаяни или психичноболни жени, които решават сами да предприемат акт на отмъщение. Това са добре планирани атаки, които изискват продължителна подготовка с
участието на голям брой активисти и лидери. Борбата с този вид асиметрична заплаха
изисква комбинирането на ефективно разузнаване, оперативни мерки, охрана и психологически мерки, както и международно сътрудничество срещу организациите.
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че терористичната атака не е
крайната фаза, а е средството, което води към крайната цел. Разбира се, целта на терористичните организации може да бъде различна. Самоубийствените атаки са примамливи за терористичните организации, тъй като им носят различни изгоди: водят до
много жертви и нанасят големи щети, а и привличат интереса на медиите.
Често една жена влага много повече емоции, отколкото мъжа. Докато мъжът би
отишъл да се бори в името на каузата, заради идеализъм или просто защото това е
„правилното нещо да се направи“, или защото баща му или дядо му е бил „борец за
свобода“, жената би се присъединила по причини, като символика и/или отмъщение,
които са заседнали много по-дълбоко в душата ѝ. Жените са по-емоционални и ако
вземат решение, нищо не може да ги спре.
Още от древни времена се е знаело, че женска намеса има във всеки един проблем. Вземайки тероризма за проблем, то със сигурност той е основният за XXI в. Интересен е фактът, че все повече жени вземат участие в подготовката или имплементацията на терористични актове. Разглеждайки този феномен, ще се спрем на причините,
целите и мотивацията на жените, като подкрепим това със статистически данни и факти. Ще разгледаме конфликтологията на отделни терористични атаки, извършени от
жени, като се спрем на алтернативни подходи за тяхното противодействие.
Готова ли е жената, даряваща живот, с готовност да го отнеме? Някои от тях се
водят от чувство на дълг, други – от чувство на омраза, трети – за отмъщение. Това ли е
начинът жените да демонстрират своята съпротива? В името на какво те поемат по пътя
на борбата? Дали набирането на жени за участие в терористична дейност става чрез
отвличане, принуда или по собствено желание, е важна променлива в разбирането на
този феномен. Може ли да има различни обяснения на участието на жените в тероризъм за разлика от тези на мъжете? Каква е следователно връзката на отношенията меж-

14

НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

ду жените, равенството и тероризма? Отговорите на тези и още много други въпроси
имаме за цел да разгледаме в настоящата разработка.
Институтът за борба с тероризма (ICT – International institute for CounterTerrorism) определя самоубийствения атентат като оперативен метод, в който самият
акт на атаката зависи от смъртта на извършителя. Имайте предвид, че терористът е
напълно убеден, че ако не се самоубие, планираното нападение няма да бъде счетено за
изпълнено. Някои хора ги смятат за самоубийствени терористи или бомбардировачи,
чиято едничка цел е да причинят мъка на неверниците. Докато за други те са мъченици,
които са загинали в името на вярата си. Фундаменталистки духовници са изразили
богословски дилеми в санкциониране на самоубийствените атаки, като твърдят, че
ислямът изрично забранява самоубийството. Коранът казва: „И не убивайте себе си, за
да бъде Бог наистина милостив към вас“. Други отбелязват, че Пророкът Мохамед
изрично забранява самоубийството, като казва: „Който пие отрова, за да се самоубие,
ще носи тази отрова в ръката си и ще я пие в ада за вечни времена“. Именно това е
причината войнствени религиозни лидери да твърдят, че тези атаки са актове на мъченичество, а не самоубийство. Така, докато Бог наказва тези, които извършват самоубийство, той възнаграждава мъчениците. Според ката в Корана: „Не мислите за тези,
които са загинали в името на Бога. Не, те са живи в присъствието на Господа и са възнаградени от него с безброй подаръци и блага“1. Чрез анализ на психопрофилите на
жените терористи ще определим някои от основните фактори, довели ги до този краен
избор. Атентаторите самоубийци вярват, че те са мъченици и са „истинските защитници на угнетените и прогонените“. Много експерти приемат, че проблемът е в заличаването на разликите и градиращото объркване между национализъм и религиозност.
Няма да се спираме на подробности относно корените на тероризма и да навлизаме в задълбочени размишления за произхода му, тъй като те се намират във формираните с вековна давност исторически и културни понятия. В днешната глобална общност международният тероризъм възниква в среда на противоположни и несъвместими
религиозни, икономически, психологически и исторически светогледи и идеологии.
През последните няколко столетия тероризмът е убил, наранил или постоянно
брутализирал безброй човешки същества. Той е оставил озадачени и в недоумение
много хора както поради своята природа, така и във връзка с възможността си да контролира човешките умове и способността си да оцелява в пространството и времето.
Тероризмът е притъпен едновременно политически, социално, икономически, психологически и морално по същество и последствия.
Тероризмът е явление, което все повече придобива характеристиките на широкоразпространено, често господстващо въздействие върху живота на съвременното
човечество. Той оказва влияние на водената от правителствата външна политика и
извършвания от корпорациите бизнес. Той предизвиква промени в ролята и дори в
структурата на силите за сигурност. Той принуждава обществото да отделя огромни
количества време и средства за защита на публичните си фигури, гражданите, жизненоважните инсталации, и дори системата на управление.2
Според нивото на религиозност някои терористични организации имат различни
политики, касаещи жените атентатори. В този врящ казан на терор е добавен и нов
елемент, а именно жените като атентатори самоубийци. Все по-често ставаме свидетели
на атентати, извършени от жени, на различни места в много държави от различни терористични организации. Можем да наречем жената терорист „вид стратегическо оръжие“, което „се ползва“ по различен начин от терористичните организации. Проучвания показват, че терористичните организации ще продължат да използват атентатори
самоубийци и ще наемат все повече жени в това число. Всеобхватен план за борба с

1
2

Paul, Т. М. Asymmetric conflicts: War initiation by Weaker Power. New York: Cambridge University Press, 1994.
Попов, Х. Тероризмът – психосоциални корени, последствия и интервенции. София, 2005.
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тероризма следва да признае увеличаването на потенциала за използване на атентаторите самоубийци, включително и на жени.3
Участието на жените в тероризма и терористичните организации е замъглен от
медии и политици, което го прави да изглежда така, сякаш е ново явление. Историята
всъщност показва, че женското участие е било от самото начало. Опитахме се да проследим тяхното участие в извършването на терористична дейност, което далеч не е „феномен само през XXI век“, нито е свързано само с ислямски групировки.
Първата жена камикадзе е ливанка на 16 години. През 1985 г. тя убива с кола
бомба двама израелски войници. През следващите 20 години около 200 жени избират
този път на мъченичество, пише в проучване френска психоложка. Това става в Близкия изток, Турция, Индия, Пакистан, Чечения. Чеченските шахидки са добре познати в
Кавказ, но и в Русия. През 2003 г. чеченка се самовзриви пред хотел „Национал“ в
центъра на Москва – точно срещу Държавната дума. Наричат ги „черните вдовици“,
защото се смята, че отмъщават за съпрузи или роднини, убити в битките срещу кавказките екстремисти. Сред атаките на руска територия с участие на шахидки е атентатът в
московското метро през 2010 г. с 40 жертви. Жени с шахидски пояси участват в кризи
със заложници, като тази в училището в град Беслан през 2004 г., където загинаха близо
400 души. Не всички самоубийства са доброволни. Нигерийската групировка „Боко
Харам“ използва често жени за кървави атентати. Най-младата е момиченце на 7 години. В такива случаи мъже задействат взривното устройство от разстояние. Също мъже
обработват жените, за да преодолеят религиозната забрана за самоубийство и естествените им инстинкти. Знаем, че още преди много години „тамилските тигри“ са използвали жени при организиране и имплементиране на терористичните си атаки. Техните
атаки са били толкова ефективни и гръмоломни, че са се копирали и продължават да се
копират от Близкия изток. В близо 200 от извършените терористични атаки „тамилските тигри“ са използвали 30 – 40 % жени.4
Докато този вече нарастващ проблем генерира редица въпроси относно честотата, значението, уникалността и смисъла на терористичната дейност на жените, то става
все по-ясно, че връзката между жените, пола и тероризма не може вече да се игнорира.
Започват да се появяват въпроси относно мотивацията и целта на жените да вземат
участие в подобна дейност; дали те го правят поради религиозни, политически или
лични причини и коя от всичките е водеща при вземане на това радикално решение.
Когато се заговори за терористична атака, 90 % от нас асоциират извършителя с
мъж. Да, това е нормално. Разликите между мъжете и жените са дълбоки, както всъщност се очаква, особено в мюсюлманския свят, където жените определено са в неравностойно положение. Много изследвания показват, че жените в мюсюлманския свят са
притиснати не само физически, но и психически, както от съпрузите си, така и от собствените си семейства. Всеизвестно е, че на жената се гледа като на средство за „разплод“, колкото и вулгарно да звучи това. Тя няма право на собствено мнение, желание
или действие. Всичко, което прави, трябва да е съгласувано с някого или с някакви
писани норми (Корана). Тази често дискутирана и обсъждана тема води до въпроса
дали всъщност Коранът налага тази полова дискриминация. Голямо впечатление ни
прави една книга, на която попаднахме наскоро. Книгата се казва „Една арабска принцеса разказва“ на Джийн Сасън. В книгата се разказва за момиче от кралското семейство, което споделя живота си на авторката. От страх да не бъде разбрано името ѝ авторката използва псевдоним – Султана. Султана е израснала в богато семейство. Въпреки
това като всяко момиче там тя е трябвало да изтърпи обичайните несправедливости и
жестокости. Малко встрани от същността на темата, вниквайки в корените на причините за женския самоубийствен тероризъм, бихме искали също да отбележим, че всъщ3
Turner, K. (2015). Femme fatale: The rise of female suicide bombers. [online]. http://warontherocks.com/2015/12/
femme-fatale-the-rise-of-female-suicide-bombers/.
4
БНТ. Жените камикадзе. (2015). [онлайн]. http://news.bnt.bg/bg/a/666067-zhenite-kamikadze.
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ност ислямът извисява жените, дава им равноправие и очаква от тях да запазят положението си. Тя казва: „Като жена на мюсюлманин, доста дълго време живяла в мюсюлманска страна, мога да кажа, че днес на Земята може да се срещнат малко жени с толкова много права, колкото има мюсюлманката. Но спазват ли се всъщност тези права?“.
Между 1985 и 2006 г. е имало повече от 220 жени атентатори самоубийци (Фигура 1), което представлява близо 15 на сто от общия брой на действителните самоубийци бомбардировачи по целия свят и тези, заловени в последния етап преди атаката.
Фигура 1. Female Suicide Bombers by Targeted Areas, 1985 – 2006

Източник: Database compiled by Yoram Schweitzer.

Участието на жените в самоубийствени атентати поражда множество въпроси.
Мотивацията и изпълненията на жените са различни в сравнение с тези на мъжете.
Дали са повече, или по-малко решителни и посветени на каузата? Дали са порадикални, или екстремни, отколкото мъжете в своите възприятия в пътя им към борбата, който са поели? По-емоционални ли са те? Нуждаят ли се от по-дълъг, или от пократък период на подготовка за мисията? Ангажирани ли са в процеса на вземане на
решения?5
Използването на жени от терористи в самоубийствени атентати поражда редица
въпросителни в политическите среди и международните центрове за изследване на
тероризма. В изследване, озаглавено „Мюсюлманските бойци – зараждащо се явление“,
експертът Фархане Али твърди, че присъединяването на жените към терористичните
групировки се увеличава, което е повод за притеснение. Тя споделя, че преди време
ислямистките екстремисти изобщо са забранявали участието на жени в джихад срещу
Запада. Анализаторката, която същност е от индийски произход, счита, че превръщането на жените в действащ фактор на тероризма се дължи на нарастващото чувство сред
терористите, че провеждат глобална война срещу неверниците, която се нуждае от
мобилизация на всички сили, включително и тези на жените. Израелският експерт
Мария ел Фану пък счита, че религиозният аспект е водещ в провокирането на ума на
жените в Палестина, за да напускат те семействата си и традиционната си роля в патриархалното общество и да извършват терористична дейност. Теологът шейх Юсуф ал
Кардауи е издал фатфа (религиозна заповед) за необходимостта от участието на жените
в свещената въоръжена война, обяснявайки това с думите: „Когато врагът напада и

5
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окупира мюсюлманска земя, джихадът се превръща в религиозно задължение на всички, живеещи на тази земя, дори на жените. Те могат да участват в съпротивата дори без
разрешението на съпрузите и семействата си“. Институтът за проучване на медиите в
Близкия изток цитира в свой доклад мнения на голяма група ислямски богослови, писатели и журналисти, всички те подкрепящи и призоваващи към използването на жени в
операциите камикадзе.6
В интервю на д-р Мохд Абуаси – специалист по ислямски фундаментализъм, се
споменава, че в по-голямата част от случаите причините са лични, а не религиозни.
Религиозният фактор е вторичен. Жената обикновено е изгубила близък, изпада в отчаяние и самоубийственият атентат се явява средство за отмъщение. Плюс това в отчаянието си тя става по-лесно жертва на манипулации. Такъв е и случаят с Чечения, където
шахидките са наричани и „черните вдовици“ именно защото са загубили съпрузите си
във войната с Русия.7
Нека насочим вниманието си към Палестина, и главно към жените терористи.
Базирайки се на изследванията на Schweitzer, ще разгледаме няколко категории характеристики, спрямо които с диаграми ще покажем процентното съотношение на въпросните. Повечето от жените (58 %) не са семейни и много от тях са в ранните 20 години
(Фигура 2).
Фигура 2. Женски самоубийствени терористи – брачен статут

39 % са били на възраст 18 – 25 години (16 % са били във възрастовата група 26
– 35 години), а 11 на сто са били под 18 години (Фигура 3).
Фигура 3. Женски самоубийствени терористи – класификация по години

Почти половината са образовани: 22 на сто имат повече от средно образование, а 26 % са със средно образование и са класирани като неквалифицирана работна
6
7

Халаф, М. Жените камикадзе. – В: За хората, бр. 144, София, 2012.
Манчева, М. Жените камикадзе – безпогрешното оръжие на терористите. (2008). [онлайн]. novinar.bg.
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ръка (Фигура 4). Другите са много млади жени, които нямат средно образование или
професия.
Фигура 4. Женски самоубийствен тероризъм – ниво на образование

Експерти подозират, че „Ал Кайда“ изгражда мрежа за набиране на жени и за
превръщането им в убийци. Тази стратегия, разбира се, не е учудваща и има своето
логично обяснение. Жената е перфектното оръжие в държава, където нравите повеляват
мъжът да не припарва до нея, освен ако не е придружена от съпруга или баща си, а
какво остава да я претърсват за оръжие. Много по-лесно е да прикриеш колана с експлозивите под традиционните мюсюлмански дрехи, носени от жените в Ирак. Камикадзето като цяло е изключително ефективен метод за джихад, тъй като не изисква
обучение, не оставя следи след себе си, а жестокостта на акта му всява пронизващ страх
в цялото общество.8
В едно от интервютата си Татяна Дрозина споменава колко опасни са тези жени,
тъй като са вербувани, подготвени и използвани като живи бомби от добре организирани групи с определени икономически и политически интереси. Също така тя споменава,
те са сравнително лесни за използване – голяма част от тях са в ситуация на социална
стигма, т.е. по някакъв начин са нарушили нормите на своята култура. Например млади
жени, които са разведени или не могат да имат деца, или са с тежки проблеми в семействата, или поддържат връзки, които не се насърчават в общество, като например чеченското. Тези жени попадат бързо и лесно в ръцете на заинтересовани организации,
включително и против желанието си.
В исляма на жената е дадена действителната роля и стойност в живота. Това е
роля и стойност, които запазват достойнството и природата ѝ. Мюсюлманката е жена,
която трябва да възпитава и обучава много поколения в човечност, изпълнявайки по
този начин своя дълг. Ислямът отдава голямо значение на делата на мюсюлманката,
свързани със съпружеството ѝ, в подкрепата, която тя дава на своя съпруг, както и в
осигуряването на семейното спокойствие и щастие. Ислямът изисква от мюсюлманката
да бъде милосърдна майка, излъчваща спокойствие жена, която да възпита още от малки децата си. Тази религия изисква от жената да призовава към добро човешкото общество, да го наставлява и да му посочва пътя, да му бъде учител.9
На следващата графика (Фигура 5) сме показали процента на жените в 11 мажоритарни мюсюлмански държави, които са в работната сила по отношение на цялото
население на жените в тези страни. От тези 11 държави Бангладеш и Индонезия имат
най-висок процент на участие на жените в работната сила през 2010 г. съответно с 57 и
51 %. Сирия, Ирак и Афганистан са с най-ниските проценти на женско участие на работната сила сред тези 11 държави съответно с 13, 14 и 15 %.

8
9

Манчева, М. (2008). Жените камикадзе – безпогрешното оръжие на терористите. [онлайн]. novinar.bg.
Жената в исляма. (2010). http://ikra.blog.bg/drugi/2010/04/01/jenata-v-isliama.521567.
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Фигура 5. Female Employment to Female Population

Източник: http://data.worldbank.org/topic/gender.

Въпреки че по принцип мъжете се разглеждат като лидери на въоръженото въстание, жените все повече започват да са ключовите стратегически активи в рамките на
самоубийствения тероризъм.
Броят на жените самоубийци се е увеличил от 8 през 1980 г. до над 100 до 2000
г. Жените самоубийци са извършили атаки в Афганистан, Индия, Ирак, Израел, Ливан,
Пакистан, Русия, Сомалия, Шри Ланка, Турция и Узбекистан. Освен това самоубийствените атентати, извършени от жени, са значително по-смъртоносни, отколкото тези,
проведени от мъже. Също така те се считат за особено шокиращи, тъй като такива
действия повече от всякога нарушават нормите на пола в обществата, от които нападателите се появяват.
Присъединявайки се към такова общество, жената вече се третира наравно с
мъжете. Тя е обучавана като тях, позволено ѝ е да борави с оръжия, с други думи тя
навлиза в модерно общество, в което няма междуполови различия.
В следващата таблица (Таблица 1) щe сравним смъртността на терористични самоубийствени атентати, разделени по пол, в различните терористични групировки,
които „наемат“ жени за целите си. Таблицата илюстрира стратегическата стойност на
жените в сравнение с тази на мъжете от гледна точка на екстремистката организация.
Таблица 1. What’s Special about Female Suicide Terrorism?
Жени
Мъже
% жени:мъже

Хизбула
2.3
3.3
70

ПКК Тамилскитетигри Чечения Палестина
2.3
12.1
20.9
3.4
1.4
10.4
13.3
4.0
164
116
157
85

Източник: O´Rourke, L. What’s Special about Female Suicide Terrorism? 2009.

Общо
8.4
5.3
158
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Таблица 1 илюстрира осуетяването на средния брой атаки по пол годишно. Докато линията за средно пострадалите от атаки от мъже терористи намалява значително
между 1985 и 2008 г., то средният брой пострадали от женски атаки се покачва леко.
Това предполага, че честотата на самоубийствените терористични атаки се увеличава с
течение на времето. По-способни сме да развиваме защитни мерки срещу мъже нападатели, отколкото срещу жени терористи.
Фигура 6. What’s Special about Female Suicide Terrorism?

Източник: O´Rourke, L. Op. cit.

В повечето случаи основен мотив както на мъжете, така и на жените, е стремежът да извършат жертва в името на отмъщението. Загубилите съпрузите си, братята си
или родителите си палестинки, ливанки, чеченки имат само едно-единствено желание –
да отмъстят. И в името на това са готови доброволно да се разделят с живота.
Професор Миа Блум от Международния център за изследване на тероризма към
Университета в Пенсилвания заяви наскоро, че броят на жените самоубийци продължава да расте и поради друг факт – те са предпочитани заради скромността и незабележимостта си. Той казва: „Жените са използвани за подобни нападения и акции, тъй като
могат свободно да се придвижват сред тълпата и това не впечатлява никого. Американски войник ми е разказвал, че те не трябва да гледат жените в лицето дори когато правят обиски“. Интересно, както по-горе дискутирахме, тезата ни се потвърждава от
професор Акбал ал Гарби от Тунис, който в изследването си за психологията на жените
смъртници прави извода, че участието на мюсюлманките в терористични акции може
да се обясни с техния стремеж към равноправие.10
В своето изследване „Невести на Аллах“ Юлия Юзик разказва за голямата разлика в отношението към камикадзетата в Чечения: тук мъжете не се принасят в жертва.
Жените – те извършват атентатите под въздействието на упойващи вещества, а техните
бомби се взривяват дистанционно от мъжете. В Русия често сравняват Чечения с Палестина, тъй като там също има жени камикадзета. Но разликата е в това, че в Чечения
нито един мъж не би се е взривил. Мъжете твърде много ценят и пазят живота си. В
Чечения умират само жени – и често против волята си. Мъжете ги управляват от разстояние.
Готовността на жената да отнеме живот е толкова голяма, колкото е тази на мъжа, даже в повечето случаи омразата и мъстта биват много по-мощен двигател, отколКалфова,
Д.
Невестите
на
Аллах,
http://www.ndt1.com/article.php/20100330192504237.

10

или

жените

камикадзе.

(2010)

[онлайн].
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кото религията. Всички ние ставаме свидетели как постоянно и многократно се спекулира с мястото на жената в исляма. Терористичната организация ни показва едно ново
лице на жената. Дали за да покажат, че ние, от Запада, не сме прави да съдим тяхното
общество, навици и обичаи? Дали не го правят, за да ни докажат, че ние самите не сме
готови да се справим с този нов феномен? Те усилено започват да „прелъстяват“ жени.
Не знаем какво би следвало в бъдеще, можем само да предполагаме, но каквото и да е
то, със сигурност не е за добро. Можем само и единствено да се надяваме, че светът ще
се събуди и ще се сложи край на тези зверства.
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РОЛЯТА НА ЦЕННОСТИТЕ В СИГУРНОСТТА
докторант инж. Георги Ривов
Университет по библиотекознание и информационни технологии
THE ROLE OF VALUES IN SECURITY
eng. Georgi Rivov, PhD student
University of Library Studies and Information Technologies
Abstract: In the public space it has become fashionable to talk about two themes security and
values. People do not even suggest how closely linked these two aspects of our daily life. The issue
becomes even more interesting when looking for the meaning and role of values in the national security
system. Security as a basic value, values of employees in the national security system, national values and
interests are just some of the different manifestations of the security-value relation.
Key words: security, national security, values, value system

Най-щателните историци успяват да пресметнат, че в летописите на човешката
история има съхранени данни за 14 700 войни. Миналият век изобилстваше на войни,
революции, въстания, терористични акции, пучове, военни и политически преврати,
покушения върху политически фигури, метежи и т.н. Зад всички тези събития в крайна
сметка стоят човешки животи. След разпада на двуполюсния модел нарасна опасността
човечеството да стане заложник на всеки фанатичен диктатор или терорист, който
притежава ядрени оръжия. Войни, конфликти и насилие могат да бъдат инициирани от
хора, които сляпо изповядват само на тях известни и любими, но от никого недоказани
доктрини.1 В началото на новото хилядолетие не само че не е намаляла угрозата от
насилие, но се и засилва.
Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството и отделните
общества и обществени групи от началото на тяхното съществуване до днес. През
различните фази на историята различни аспекти на сигурността са привличали вниманието на държавници, военни, философи, мислители и др.
Ключовото понятие „сигурност“ е сред най-често употребяваните, но и сред
най-многозначителните понятия в съвременната политическа лексика. Нещо повече –
сигурността в смисъл на национална сигурност се е превърнала в тема, засягаща фундаменталните проблеми на оцеляването на нациите и държавите в глобалния свят. Тя
може да бъде свързана както с всеки аспект на международните отношения, така и с
различните етажи на вътрешната политика.2
Светът днес е изпълнен с конфронтации между хора, групи и нации, които мислят, чувстват и действат по различен начин. В същото време тези хора, групи и нации
имат общи проблеми – eкологични, икономически, военни, хигиенни и метеорологични, които не спират на националните граници. Тези проблеми могат да бъдат решени
посредством сътрудничество. За да се справим със заплахата от ядрена война, киселинните дъждове, замърсяването на океаните, изчезването на животински видове, справянето със болести, като СПИН, рак и др.под., е нужно сътрудничество между лидерите
на много, да не кажем на всички, държави. Те от своя страна се нуждаят от подкрепата
на големи групи последователи, за да се прилагат взети вече решения. Разбирането на
различните начини на мислене, усещане и действие на тези лидери и техните последователи е условие за достигане до ефективни решения на проблемите. Една от причините, поради които много решения на проблеми се оказват неефикасни и неприложими, е
Ефимов, В., В. Таланов. Общечеловеческие ценности. Москва: Академия Естествознания, 2010, с. 15 – 20.
Иванов, Д. Управление на националната сигурност. Лидерски практики. София: За буквите – Ò писменехъ,
2017, с. 11.
1
2
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пренебрегването на различията в мисленето на различните държави и други, по-малки
или по-големи, групи хора. Осъзнаването на културните и ценностните различия е
толкова важно, колкото разбирането на техническите фактори.
За културните различия има написани много научни трудове, които са единни в
едно: че културите и тяхната ценностна основа са различни и оттам и хората, групите,
народите и цивилизациите са различни.
Всяка епоха в човешката история идва със своята ценностна база, върху която се
е изграждала и развивала. За днешната епоха Алвин и Хайди Тофлър казват следното:
„Днес процесите в света вървят от последователност към паралелност“3. Това ново
състояние на света изисква принципно нов ценностен фундамент.
В какво се състои тази паралелност в контекста на ценностите? В новата информационна епоха все повече хора по целия свят проявяват активност (имат активно
поведение) едновременно в няколко различни социални формации, към които принадлежат – семейство, трудова институция, една или няколко обществени организации,
държава, съюз, цивилизационен модел и т.н. Поведението във всяка една от тях се
уповава на различни ценности, често противоречащи си. Логично е да допуснем, че в
ценностната система на човека могат да се наблюдават няколко разграничими ценностни равнища, всяко от които включва различен комплекс от ценности. Във всяка
отделна житейска ситуация в зависимост от конкретната социална конфигурация
и конкретната активна роля на човека в нея той се „представя“ с ценностите от
различно равнище. Мултисоциалната активна роля едновременно в няколко различни
колектива е в релация с нов многопластов културен (ценностен) модел на човешката личност с няколко ценностни равнища – индивидуално, семейно-родово, професионално-организационно, национално, наднационално (съюзно), цивилизационно и
общочовешко.4
Връзката между ценностите и сигурността ясно проличава в определението на
Арнолд Уолфърс: „Сигурността в обективен план предполага отсъствие на заплахи за
придобитите ценности, а в субективен – отсъствие на страх по отношение на това, че на
тези ценности ще бъдат нанесени вреди“.
В този доклад ще разгледам две ясно отличими страни на комплекса сигурност
– ценности: първата е разглеждането на сигурността като осъзната и жизненонеобходима базова ценност на всяка система – индивид, група, общество; втората са ценностите в системата сигурност – на няколко ценностни равнища.

Сигурността – базова ценност
Сигурността като базова потребност е универсална социална ценност, присъща
на всяка система. В пирамидата на Маслоу5 потребността от сигурност е първото осъзнато ниво за човека.
Сигурност е устойчиво, но динамично състояние на системата, при което е гарантирано нейното съществуване и са защитени надеждно жизненоважните ѝ интереси.
Сигурността е характеристика на всяка система и тя е нейната способност да се съхрани при промяна на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи; да функционира и се развива оптимално, т.е. при най-малък разход на ресурси да осъществява
заложените в нея закономерности и цели.
Общосподелените ценности правят възможни обществените групирания, общностите, обществото и изобщо всяка една социална конфигурация. Те имат основна
Тофлър, Алвин и Хайди. Революционното богатство. София: Обсидиан, 2007, с. 89.
Вж. повече във: Ривов, Г. Многопластов културен модел на човешката личност в информационната епоха. – В:
Сборник доклади от XVI Национална конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, София, УниБИТ, 2018.
5
Вж. повече във: Маслоу, Е. Мотивация и личност. София: Кибеа, 2010.
3
4
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роля и значение за индивидуализирания облик на дадена общност. Членовете на социалната група – формална или неформална, поддържат ценности, които ги свързват,
координират действията и правят възможни продуктивните взаимодействия. Всеки тип
общност почива на ценности, без които отделни членове могат, в случай, че решат,
да напуснат по някакви причини общността, но нейното съществуване е немислимо
без въпросните общосподеляни ценности. Индивидите се сменят, сменят се поколения, но общността остава, щом има членове, които са актуално причастни към ценностите, конституиращи общността.6 Когато ценностите като най-стабилния елемент на всяка една система (индивид, общност, държава, общество) бъдат накърнени,
системата „боледува“ и може да се разпадне, т.е. в това състояние системата има липса
на сигурност.
Конкурентна на сигурността е свободата, тъй като се смята, че по-голямата сигурност налага някакви ограничения на свободата, а по-голямата свобода е свързана с
рискове за сигурността. В условията на нарастваща комплексност на социалните системи и глобализация нараства непрекъснато несигурността и изпъква все по-отчетливо
сигурността като ценност. През цялата история на човечеството големият въпрос е бил
колко свобода и колко равенство са допустими в рамките на съответната обществена
система, съответно колко и докъде държавата като социорегулативен механизъм има
право да ги регулира.
Във всекидневния живот хората имат помежду си съгласия и несъгласия относно значимостта на едни или други ценности, относно техните рангове, дори относно
това дали дадена ценност е положителна или по-скоро отрицателна; несъгласията могат
да породят латентни или явни напрежения и конфликти.7 Всичко това може да доведе
до застрашаване на сигурността на конкретните индивиди, група или съответната социална формация. Често изповядването на различни ценности, а не други противоречия, е
повод за конфронтация и конфликти в човешките колективни конфигурации. При това
е валидно правилото: колкото е по-сложно обществото, толкова по-голяма е диференциацията на присъщите му ценности, оттам полиморфизъм на културата и затруднена
регулаторна функция, която тя има да изпълни. Едно и също явление сякаш може да
получи различно тълкуване в различна социална среда. Всяка субкултурна и етническа
общност може да влезе в хармония или в противоречие с националните, цивилизационните и интернационалните рамки.
Конфликтът (по дефиниция на Козер) е „борба на ценности или претенции за
статут, власт и ресурси, при което конфликтуващите страни се стремят не само към
достъп на желаните ценности, но също така и да неутрализират, наранят или елиминират своите съперници“8.
Както сега, така и преди не се е случвало да достигнем до свят, в който да се
сложи край на войните, тероризма или болестите. Така и бъдещето, дори с развитието
на непознати до този момент технологии, не може да гарантира съвършеното равновесие в обществото и екосистемата. Предизвикателство пред днешното общество е да
открие такива ценности, които да позволят да се постигне устойчиво (хомеостазисно)
развитие и просперитет на глобалния информационен свят в условията на динамично
променяща се среда, ресурсен дефицит, априорна неопределеност, противоречивост и
нееднозначност.
Днес по целия свят несигурността на средата се дължи на ценностни различия
на всяко ценностно равнище – индивидуално, семейно-групово, професионалноорганизационно, национално, наднационално (съюзно), цивилизационно и общочовешко.

Фотев, Г. Сфери на ценности. София: НБУ, 2012, с. 206.
Пак там, с. 37.
Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес. Сборник научни
доклади. Под общата редакция на Кертиков, К. София: ИИОЗ – БАН, 2012, с. 179.
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Усещане за несигурност, респективно за отсъствие на екзистенциален уют, на
тревога за бъдещето, на загубване на перспектива, означава увеличаване на защитните
стратегии. В такава ситуация се изгубва хоризонтът и все по-често погледите се отправят към други държави, бъдещият просперитет се свързва с друга културна среда, напускането на родината престава да е проблем. Именно „животът ден за ден“ е екзистенциалният механизъм, който снема напрежението между търсенето на сигурност във
всекидневието и страха от бъдещето. Нямащият, несигурният, стресираният човек е
предпочитан като удобен обект на социално въздействие, понеже не представлява заплаха за статуквото на властимащите. Той става опасен, когато мисли самостоятелно и
не е манипулируем, т.е. осъзнава се като субект на собствената си съдба и на социокултурната история.
В съвременния свят лавинообразно нарастват напрежението, несигурността, неувереността и се засилват страховете на хората вследствие на съвкупен резултат от
въздействието на настъпващите промени в икономическите, социалните и политическите ценности, което пряко определя сигурността в глобален мащаб.

Ценности в системата национална сигурност
Един от най-важните съставни елементи на държавата е системата национална
сигурност. Нейна главна цел е запазването и укрепването на мира в обстановка на
вътрешна стабилност и международна безопасност, както и осигуряване на благоприятни условия за прогресивно развитие на нацията.
Удовлетворяването на основната човешка потребност от сигурност е основната
причина за създаването на системата национална сигурност, която гарантира териториалната цялост и суверенитета на държавата, осигурява защитата на интересите на
гражданското общество и сигурността на гражданите. Тя обхваща всички сфери на човешката дейност – икономическата, политическата, социалната, духовната, екологичната, външнополитическата, вътрешнополитическата, военната и информационната.9
В теорията за ценностите същите се определят като най-стабилния елемент на
всяка система – индивид, общност, държава, свят, и са комплекс от убеждения, вярвания, интереси, потребности, цели, идеи, идеали. Ценностите са същностното ядро на
системата и направляват нейния ход във времето и пространството. Безспорно този ход
в предпочитания му вариант е стремежът на системата към благо и съвършенство. В
този процес системата е в конкуренция с други системи относно ресурсите (енергийни,
хранителни, финансови, екологични, човешки и т.н.). Ограниченото наличие на тези
ресурси поражда непрестанни конфликти и кризи и води до несигурност.
Системата национална сигурност е изключително сложен феномен. Това обяснява множеството интерпретации и изключително огромния брой дефиниции на понятието „национална сигурност“. В този смисъл ценностите в системата национална
сигурност могат да се разгледат в няколко различни аспекта. В контекста на описания
по-горе многопластов ценностен модел на човешката личност ще разгледаме проявата
на три от ценностните равнища в системата на сигурността: 1) Ценности на служителите – индивидуално ценностно равнище; 2) Ценности, формирани вследствие на организационната култура на институциите в системата на сигурността – професионалноорганизационно ценностно равнище; 3) Национални ценности, интереси и идеали –
национално ценностно равнище.
1) Индивидуално ценностно равнище
Ценностите са фундаментални норми, които позволяват на човека да избере
своя позиция, да определи линията си на поведение в жизненозначими ситуации.

9

Иванов, Д. Управление... Цит. съч., с. 65 – 66.
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Изграждането на ценности в хората, работещи в системата национална сигурност, е тясно свързано със социалното значение и въздействие на тези професии върху
цялата обществена система. Ценностната система на работещите в системата на сигурността от своя страна са белег за социалната зрелост на обществото. Към представителите на тези видове професионална дейност винаги е имало по-високи изисквания, но и
винаги е проявявано и голямо доверие към тях, в резултат на което те са се ползвали
със значителен социален и нравствен престиж.10
Основни ценности на работещите в системата национална сигурност са патриотизъм, дълг, чест, достойнство, лоялност, дисциплина, но също така любов към
Родината, готовност за саможертва в защита на Родината, духовност, мъжество,
себеконтрол, знания и мн.др.
Обектът на социалната насоченост в професиите в системата национална сигурност е човекът. Основна характерна черта на тези професии е, че при тяхното
изпълнение по един или друг начин се засягат най-важните ценности на човешкия
живот – здравето, свободата, основните човешки права. Представителите на тези
професии разполагат с големи правомощия и тъй като влизат в непосредствен контакт с хората, действията им могат съществено да повлияят върху живота им. Друга
характерна черта на професиите от тази група е, че служат на обществения интерес и
са свързани с ценности, много по-висши от тези с чисто утилитарен, личен характер.
При тях обществено значимите интереси са поставени над индивидуалните. Друга
отличителна характеристика на тези професии е, че представителите им разполагат с
оперативна самостоятелност както в самата работа, така и при взимането на решения,
при което липсва непосредствен контрол от страна на ръководен орган. Затова те
носят персонална отговорност за решенията и действията си, които обаче трябва да
бъдат в рамките на закона.11
Основа за успешната реализация на служителите в системата национална сигурност е правилно изградената (възпитана и обучена) и ефективно управлявана ценностна система, включваща не само морални и етични норми, но и възпитаване и обучаване на екзистенциални добродетели (вяра, власт, бран, труд, любов), особен вид
вътрешни сили (разум, воля, чувства и морал) и качества (идея + вдъхновение + импулс), наречени лидерски.12
Важна отличителна специфика на професиите от системата национална сигурност е лидерството, което е част от тях и се използва ежедневно в работата на всички
служители на всички нива. То се проявява на три равнища:13 а) в междуличностните
отношения (т.нар. „холистично лидерство“ – служене на потребностите на другите) –
към които се причислят повечето ежедневни ситуации, в които попадат служителите в
контакта си с външната среда, т.е. в контакта си с хората или други институции и служби; б) по хоризонтала (т.нар. „лидерството сред равни“) – проявявано при взаимоотношенията с колегите вътре в службата. Лидирането в среда на себеподобни изисква
постоянна демонстрация на пълна увереност в собствените възможности; в) по вертикала, или в йерархия – когато авторитетът и властовите пълномощия произлизат от
заеманата длъжност. Основното, което трябва да постига лидерът, е да увлече последователите си от дадената организация, структура, обединение към преследване на
високи цели (идея), да запали пламъка на желанието за преследването им (вдъхновение) и да оценява постигнатите резултати, стимулирайки към още по-добра работа
(импулс). Целта трябва да служи като постоянен катализатор, който стимулира творческите пориви, увлечеността и стратегическите подходи, водещи към нужните резултати.

Симеонов, Ст. Въведение в полицейската етика. София: Фения, 2006, с. 20.
Пак там, с. 19.
Вж. повече във: Иванов, Д. Аретика. София: Сиела, 2015.
13
Вж. повече във: Иванов, Д. Управление... Цит. съч., с. 125 – 143.
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2) Професионално-организационно ценностно равнище
В голямата си част обществените ценности функционират чрез система от институции, респективно въплътени в правната основа на обществото и правните норми,
регулиращи обществените отношения.14
За обозначаване на културата на всяка организация се използва терминът „организационна култура“, която е различна както от културата на личността (на индивида),
характерна със своите ценности, възприятия и артефакти, така и от културата на дадена
нация, характерна с езика, традициите и философията, или от социалната култура. Организационната култура се разглежда като мощен фактор, определящ индивидуалното и груповото поведение на хората в организацията. Перефразирайки дефиницията на Линда Смъркич, можем да кажем, че организационната култура е лепилото, което „държи“ членовете
на организацията заедно чрез споделени ценности, символи и социални идеали.15
В теорията и практиката се срещат организационна, фирмена, корпоративна, военна,16 административна, институционална и пр. култура. Всички тези използвани
понятия са в контекста и смисъла на организационна култура. Следвайки тази логика,
следва да кажем, че има организационна култура на системата национална сигурност,
обозначаваща спецификата на организационната среда и културата, притежавана от
тази система.
В българските източници има малко или почти липсват публикации на тема
„Организационна култура на системата национална сигурност“. Това затруднява придобиването на трайни съвременни знания в тази значима научна област за обществената управленска практика. Особено остро това се чувства при подготовката на специалисти за висшите управленски нива в системата, работещи често в сложни конфликтни
ситуации.
С развитието на човешкото общество от родовообщинния строй към държавните структури заедно със създаването на организации за изпълнение на стопански задачи
се появява и необходимостта от създаване на специализирани организации за гарантиране на сигурността на обществото. Така заедно с възникването на военните организации, чиято цел е прилагане на насилие спрямо неприятелски групировки, общества или
организации, се появяват и специфични звена за разузнаване, охрана и защита на живота и собствеността (първо на елита, а днес на всички членове на социума), за опазване
на вътрешния ред в общността и пр. Целите на тези звена се постигат посредством
специална подготовка (военна, разузнавателна, охранителна и т.н.), основана на доктрини, технологии, обучение и тренировки, които са коренно различни от тези на организациите със стопанска цел. Логично е да се постави въпросът за отличителните черти
на организационната култура на системата национална сигурност.
Следвайки модел на Едгард Шейн,17 ще разгледаме кратка интерпретация на организационната култура на системата национална сигурност.
На първо ниво се наблюдават видимите части на организацията – нейната структура и процесите. Те се характеризират със стройна организационна структура и ясно
изразено поведение на висок морал, дисциплинираност, чинопочитание, строга и безпрекословна йерархия и готовност на личния състав за изпълнение на служебните задължения дори с цената на живота му. Носенето на униформа (в полицията, армията и
др.) е първостепенният отличителен белег на членовете на част от институциите в системата на ниво артефакти. Високата степен на организираност и строгото изпълнение
на разписанията на планираните занятия заедно с ясно разписаните, приети и прилагани
в практиката правила и норми на поведение и взаимоотношения е характерен външен
белег, който ги отличава от останалите организации. Изискванията за външен вид,
Фотев, Г. Цит. съч., с. 180.
Наумов, И. Организационно поведение. София, 2004, с. 134.
Вж. повече във: Манев, Е. Организационна култура – същност, промяна, измерване. София, 2007, с. 52 – 53.
17
Вж. повече във: Шейн, Э. Х. Организационная культура и лидерство. Москва: Питер, 2002.
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вежливо и възпитано поведение, спазване на установените в държавата норми на поведение, висока дисциплина, уважение към обществения ред, готовност за защита на
родината и други правила са ясно определени в нормативната база и са характерен
външен белег за служителите.
Съгласно теорията на Макс Вебер единствено и само държавата може легитимно да използва насилие за опазване на националната сигурност. Това тя прави, за да
защити цивилизационните си ценности, интересите на цялото общество и националните си приоритети. Оръдието на труда в част от институциите в системата национална
сигурност (полицията, военните и др.) е оръжието, което се ползва за упражняване на
въздействие върху неприятелски сили с две основни функции: въздържаща – непредприемане на агресивни действия; прилагане на насилие – срещу неприятелските сили в
случай на опасна агресия. Оторизирането за използване на въоръжено насилие е важна
отличителна черта на организационната култура на системата на национална сигурност.
На второ ниво отликата от гражданските организации е по възприетата от тях
ценностна система. Тя включва висока степен на готовност за постигане на целите в
условията на априорна неопределеност на обстановката на тактическо и оперативно
равнище при висока степен на риск и опасност за живота и здравето на служителите.
Степента на тази жертвоготовност в името на изпълнението на задачите е специфична
отличителна черта. В основата на това поведение и психологическа нагласа е възприемането на ценността за защита на националните ценности, интереси и идеали. Изпълнението на поставените задачи е въпрос на престиж, а постоянните учения и тренировки са признак на висок професионализъм. Важно за системата е, че всички работещи в
нея се съобразяват с най-ценното – човешкия живот.
Трето ниво са възприетите от институциите в системата идеи, убеждения, мисли и чувства. Силно развито е убеждението, че се служи на народа и на България и че
работещите в системата никога няма да бъдат пожертвани извън каузата за защита на
националните, съюзните и коалиционните справедливи интереси. Това дава основание
за възприемане на идеите и мислите на основоположниците на българското националноосвободително движение В. Левски и Г. Раковски, които пламенно проповядват и с
делото и живота си доказват, че няма по-голяма добродетел от тази да се бориш и служиш на отечеството си. Това мотивира възприемането на патриотичните идеи, убеждения и чувства от работещите в системата, което им дава мотивация и морални сили за
изпълнение на рисковите задачи в процеса на носене на службата.
В контекста на даденото кратко описание може да се каже, че системата национална сигурност има специфична организационна култура, която може да се измерва,
диагностицира, оценява и променя.
За ценностите, характерни за дадена професия и професионална дейност, се създават съответните професионални етически кодекси. Те в систематизиран вид съдържат
професионалните ценности, права и задължения за упражняващите дадена професия,
като основно място в тях заемат професионалният дълг, чест и достойнство.18 Тези
кодекси са нещо повече от изброяване на трудовите задължения в дадена професия.
Посланието им е да ориентира служителя при изпълнение на професионалните му
задължения в името на защитата на обществения интерес, като личните интереси са
подчинени на обществените. Спазването на етическите кодекси е една от предпоставките за успешното изпълнение на професионалните задължения.
Характерни ценности, присъщи на служителите от системата национална сигурност на това ценностно равнище, са висока дисциплина, субординация, подреденост,
униформеност (в част от структурите), както и „професионализъм, лоялност и интегритет, екипност и приемственост, отговорност и безпристрастност, лидерство“19.
Симеонов, Ст. Цит. съч., с. 22.
Основните ценности на ДАНС. [онлайн]. [посетен 20.8.2018]. http://www.dans.bg/bg/about-dans-menubul/concept-cat-151009-bul.
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3) Национално ценностно равнище – национални ценности, интереси и идеали
По своята същност системата национална сигурност е постоянно действаща организация, изградена, за да опазва и съхранява държавността, създадените от обществото материални блага, живота на хората, т.е. да защитава националните ценности, интереси и идеали, които са основната движеща сила в системата национална сигурност. Те
определят нейния характер, съдържание, насоченост и конфигурация и са в безусловна
взаимна връзка.
Националната сигурност е гарантирана, когато страната успешно реализира националните интереси, цели и приоритети и при необходимост е в състояние ефективно
да ги защити от външна и вътрешна заплаха.
Липсата на стабилна, работеща и ефективна система за национална сигурност
води до разпад на държавността, а често и до изчезване на дадени държави. Именно
затова правилното дефиниране на националните ценностите, националните интереси и
националния идеал е най-важната и съществена задача за съществуването и развитието
на дадена държава.
В Конституцията на Република България20 са записани най-важните национални
ценности: България е демократична, правова и социална държава, която защитава
духовността, държавното единство, семейството, свободата на личността, материалното благосъстояние на държавата и хората, териториалната цялост, социалната
справедливост, свободата на словото, равнопоставеността на държавната, общинската и частната собственост, защитава правата и свободите на всички граждани,
правото на личен религиозен и културен избор, нацията от граждански тип и пр.
Следващият елемент от структурата на системата национална сигурност са националните интереси. Те са комплекс от непреходни ценности и политически мотиви
на поведение във вътрешно- и външнополитически аспект, който отразява стремежа на
нацията за съществуване и просперитет. Националните интереси са официално изразени осъзнати обективни потребности на обществото, произтичащи от националните
ценности и насочени към съхранение, създаване или постигане на благоприятни условия за неговото стабилно съществуване и устойчиво прогресивно развитие. Критериите, които определят подреждането на националните интереси, се основава, от една
страна, на йерархията на националните ценности, а от друга, на допустимата цена,
която може да се плати за тяхната защита. В съответствие с тези критерии найзначимите жизненоважни интереси са свързани преди всичко със съхранението, умножаването и защитата на националните ценности.
Национални интереси са: запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията; защита на конституционно установения ред и демократичните ценности; гарантиране на правата, свободите, сигурността и благоденствието на гражданите, обществото и държавата; защита на
населението и материалната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи; съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща се на основата на единно гражданство; гарантиране на интегритета на българското гражданско общество; преодоляване на негативните демографски процеси, на значителните диспропорции в развитието на регионите и изграждане
на социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения
български граждани, способни да гарантират на РБ достойно място в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални процеси21 и пр.
Най-важната ценност и интерес на една държава се нарича „национален идеал“.
Той е дългосрочната стратегическа цел на една държава и нация. Националният идеал
задава курса в определен исторически период от време на дадена държава. Например
преди Освобождението българският национален идеал е бил свободна и независима дър20
21

Конституция на Република България. В сила от 13.07.1991 г.
Иванов, Д. Управление... Цит. съч., с. 32 – 33.
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жава, след Освобождението е бил обединение на всички земи, населявани с българи, в
началото на XXI в. бе влизане на България в ЕС и НАТО. В момента България и политическият ѝ елит (и не само политически) не са дефинирали ясно нов национален идеал.
Това е сериозна причина страната ни да се лута в безпътица, без да има ясна цел и посока.
Има огромни различия между националните ценности и интереси на САЩ, Русия, Китай, Турция, Германия, Великобритания и т.н. Оттук и различия в действията и
преследваните интереси на тези държави в регионален и геополитически мащаб. Именно различията между националните ценности и интереси, които са плод на различията в
културата, духовността, традициите, религиите, икономическия стандарт на живот и
пр., са в основата на конфликтите, кризите и войните по света.
Ценностите не са статична категория, те проявяват динамика във времето и
следва да бъдат оценявани в контекста на историческото развитие и обществения живот. Ключови събития и процеси в българската история и дълбоките промени през
последните 30 години се отразяват върху еволюцията на националните ценности и
макар че не можем да говорим за непосредствена причинно-следствена връзка, това
отражение е несъмнено.
Интегралната ценностна система (с индивидуално, семейно-групово, професионално-организационно, национално, наднационално (съюзно), цивилизационно и общочовешко равнище) на работещите в системата национална сигурност трябва да е
изключително стабилна към външни фактори и да проявява предсказуемост във всички
професионални и житейски ситуации, в които попада, защото от действията ѝ зависи
както собствената сигурност, така и сигурността на всички системи – индивиди, групи,
нация, а и на обществото като цяло. Ако се „срути“ тази ценностна конструкция, както
се случва в някои не дотам ценностно изградени служители (особено през началните
години на преход в България), това води до криза в държавата и държавността, което
наблюдавахме и продължаваме да наблюдаваме в действителност. Излизането от тази
кризисна ситуация е много трудна задача и понякога изисква десетилетия на изграждане на нови устойчиви ценности и ценностни равнища, особено у хората, призвани да
защитават държавата и държавността, слагайки дълга и честта пред личната изгода.
От краткото изложение е видно, че ценностите имат особено значение в системата национална сигурност и изключително важна роля за сигурността в съвременното
общество.
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Abstract: The report provides a definition of psychological profiling and its application by the
law enforcement authorities. The process of creating a psychological profile of a perpetrator of a serious
criminal offense is being examined in details after a brief historical retrospection. The conclusions are
related to the practical application of criminal profiling.
Keywords: legal psychology, psychological profile, perpetrator of criminal offense, crime scene,
investigation

Въведение
Работата и изследванията в областта на криминалната психология често се разглеждат в реактивен контекст – психологическите експертизи, целящи да преценят вменяем или невменяем е конкретен извършител; оценката на личностния потенциал на
осъдени лица за рецидивизъм и т.н. В известен смисъл обаче би могло да се твърди, че
разследващите разполагат с един забележителен инструмент, който има проактивен
характер и е известен като „психологическо профилиране на лица, представляващи
интерес за правоохранителните органи“.
Редица тежки криминални престъпления остават неразкрити след провеждане
на първоначалните оперативно-издирвателни мероприятия и неотложните действия по
разследването. В тези случаи разследващите се изправят пред въпроса какъв човек е
способен да извърши конкретното престъпно деяние и за да могат да отговорят, те
трябва да познават и разбират процесите на формиране, функциониране и криминална
девиация на личността [8]. Психологическият анализ на едно престъпление и изграждането на психологически профил на неизвестния извършител могат да дадат обективни насоки на разследването, но не заместват самото разследване [9: 7].
Както посочва и проф. Джордж Палермо от Медицинския колеж в Уисконсин,
САЩ: „Една от трудностите пред правоприлагащите органи е приложението на теорията в практиката, а в случаите на психологическо профилиране – изграждането на реални профили, за което често са компетентни неголям брой специалисти“.

Дефиниция и приложение
Психологическото профилиране представлява симбиоза между правоприлагането и психологията и се явява част от психодиагностиката, използвана в досъдебното
производство. То прилага опита и постиженията на редица науки – психиатрията, криминологията, криминалистиката, наказателноправните науки, социологията, и найобщо може да се определи като анализ на поведенчески улики [2: 169]. Значително
ново, с неясни граници и без утвърдена дефиниция, профилирането все още не предлага на практиците общоприета методология или дори терминология. Независимо че
разглежданите техники, съпътстващи психологическото профилиране, са едни и същи,
различните вариации на прилагането им очевидно зависят от отделните експерти и
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техния опит, което рефлектира върху възприетата и употребявана терминология. Термините „криминално профилиране“ („criminal profiling“), „профилиране на извършителя“ („offender profiling“), „криминален следствен анализ“ („criminal investigative
analysis“) и „личностно профилиране“ („criminal personality profiling“) се използват
равнозначно от практиците [17: 9].
Благодарение на факта, че профилирането на извършителя се извършва след реализиране на престъпното деяние, неговото развитие е относимо към личностните
теории. Най-разпространеното в съвременната психология разбиране за личността е
моделът на чертите на личността, т.е. наличието на неограничен набор от черти на
личността, по които всички хора могат да бъдат сравнявани. Като се има предвид обстоятелството, че сравнението има количествена страна, в крайна сметка описанието на
отделния индивид би изглеждало като профил от личностни черти [23]. Разбирането за
чертите на личността като вътрешни причини или обяснения за крос-ситуационната
консистентност на поведението е традиционно [15]. Според теоретиците на този подход
един човек реагира на спектър от сходни ситуации по сравнително еднакъв начин поради наличието на определена личностна черта, а отделните индивиди ще реагират по
различен начин на една и съща ситуация, тъй като всеки един от тях има различни
личностни черти или поне различна степен на някоя обща черта.
Криминалното профилиране е процес на наблюдение и коментар на базата на
анализа на събраните на местопрестъплението доказателства. Целта на профилирането
е да се идентифицира и обясни престъпното поведение или конкретните действия за
прогнозиране на личността на извършителя, неговите или нейните modus operandi, а
при възможност и мотивът за извършване на престъплението [17: 7].
Интерес представлява международният опит, като с профилиране на оперативно
интересни лица се занимават обучени специалисти от редица държави – САЩ, Австралия, Великобритания, Канада, Русия и т.н. В резултат на това са създадени няколко
самостоятелни модела (профила): географският модел на канадския криминолог д-р
Ким Росмо, базиран на формулата на Росмо, патентована през 1996 г. и интегрирана в
специализирания софтуер за криминален анализ Ригел [19], използван за локализиране
на местоживеенето на профилирания извършител; моделът на английския психолог
Дейвид Кантер, базиран на социално-демографските характеристики на насилниците; и
моделът на ФБР, САЩ [14]. В някои от изброените държави под „психологическо
профилиране“ (профайлинг) следва да се разбира съвкупност от психологически методи и методики за оценка и прогнозиране на поведението на отделен индивид на основата на анализа на информативни частни признаци, характеристики на външността, невербално и вербално поведение [1].
Въведеното определение на метода на психологическо профилиране от Робърт
Реслър от Академията на ФБР в САЩ (1970 г.) гласи: „…процес на идентификация на
всички психологически характеристики на индивида, представляващи цялостно описание на личността, основани на анализа на извършеното от него престъпление“ [18].
Поставено е началото на прилагането на психологическото профилиране при
разследването на престъпления в редица европейски държави – Германия, Белгия,
Дания, Швеция, Финландия, Австрия, Азербайджан, Турция, Италия, Латвия и България [18, 26].
В България е възприета дефиницията, че психологическото профилиране е метод, подпомагащ криминалното разследване чрез системно обобщаване и анализ на
поведенческите следи, оставени от извършителя върху тялото на жертвата, и уликите
на местопрестъплението [9: 81 – 82].
Понастоящем психологическото профилиране на лица, представляващи оперативен интерес, се прилага в два контекста в дейността на правоохранителните органи:
изграждане на психологически профили с цел разкриване на извършителите на тежки
криминални престъпления с насилствен характер (убийства, изнасилвания, грабежи,
отвличания, терористични актове, вземане на заложници, автори на заплашителни
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анонимни писма, лица, отправящи заплахи по телефон, и т.н.), включително и серийни,
както наблюдение и интервю с пасажери по време на предполетна инспекция с цел
установяване на потенциално опасни лица при самолетен транспорт [11: 72].
Към методологическите основи на психологическото профилиране в дейността
на правоохранителните органи следва да бъдат отнесени изследванията на Пол Екман
[4: 272], Уолъс Фризен, Клаус Шерер, Марвин Цукерман, Бела де Пауло, Вера Лабунская, Алдерт Фрай [10: 176] и др. В нашата страна тази тематика е подробно разгледана
в разработките на доц. д-р Неделчо Стойчев, проф. Бойко Ганчевски, доц. д-р Емил
Маджаров и частично е засегната в монографиите на неголям брой практици, предимно
от Института по психология към Министерството на вътрешните работи.

Историческа ретроспекция
В Античния свят по физическите признаци на човешкото тяло са правени опити
за интерпретация на характера на отделния индивид с помощта на научната медицина,
практическата риторика, портретната живопис и скулптурата [5]. Още в Древна Гърция
и Рим от представители на отделните философски школи е проявен голям интерес към
изучаването на различните аспекти на строежа на тялото и сравнителното изследване
на физическите и психическите характеристики на човека и животните [12: 177].
През 1486 г. от доминиканските монаси инквизитори Хайнрих Крамер и Якоб
Шпренгер е публикувана първата публикация на тема криминално профилиране –
известният трактат „The Malleus Maleficarum“ („Чук за вещиците“), която е използвана
като професионално ръководство за разпознаване, обвинение и наказване на вещици от
испанската Инквизиция.
Италианският лекар Чезаре Ломброзо е първият криминолог, опитал се да класифицира извършителите на престъпления на базата на статистически сравнения. През
1876 г., след като провежда изследване сред 383 италиански затворници, той публикува
своята книга „Престъпният човек“, в която, сравнявайки информацията за раса, пол,
физически характеристики, образование и географски произход, Ломброзо обосновава
своята теория, че произходът и мотивите на криминалното поведение могат да бъдат
разбрани и предсказани своевременно [13: 37 – 38].
В исторически план е прието да се твърди, че първите известни приложения на
техниките за криминално профилиране са реализирани от медицински лица, работещи
в сферата на менталното здраве, които са консултирали разследващите насилствени
криминални престъпления, извършени при странни обстоятелства и останали неразкрити. Неминуемо трябва да бъдат споменати лондонските лекари Томас Бонд и Джордж
Филипс, използвали резултатите от пет аутопсии и доказателствата от местопрестъпленията през есента на 1888 г., за да изготвят първичен, но обоснован психологически
профил на личността, поведенческите характеристики и начина на живот на легендарния сериен убиец Джак Изкормвача [20]. Почти един век по-късно, за времето от 1940
до 1950 г. легендарният криминалист и съдебен психолог д-р Джеймс Брусел участва в
разследването на престъпната дейност на Лудия Бомбаджия, тероризирал населението
на Ню Йорк с множество взривове в библиотеки, концертни зали, киносалони, жп гари
и на други обществени места. В крайна сметка през м. декември 1956 г. е съставен
първият психологически профил на реален престъпник – Джордж Матески.
Австрийският юрист и криминолог Ханс Грос публикува през 1893 г. забележителната монография „Криминално разследване. Практически наръчник за магистрати,
полицаи и адвокати“, в която прокламира силата на науката срещу интуицията и системния подход при цялостна реконструкция на престъплението и криминалното профилиране срещу несистематичния опит и тясната специализация на разследващите [16].
„През ХХ в. протича като че ли второто раждане на практическата психология.
Тя започва да се обособява от научната академическа психология като отделна, самос-
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тоятелна област. Това преди всичко е свързано с нарастващите потребности от психологическа помощ в различните аспекти на човешката жизнена дейност“ [7: 9].
За първи път през 1970 г. служителят на Федералното бюро за разследване
(ФБР) Хауърд Титън докладва своята идея за психологическо профилиране и изготвя
първия профил за своята служба заедно с колегата си Патрик Мълейни. Впоследствие
Дик Олг и Робърт Реслър развиват подхода, свързан с възможностите за придобиване
на информация за престъпното поведение от местопрестъплението, в индуктивен метод, включващ наблюдение на определени елементи от престъплението и извличането
на обобщени заключения от тях [2: 109]. Отделът за поведенчески анализ (Behavioral
Analysis Unit – BAU) при ФБР е създаден по идея на Джак Кърс през 1974 г. за изучаване на няколко серийни извършители на тежки криминални престъпления. Дейността на
федералните агенти е свързана с разработването на метода на психологическия профил
чрез прилагането на психологическата аксиома, дефинирана от един от основоположниците в тази област, специален агент Джон Едуард Дъглас, – „поведението отразява
личността“. Благодарение на неговите успехи и на редица негови колеги (Робърт Реслър, Робърт Хейзелууд и др.) методът на психологическото профилиране започва да се
прилага официално и през 1984 г. във ФБР са създадени Национален център за анализ
на насилствени престъпления (National Center for the Analysis of Violent Crime, NCAVC)
и Единна национална база данни (Violent Criminal Apprehenson Program – ViCAP). През
1960 и 1982 г. в САЩ са публикувани резултатите от няколкогодишни изследвания
съответно на 51 и 31 осъдени убийци, като са обрисувани типичните убийци към изследвания момент.
Под ръководството на професор Дейвид Кънтър в Ливърпулския университет,
Великобритания, е създаден Център за следствена психология (Centre for Investigative
Psychology), като едно от направленията на дейността е свързано с разработката на
методи за идентификация на серийни убийци. През 1986 г. е създадена информационната база данни CATCHEM за престъпления, свързани с убийства със сексуален елемент и отвличане на деца, извършени от 1960 г. насам [22]. Кънтър основава своя подход на статистически анализ и използва възможностите на емпирически бази данни,
съдържащи в себе си информация за извършените престъпления и жертвите, а също и
някои теоретични психологически концепции, като по този начин подпомага установяването на самоличността на т.нар. Влаков изнасилвач (Джон Дъфи). Прилагането на
петфакторния модел на Кънтър се свежда до пет аспекта на взаимодействие между
жертва и извършител – междуличностна връзка, значение на време и място, криминогенни характеристики, криминално минало на извършителя и познаване на полицейската техника на разследване [3: 107].
Действащото наказателнопроцесуално законодателство на територията на Руската федерация не е регламентирало психологическото профилиране. Въпреки това от
края на 90-те години на XX в. руската юридическа практика все по-често се обръща
към този инструмент при разрешаването на тежки криминални престъпления с насилствен елемент с широк обществен резонанс. Въпреки че крайният продукт не се явява
доказателство, той се ползва успешно при провеждането на оперативно-издирвателни
мероприятия и действия по разследването [21].
В Република България психологическото профилиране се развива активно от
средата на 90-те години на миналия век в Института по психология към МВР. Експертите от сектор „Криминална психология“ участват активно в разследването на редица
криминални престъпления с насилствен елемент, много от които – подробно отразени в
средствата за масова информация. Натрупаният досега опит е утвърдил използването
на типологията „Megargee“ за класифициране на престъпници посредством определените с йерархичен клъстерен анализ десет групи профили, определящи съответните
типове престъпници. Типовете отразяват нагласите, ценностите, личностните атрибути
и привичките на насилниците. У нас психологическото профилиране се прилага сис-
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темно и е регламентирано с нормативни актове на МВР. Принципът на работа на звеното се основава на психологическия принцип, че поведението отразява личността.

Предпоставки за изготвяне на психологически профил
„Профилирането не идентифицира самоличността на извършителя, но индикира
определени уникални характеристики, присъщи на типа личност, която най-вероятно е
извършила престъплението“ [24]. Според практиците психологическото профилиране е
метод, който идентифицира важни личностни и поведенчески характеристики на престъпника, които са изведени чрез анализ на извършеното от него престъпно деяние [9].
Изготвянето на психологически профил е възможно при престъпления, които са свързани с упражняване на насилие или заплаха за насилие към отделен човек или група
хора. Експертът, който ще изготви психологическия профил на неизвестния извършител на престъплението, трябва да се запознае подробно с всички съществени данни
относно жертвата и местопрестъплението – протоколите от оглед на местопроизшествията, аутопсията, изготвените експертизи по отношение на намерените и иззети веществени доказателства, разпитите на свидетели – очевидци, видеозаписите, наличните
разпечатки от проведени разговори и получени съобщения и т.н. Впоследствие наличната информация трябва да се анализира и систематизира. Както беше посочено вече,
все още не е определено окончателно какво точно се включва в профила на престъпника, но следва да съдържа предположения относно: индивидуалните особености на характера и личностните черти на извършителя; неговото поведение преди, по време и
след извършване на престъплението; пола, образованието, местоживеенето, професията, криминалното минало. Що се касае до хипотезата за възрастта на извършителя,
трябва да се има предвид, че при някои извършители на тежки престъпления календарната и психическата възраст не съвпадат, което предопределя и сложността при правилното ѝ определяне. Обикновено в поведението на такива хора се забелязва типично
несъответствие между интелектуалното развитие и емоционалната зрелост, което се
изразява в инфантилност на желанията и социална неадекватност в реакциите и адаптацията към средата. Практиците препоръчват допускането на такова несъответствие при
неорганизирано и хаотично престъпно поведение на местопрестъплението, съпроводено с прояви на излишна агресия и жестокост. Идентифицирането на престъпника става
чрез собствените му действия и постъпки, като анализът се основава на откриване на
взаимовръзки между материалните следи от местопрестъплението и личностната феноменология на извършителя [8: 83].

Етапи на профилиране
Отделните етапи на психологическото профилиране включват: психологическа
интерпретация на данните от престъплението; реконструиране на престъплението като
поведенческо събитие; формулиране на предположение за мотива на престъплението;
систематизиране на определящи характеристики за модела на престъплението и съответно за типа извършител (организиран или неорганизиран); определяне на индивидуални демографски, социални, психологични и поведенчески характеристики на неизвестния извършител [8].

Цели на психологическото профилиране
Психологическото профилиране е начин да бъде подпомогнато разследването на
тежки престъпления срещу личността, като е необходимо да бъдат постигнати три
основни цели:
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 Определяне на личностни характеристики и индивидуални особености на неизвестния извършител. Изготвеното системно описание на предполагаемите характеристики на извършителя дава възможност за фокусиране на разследването върху конкретни заподозрени лица, чиито индивидуални особености съвпадат с изведените профилни характеристики.
 Психологически анализ на установени факти и обстоятелства от местопрестъплението. Реализирането на тази цел е от съществено значение за разследването на
етап, когато вече има конкретен заподозрян. Потвърждаването на съответствия между
личностните особености на заподозряното лице и събраните доказателства е важен
елемент за затвърждаване на убеждението на разследващите, че са разкрили действителния престъпник.
 Планиране на стратегия за провеждане на интервю и разпит. Профилните характеристики на извършителя могат да бъдат използвани при предварителното планиране на предстоящото интервю със заподозряното лице и разпита за евентуално постигане на самопризнание. В тези случаи разследващите разполагат с гъвкавост и ефективност при воденето на комуникацията.

Поведенчески закономерности, ползвани при профилирането
Психологическият профил е системно описание на вероятни личностни характеристики и индивидуални особености, до които се достига чрез психологически анализ на поведенческите следи от престъплението. Извършването на този по същество
ретроспективен анализ се базира върху следните поведенчески закономерности:
 местопрестъплението отразява личността на извършителя;
 начинът на действие при извършване на престъплението може да се променя;
 почеркът на извършителя не се променя при извършването на престъпленията;
 основните характеристики на личността на престъпника не се променят.
Практически е установено, че при всяко престъпление могат да се намерят доказателства, показващи мисловни, емоционални, личностни и поведенчески девиации на
извършителя [3: 171]. Същевременно основните параметри на човешката личност не се
характеризират с драстични изменения с времето и възрастта. Възможно е да се наблюдават парциални вариации в определени аспекти на личността под въздействието на
временни обстоятелства или състояния, но сърцевината на личността се характеризира
с относителна константност. По този начин целенасочените или епизодичните опити за
постигане на промяна в структурата на личността на извършителя на насилствени престъпления са труднопостижими, и дори почти невъзможни. В съдебните архиви са налични случаи, при които независимо от системните опити за промяна на нагласите,
желанията и потребностите криминално проявени лица не успяват да постигнат положителен резултат и стигат до прояви на автоагресия, и дори до суицидни актове [8: 88].
Експертите са разработили методология, основаваща се на принципа на оперантното
обуславяне, която допуска възможността корекции на поведението да се внасят по пътя
на научаването чрез прилагане на система от подходящи подкрепления. Понякога обаче
серийни престъпници отправят послания до полицията с призив да ги елиминират
физически, за да сложат край на невъзможните си опити за справяне с агресивните
състояния и импулси, защото те са установили, че не са в състояние да се справят с
този проблем.

Събиране на предварителна информация
Като се има предвид обстоятелството, че създаването на психологически профил на неизвестен извършител на насилствено престъпление се опира на изучаването
на взаимните корелации между личност и поведение, процесът на психологически

докторант инж. Десислава Викторова

37

анализ на такова престъпление започва с набавянето на значима информация за изясняване на следните проблемни зони [8: 89]:
Какви са следите на местопрестъплението и тялото на жертвата? Съвпадат ли
местопроизшествието и местопрестъплението? Какъв е начинът на действие и има ли
данни за индивидуален „почерк“ на извършителя? Каква е причината за смъртта, ако
става дума за убийство, и каква е динамиката на нанесените следи от насилие? Какви са
индивидуалните характеристики и особености на жертвата? Каква е степента на рисковост на жертвата? Каква е била първоначалната цел на извършителя? Има ли данни
чрез насилието да се прикрива друго престъпление? Има ли данни за инсценировка,
или местопрестъплението е автентично? Каква степен на риск е поел самият извършител, за да извърши престъплението? Защо престъпникът е нападнал по избрания от него
начин конкретната жертва? Какъв е типът на престъпление – организиран, неорганизиран или смесен? Какъв е вероятният мотив за престъплението? Какви са личностните
характеристики и особености на неизвестния извършител?
За да се гарантира достоверността на изготвения психологически профил, е необходимо натовареният със задачата експерт внимателно да прецизира надеждността и
адекватността на събраната информация. Необходимо е информационното съдържание
да бъде изучено задълбочено и при необходимост нееднократно. Практиците се опират
на системното групиране на данни [9: 90], уплътняващи основните пунктове на психологическия анализ на престъплението, като ефективен начин на изграждане на достоверна реконструкция на престъпния акт. Възприетото правило гласи, че първоначално
престъплението следва да се разгледа като системно цяло между време, място, жертва и
неизвестен извършител, а впоследствие да се открият и анализират поведенческите
детайли, определящи уникалните профилни характеристики на извършителя.

Практически изводи
Според бившия агент на ФБР Джон Едуард Дъглас трите ключови думи за серийните насилници са манипулация, доминация и контрол. Психологическият профил
се стреми да оформи някаква представа за индивидуалността на извършителя и да даде
обяснение за субективната причина за извършеното престъпление. Всеки човек, независимо престъпник ли е, или не е, реализира поведения, които отразяват неговата личностна уникалност. Всеки човек се свързва със света и останалите хора по свой собствен начин в зависимост от нагласите и ценностите си, съобразява постъпките си със
собствената си йерархия на значимите неща в живота и има желания и потребности,
които ясно очертават неговата неповторима индивидуалност. Всички тези вътрешни
характеристики на личността могат да бъдат наблюдавани, изследвани и оценявани
като видими резултати от поведението на човека.
Връзките на намерените на местопрестъплението материални следи и съответстващите им структурни компоненти на личността се интерпретират от психологическия
анализ на престъплението. Установените поведенчески закономерности и причинноследствени връзки се превръщат във фундамент за определяне на модела на престъплението и извеждане на конкретни профилни характеристики, като пол, възраст, образование, семеен статут, криминално минало, професия, социален и психичен статус,
мотив на престъплението, свързаност между жертва и извършител. Така освен социодемографски характеристики, се извеждат и особености на структурата и функционирането на личността на извършителя, които са в основата на всестранното разбиране на
неговата престъпна активност и предшестват прилагането на ефективна стратегия за
интервю и разпит за постигане на самопризнание.
Психологическият анализ предоставя информация за индивидуалните подбуди,
поведенческия стил и личностните особености на извършителя. По същество психологическата оценка на едно престъпление включва изследване на последователността и
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подредеността на поведението на извършителя при трите фази на престъплението –
подготовката, извършването и прикриването. Въз основа на тази оценка неизвестният
извършител се отнася към един от двата основни типа извършител – неорганизиран или
организиран, или към междинния – смесен.
Личността на извършителя на тежки насилствени престъпления не трябва да се
разглежда в общия контекст от закономерни влияния и взаимодействия, които са присъщи на повечето хора в процеса на тяхното личностно формиране и реализация. Тези
насилници обикновено са живели и живеят на границата между нормата и патологията
и само привидно изглеждат като останалите хора. Процесите на социализация и адаптация във фазите на развитие и реализация протичат различно от общоприетите обществени модели и обичайни начини на придобиване на индивидуален опит. Повечето от
тях нямат личностен ресурс да се интегрират пълноценно в социалната среда, проявяват изразена склонност да се държат асоциално и да приписват причините за това на
обществото, което според тях ги е превърнало в аутсайдери.
Характерно за извършителите на насилствени престъпления е крайната субективност на преценките им, несъразмерната импулсивност и агресивност на реакциите им и
емоционалната изравненост в отношенията с другите. Приема се, че проявите на жестокост и насилие отразяват определена патология на характера или ситуативна психична
дезорганизация на личността. Извършването на насилствено престъпление се явява отражение на патологично личностно състояние, което рефлектира върху мястото и жертвата
на престъплението и дава възможност за изготвяне на психологически профил.

Заключение
Съвременната психология показва, че доминиращите личностни характеристики
оставят своя отпечатък почти във всичко, което хората правят, – начина на подредба на
дома, начина на шофиране, стила в облеклото, поддържането на личната хигиена,
предпочитаните форми за себепредставяне в междуличностните отношения и т.н.
Очевидно е, че хората изграждат представа един за друг, като оценяват действията и постъпките като израз на качествата и особеностите на личността. На тази основа
психологическото профилиране дава възможност за нова гледна точка при изучаването
на извършителите на насилствени престъпления и перспективен начин за тяхното разкриване – идентифицирането им чрез анализ на оставените от самите тях поведенчески
следи на местопрестъплението.
Създаването и функционирането на система от научно методическо обезпечение
на служебната дейност на правоохранителните органи са невъзможни без съответните
специалисти, владеещи комплексни знания, методи и технологии в областта на психологическото профилиране, основано на криминологически, криминалистически, психиатрични и психологически технологии, чието приложение е необходимо за повишаване
на ефективността на решенията на служебните задачи. Същевременно е необходимо да
бъде повишена и квалификацията на оперативните работници и разследващите органи
в страната по отношение на елементите на технологията на профилиране като метод на
невербален профил на емоционалното състояние на потенциално опасни субекти –
заподозрени в извършване на престъпление, извършители на престъпление и др.
В хода на досъдебното производство е от изключително значение участието на
опитни професионални експерти, имащи специална подготовка в областта на поведенческия анализ. Привличането на профайлъри в разследващите екипи, провеждащи
оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследването, се явяват ефективни за досъдебното производство при разследването на най-сложните наказателни
дела, образувани за извършени тежки насилствени престъпления. В този смисъл техните умения и опит подпомагат ефективно обезпечението на разкриването на престъпления и пресичането на извършването на убийства, терористични действия, корупционни
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и икономически престъпления, а така също и престъпления спрямо малолетни и непълнолетни и самотно живеещи възрастни хора. Перманентните изследователски търсения
в областта на психологическото профилиране на извършители на престъпления са
индикатор за конституирането на важна приложна област на юридическата психология
– психологическото профилиране [6].
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ВИДОВЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ОТКРИТИ ИЗТОЧНИЦИ
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DIFFERENT METHODS FOR ANALYSIS OF OPEN SOURCES
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Abstract: The age of technology – our present where mankind evolves and exists thanks to the
ability to adapt quickly to the constant changes and to the dynamics of the present. In the modern
information environment, the most valuable strategic resource is information which key stages in
transforming into knowledge are gathering, processing, storage, transmission and consumption. The
information defines the level of our knowledge. Essential in the above-mentioned steps is the human
factor that acts bi-directionally – once as a source and once as a recipient of information units. Due to
the existence of constantly circulating information arrays, information analysis is one of the most
important tasks that should be found in every human activity. It is precisely because of the value of the
information and its significance that the present methods of information analysis are known and applied
not only in science but also in the various fields of human activity.
Key words: information, information analysis, structured analysis

Какво е да бъде добавена информация във вече така или иначе препълненото с
информация пространство? Дали потвърждаване на вече известното, или просто добавяне към пространството, което така или иначе никога няма да бъде запълнено? Тези
въпроси провокират още размисли по отношение на това дали новонаписаното – от нов
автор, с нови думи, наистина е ново.
Всеки един от нас след кратък размисъл би могъл да потвърди, че и в миналото,
и в настоящето информацията като ресурс има сериозна стойност и задава посоката на
развитие, тенденциите и съдбата не само на отделния човек, но и на света. В синхрон с
прозренията на известната американска писателка Гертруд Щайн в днешни дни хората
получават постоянно толкова голям масив от информация, че за съжаление тя започва
да губи своя смисъл. Въпреки че можем да се съгласим, че да си в крак със съвременния свят, означава да отговаряш на условията за бързо адаптиране към динамичното
настояще, да можеш да предвиждаш бъдещето, или по-точно казано, да бъдеш крачка
напред, да бъдеш новатор и да бъдеш гъвкав. Безспорен е фактът, че всичко това се
определя и обуславя от количеството и качеството на информацията, която циркулира с
неизмерими темпове около нас.
Една от основните движещи сили на процеса в тази област е развитието на информационните технологии и комуникационно-съобщителната техника, които предизвикаха истинска информационна революция, премахвайки всякакви препятствия пред
процесите на създаване, разпространение и достъп до информационните ресурси за
огромен брой хора по всяко време и във всяка точка на планетата. Като резултат се
увеличиха темпът и обемът на информационно производство и потребление, култивира
се сред потребителите разнообразие от информационни потребности, на информационния пазар се появяват нови, технически и технологично оборудвани, напълно съвместими с глобалната мрежа участници, формиращи високо конкурентно информационно
пространство, където се води непрекъсната борба за разпределение на потребителската
общност.1
Митев, А. Структурирани методи за анализ на информация. Научни ръководители: проф. д.т.н. Ц. Семерджиев
и доц. д.и.н. Владимир Йоцов. Институт за научни изследвания и обучение на докторанти. Докторантска прог-

1

докторант Ралица Йотова

41

Адаптацията към окръжаващата среда може да бъде осъществена само чрез
непрекъснато развитие и усъвършенстване на методологията и системите за анализ на
информация, чрез съчетаването на предимствата на новите информационни и комуникационни технологии с изпитаните традиционни добри практики, – продукт на огромния опит на анализаторите от различните области на анализа на информация. Реализирането на процеса може да бъде успешно единствено при наличие на качествено и
ефективно управление, което може да бъде осъществявано само при наличие на възможности за изучаване и анализ на силните и слабите страни на структурните методи
за анализ.
Структурният анализ е механизъм, чрез който вътрешните мисловни процеси се
показват по систематичен и прозрачен начин, така че те да могат да се споделят, надграждат и оценяват лесно от други. Всеки метод оставя следа, която може да се проследи от други анализатори и ръководители, за да видят основанията за дадена аналитична
преценка. Тези методи са често използвани в съвместните екипни или групови дейности, при които всяка стъпка от аналитичния процес изправя анализаторите пред разнообразни или противоречащи си гледни точки. Тази прозрачност също помага да се
гарантира, че различията между мненията на анализаторите са чути и са обмислени
сериозно още в началото на аналитичния процес.
Този вид анализ помага на анализаторите да гарантират, че основата, върху която те формират аналитичните си решения, е възможно сигурна и стабилна. Спомагайки
процесът даден аналитичен проблем да бъде раздробен на съставните си части и посочвайки стъпките за работа с тези части, структурните аналитични методи помагат да се
организира масата данни, с която анализаторите трябва да се справят. Именно на това
се основават термините, свързани със структурния анализ и структурните методи.

Видове аналитичен метод
Много изследователи пишат само за два главни подхода за анализ: качествен
срещу количествен, интуитивен срещу емпиричен, или интуитивен срещу научен. Други могат да приемат, че има три – интуитивен, структуриран и научен.2
В този смисъл използваните аналитични методи се различават основно по вида
на количественото определяне, вида на наличните данните и вида на обучението, което
се очаква или е необходимо, за да могат да бъдат използвани те. Макар че всеки метод е
различен по своята структура, начин на изпълнение и начините на достигане до краен
резултат, границите между тях могат да бъдат объркани, и дори заличени. За да изградим яснота по отношение на възможностите за структурен анализ на информация, е
необходимо да бъдат представени кратки характеристики на различните категории
анализ, които се използват при извършването на такъв вид информационно-аналитична
дейност.
Експертна преценка дава възможност да бъде извършен по подходящ начин
анализ на най-обемната информация. В т.ч. към експертната оценка са включени исторически метод, доказателствено мислене, казусно изследване, мислене по тъждество.
Експертната преценка се отличава с това, че се явява дейност, която се извършва индивидуално и се базира върху предположенията и мисълта на конкретен анализатор.
От друга страна структурният анализ като аналитичен метод включва стъпков
процес, който изразява външно мисленето на анализатора. Това дава възможност за
външна намеса по отношение на формулираните от него мнение, поглед и предложения, които при необходимост да бъдат преразгледани, дискутирани и критикувани.
Именно включването на външна намеса при този вид аналитична дейност превръща
рама „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“. София:
УниБИТ, 2013, 176 с.
2
Heuer, R., R. Pherson. Structured Analytic Techniques.
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структурния анализ в съвместно усилие, при което прозрачността на целия процес
създава предпоставки да участват повече анализатори, които да изложат различни или
противоречащи си гледни точки. Структурният анализ подпомага смекчаването на
неблагоприятните въздействия, свързани с определени ограничения и възможни спънки
по време на провеждането на анализа. Най-често използваните и познати методи за
структурен анализ са „Мозъчна атака“, „Сценарий“, „Делфи“, „Индикатори“, „Анализ
на конкуриращи се хипотези“ и др.
При използването на количествените методи, които си служат с експертно генерирани данни, анализаторите често нямат необходимите емпиричните данни, които са
от особена важност при анализа на даден проблем. Наличието на такава липса създава
предпоставки много методи, които са предназначени да използват количествени данни
и са генерирани от експертно мнение, да използват специално изградени количествени
процедури. Тази категория включва методи, като метода на Бейс, динамично моделиране и симулации.
Количествени методи, използващи емпирични данни: Количествено измеримите
емпирични данни са толкова по различни от експертно генерираните данни, че методите и видовете проблеми, за които се използват тези данни, също са доста различни.
Иконометричното моделиране е пример за такъв метод. Емпиричните данни се събират
от различни видове сензори и се използват например в анализа на оръжейните системи.
Обучението обикновено се придобива чрез завършване на образование в областта на
статистиката, икономиката или точните науки.
Нито един от тези методи не е по-добър или по-ефективен от останалите. Всички са необходими при различни обстоятелства, за да се оптимизират шансовете за намирането на правилния отговор. Използването на множество методи по време на един
аналитичен проект трябва да бъде правило, а не изключение. Например дори и силно
количествен технически анализ може да включва предположения за мотивация, намерение или способности, които най-добре се обработват с експертна преценка и/или
структурен анализ. Един от структурните методи за генериране на идеи може да се
прилага за определяне на променливите, които да се включат в даден динамичен модел,
който използва експертно генерирани данни за задаване на стойностите на тези променливи.3
От тези четири метода структурираният анализ е най-новият, така че е полезно
да се разгледа как той се съотнася към другите методи, и особено как се съотнася към
експертната преценка. Експертната преценка съчетава експертизата по предмета и
критичното мислене в дадена дейност, която се осъществява в голяма степен в главата
на анализатора. Въпреки че анализаторът може да получи помощ от други, аналитичният продукт често се възприема като продукт на един анализатор и той обикновено го
чувства като „собственост“. Критичен момент при структурния анализ е, че този подход води участници с различни видове и нива на компетентност към алтернативните
идеи и доказателства или умствени модели още в началото на аналитичния процес. Той
може да помогне на експертите да избегнат някои от честите препятствия.
Сред богатото разнообразие от налични и известни подходи и методи, с които
разполага светът и науката в днешни дни, се отличават т.нар. „структурни методи“ за
обработка на информация от открити източници. Те могат да се разглеждат като система от възможни идеи, генериращи дадени мнения, въз основа на които се извършват
оценки и се дават предложения, свързани с разкриването на съдържанието и смисъла на
даден проблем. Съществуващите алтернативни възможности за неговото решаване,
очакваните резултати и необходимите ресурси за всеки от вариантите се добиват въз
основа на използването на тези методи. Осъществяването на аналитичните методи,
следвайки определени правила, обработването и систематизирането на генерираната

3

Митев, А. Цит. съч.

докторант Ралица Йотова

43

информация по предварително подбран метод и формулирането на изводи, мнения,
прогнози и препоръки подпомагат цикъла на вземане на различни по своята същност и
предназначение решения на стратегическо ниво.
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Abstract: The report introduces an analysis of the terms, the procedure of use and
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whether the provisions of Bulgarian legislation are implemented consistently with those of the European
convention on human rights and as developed by case-law of the European Court of Human Rights.
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Едно от основните правила, свързани с възможността за предоставяне на обяснения на обвиняемия в наказателното производство, е регламентирано в чл. 115, ал. 1
от НПК. Съгласно посочената разпоредба правото на даване на обясненията следва да
бъде реализирано устно и непосредствено пред съответния разследващ орган. Това
съвсем не е случайно, тъй като устността и непосредствеността са едни от характерните
правни принципи, установени в българския наказателен процес. В този смисъл тяхното
приложение се изисква и в процедурата по даването на обяснения от обвиняем, респективно подсъдим. Нещо повече, присъствието им е задължително условие, за да може да
бъде констатирано валидно прилагане на всяко едно гласно доказателствено средство.
Само по този начин водещият разследването орган ще може да придобие непосредствени впечатления от възпроизвеждането на съответните факти и обстоятелства.
Въз основа на горните изводи може да се заключи, че обясненията на обвиняемия, като изявления, с които той възпроизвежда факти, свързани със събитието на
престъпното деяние, устно и непосредствено пред компетентен орган, могат да бъдат
такива не само когато са дадени при разпит, но и когато обвиняемият ги е дал в качеството си на участник във всяко друго процесуално действие.1 В този смисъл, за да бъдат
релевантни за възпроизвеждане на обясненията, е без правно значение на какъв протокол са отразени същите – за разпит, за оглед, за претърсване и т.н. В теорията този
извод се мотивира с обстоятелството, че за целите на наказателния процес е важно
обвиняемият да възпроизведе факти и обстоятелства, свързани с предмета на доказване,
спазвайки изискванията на посочените принципи, а не толкова видът на протокола, в
който те се отразяват.2
Наред с общите белези, характерни за всички гласни доказателствени средства,
обясненията на обвиняемия притежават характерна само за тях особеност – те са не
само доказателствено средство, но и важно средство за защита. Тази двояка природа
предполага и засилено внимание при оценката им от страна на съответния ръководнорешаващ орган. Когато дава обясненията си, обвиняемият има възможност да изрази
своето отношение към обвинението, да го опровергае и компрометира, да защити своиР-853-2006-I н.о. на ВКС.
Изключение от принципа на непосредственост и устност се наблюдава при правилото по чл. 115, ал. 2 от НПК,
съгласно което обвиняемият не може да бъде разпитван по делегация или чрез видеоконференция, освен в
случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната
истина (Вж. Чинова, М. Досъдебно производство по НПК – теория и практика. София: Сиела, 2013, с. 525).
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те права и законни интереси. И винаги когато му е отнета възможността да изложи
своите обяснения, бива нарушено правото му на защита.3
Въпреки горното не е трудно да се посочат съдебни решения, които са в противоречие с горния извод, като поставят даването на обвиняемия в строго определени
рамки за действителност. Според постановеното в тях не следва да се допуска даването
на обяснения извън процедурата по разпит.4 Тук е мястото да се акцентира едно важно
условие, наличието на което би следвало да се изследва винаги, когато се удостоверява
снемането на обяснение от страна на обвиняемото или подсъдимото лице. Това е правото му да бъде информирано по ясен и категоричен начин за комплекса от процесуални права, които законът му дава възможността на упражни. В този комплекс несъмнено
влиза и правото му да даде, респективно да откаже, даването на обяснения, което е
един от основните аргументи в полза на мненията за отхвърляне на всяка друга възможност за даване на обяснения от обвиняемия извън процедурата по разпит.
С оглед на направените до момента предварителни бележки е интересно е да се
изследва въпросът за доказателствената сила на протокола за изготвяне на веществени
доказателствени средства, събрани чрез специални разузнавателни средства (СРС), в
който са отразени извънсъдебни признания на обвиняемото лице.
Като се има предвид обстоятелството, че прилагането на СРС задължително
предполага намеса в личния живот на гражданите, може да се каже, че този институт е
един от най-спорните в наказателното правораздаване. Тъй като по своя характер използването им води до нарушаване на основни права на индивида в една или друга
степен, несъмнено тяхното приложение следва да бъде ограничено само до необходимите предели. Много често в събрана чрез прилагане на СРС информация се констатират направени самопризнания от съответните контролирани лица.
В правната теория вече е подлагана на обсъждане съдебна практика, според която приобщаването към доказателствения материал на извънсъдебни признания, удостоверени чрез приложението на СРС, е недопустимо с оглед на обстоятелството, че при
тях обвиняемият изнася подробностите за авторството и начина на извършване на деянието, без да му е било гарантирано правото да не дава обяснения по обвинението.
Налице са съдебни решения, които доразвиват горния извод, като констатират,
че изявления на обвиняем, материализирани със съответните веществени доказателствени средства – резултат от прилагане на СРС, не могат да конкурират даденото обяснение на обвиняемия при разпита му в това качество.5 Въз основа на това указание
може да се заключи, че би било недопустимо и включването на признания, получени
чрез прилагане на СРС, когато в хода на решаване на конкретното дело се извършва
преценка на съвкупния доказателствен материал.
Въпреки това съществуват и редица мотивирани теоретични съображения против изводите от цитираната съдебна практика.6 С тях се приема, че записани разговори,
в които се съдържат признания на извършителя на престъплението, трябва да се изключат от доказването само в случаите, при които са приобщени по делото извън реда и
3
В тази връзка може да се посочи, че исканията, бележките и възраженията на обвиняемия не са устно доказателствено средство, защото чрез тях той не възпроизвежда факти от обективната действителност, и това правило
е значимо дори когато те са вписани в протокола за разпит.
Съдебната реч на подсъдимия при изслушване на съдебните прения по своя характер не възпроизвежда фактически данни от събитието на престъпното деяние и като такава не представлява доказателствено средство, а
анализ на доказателствата, и предлага на съда как би следвало да се решат въпросите по същество. Аналогично е
и положението и при последната дума на подсъдимия, която винаги се депозира устно. Тя също не е доказателствено средство, защото чрез нея подсъдимият единствено изразява своето окончателно отношение към обвинението. Затова, ако по време на съдебната реч или последната си дума подсъдимият възпроизведе факти от
събитието на престъплението, съдът трябва да възобнови съдебното следствие и да направи разпит на подсъдим
(Чинова, М. Цит. съч., с. 524; Манев, Н. Наказателнопроцесуално право. София: Сиела, 2016, с. 359).
4
Така например в Р-110-2010-II н.о. ВКС приема, че писмените изявления на подсъдимия в съставения протокол
за претърсване и изземване не са обяснения по смисъла на чл. 115 от НПК.
5
Вж. Р-518-2009-II н.о.
6
Вж. Чинова, М. Цит. съч., с. 525.
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правилата на НПК. Това е пряко проявление на принципа на разкриване на обективната
истина съгласно правилото по чл. 13, ал. 2 от НПК, предписващ реда и средствата,
който могат да се използват в процеса. Ето защо признанията, получени в резултат от
легалното прилагане на СРС, следва да се проверяват и оценяват съобразно с правилата, установени в НПК.
Обобщавайки цитираната съдебна практика и констатациите от правната доктрина, можем да регистрираме двата вида полярни мнения в разисквания аспект, а именно за законосъобразността в използването на информация, съдържаща самопризнания,
която е събрана чрез прилагане на СРС. Явна е колизията между правото на обвиняемия да дава, респ. да откаже да даде, обяснения и правилата, позволяващи използването
на СРС като легален способ за събиране и проверка на доказателства и доказателствени
средства. Не бива да се забравя, че по повод на това съприкосновение Европейският
съд за правата на човека (ЕСПЧ) се е произнасял неведнъж, като е констатирал, че в
наказателното производство може да има конкуриращи се интереси. В тази връзка е
даван примерът с обезпечаване на националната сигурност или необходимостта от
запазване в тайна на методите, използвани от полицията за разследване на престъпления, които трябва да се балансират с правата и интересите на обвиняемия. За да се
гарантира провеждането на справедлив наказателен процес, всякакви затруднения,
които се създават на защитата чрез ограничаване на нейните права, следва да са достатъчно контрабалансирани от процедурите, следвани от съдебните органи,7 каквато
несъмнено е процедурата по прилагане на СРС, регламентирана в НПК и в Закона за
специалните разузнавателни средства (ЗСРС).
Действително след изготвяне на веществените доказателствени средства, които
възпроизвеждат извънпроцесуални признания на обвиняемия, пред него съществува
възможността на основание на чл. 55, ал. 1 от НПК да даде обяснения, с които да опровергае предходно документираното признание. Това обаче няма да доведе до автоматично заличаване на данните от веществените доказателствени средства. Причината за
това е обстоятелството, че всяко доказателство, приобщено в доказателствената съвкупност на конкретното наказателно дело, се преценява по вътрешно убеждение от
страна на съответния ръководно-решаващ орган. В тази връзка е недопустимо автоматичното изключване на едни или други доказателства, тъй като това би било предпоставка за нарушаване на независимата преценка.
Не бива да се пренебрегва и вече изследваното обстоятелство, на което се обърна внимание по-горе, че обясненията на обвиняемия са снабдени с двояка природа –
доказателствено средство и средство за защита. В теорията дори са налице опити да
бъдат разграничени показанията от обясненията на обвиняемия. В тази връзка се предлага първите да са налице, когато обвиняемият излага фактически обстоятелства по
делото, а вторите – когато той изразява отношението си към повдигнатото обвинение.8
Важно е да се отбележи, че макар и да е изразено съображението на обвиняемия, че
изготвените извънсъдебни признания са неотносими по изложените вече по-горе причини, съдът ще ги изследва при съвкупния анализ на натрупания в хода на съдебното
следствие доказателствен материал, стига, разбира се, да са спазени изискванията на
НПК за документирането им.
За да се вникне по-задълбочено в очертаното съприкосновение, е полезно да се
изследва характерът на правото на обвиняемия да дава обяснения. Тук може да се припомни свързаната с обсъждания въпрос съдебна практика на ЕСПЧ, според която, макар да не са изрично посочени в чл. 6 от Конвенцията, правото на всяко лице да запази
мълчание и правото му да не се самоуличава в престъпление са всеобщо признати меж-

7
Вж. Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 26 March 1996; Van Mechelen and Others v. the Netherlandsn, 23
April 1997.
8
Вж. Радева, Р. Право на защита на обвиняемия в наказателния процес на НРБ. София, 1985, с. 28.
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дународни стандарти, които са в ядрото на концепцията за справедлив процес.9 Правото на лицето да не се самоуличава в престъпление, предполага по-специално прокуратурата да се стреми в хода на наказателното производство да докаже своето обвинение
срещу това лице, без да прибягва до доказателства, получени чрез методи на подвеждане, натиск и принуда при явно незачитане на волята на обвиняемия. Интересни са тази
част от съдебните мотиви, в които се заключва, че правото на всяко лице да не се самоуличава в престъпление означава на първо място зачитане на волята на обвиняемия да
запази мълчание.10 Може да се заключи, че съдът целенасочено поставя акцент върху
значението, което се отдава на волята на обвиняемия. Именно този елемент е силно
пренебрегнат при използването на СРС, което произлиза от принципите на секретност
и конспиративност, на които се базира тяхното прилагане.
В тази връзка не е излишно да се посочи, че при целия набор от принудителни
наказателнопроцесуални мерки за разследване, намерили правна регламентация в разпоредбите на НПК, в една или друга степен и форма се съдържат елементи на принуда.
Законодателят предвижда възможността да бъдат извършени против волята на заинтересованото лице, на което се вменява задължението да съдейства на разследването,
водено срещу него. Ето защо невинаги, когато волята на обвиняемото лице се пренебрегва, т.е. осъществени са следствени действия пряко нея, ще е налице нарушение на
правото на справедлив процес по смисъла на Европейската конвенция за защита на
правата на човека (ЕКЗПЧ).
Както вече беше изложено, при разглеждането на въпросите, свързани с прилагане на СРС, законодателят е предвидил съответни гаранции, които да неутрализират
злоупотребите при използването на тези способи на доказване – обхват на престъпните
състави, за които се прилагат, контрол върху прилагането им, възможност да бъдат
оспорени и т.н.11 Наред с всички посочени по-горе гаранции може би основното средство срещу злоупотребата с използването в наказателното производство на резултатите
от прилагане на СРС, а с това и най-обсъжданата в правната доктрина, е предвидена
забраната в чл. 177, ал. 1 от НПК. Според посочената разпоредба обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства.
С тази норма е ограничен принципът на вземане на решения по вътрешно убеждение,
като по отношение на оценката за достатъчност на доказателствените материали посочената разпоредба се явява своеобразно специално правило.12 Като се има предвид
това, измененията, които претърпява цитираната разпоредба, са показателни за нейното
значение. Със закон за изменение и допълнение на НПК13 се приема отпадането на
забраната обвинението и присъдата да се основават само на съчетаването на данни от
специални разузнавателни средства и показания на свидетели с тайна самоличност.
Наред с това се разширява приложното поле на информацията, събрана чрез прилагането на СРС, която може да се използва като доказателствен материал за нуждите на
наказателното производство. Друг аспект на промените е въвеждането на нова алинея –
3, на чл. 177, съгласно която за доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172,
ал. 2 могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал.
1 от ЗСРС. С посочените промени се цели да се премахне забраната данните, получени
по реда на ЗСРС преди образуване на наказателното производство или по друго производство, да не могат да се ползват като доказателствени материали по смисъла на НПК.
Макар да е налице комплекс от гаранции, насочен да обезпечи защитата на основните права и законни интереси на лицата, спрямо които се прилагат СРС, правната
Вж. Т. 68 от Мотивите към Решение от 17 декември 1996 г. по делото „Saunders v. The United Kingdom“.
Вж. Делата „Saunders v. UK“ и „OHalloran and Francis v. UK“.
Вж. Ортега, Х. Принудителни следствени действия с участието на обвиняемия и използване на специални
разузнавателни средства. НИП. [онлайн]. [посетен 24 май 2017]. http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?pageid=563.
12
Вж. Манев, Н. Цит. съч., с. 274.
13
Обн. ДВ, бр. 32 от 27 Април 2010 г.
9
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доктрина не е категорична в адекватността на нормативната уредба, уреждаща тази
материя. Не са изолирани и мненията в посока „осъвременяване“ на процесуалните
способи за доказване на престъпна деятелност. В този смисъл се препоръчва предвиждането на значително по-продължителни срокове за прилагане на СРС, отчитайки особеностите на съвременния живот, техническата обезпеченост и обстоятелството, че
извършителите на престъпления все по-успешно и често използват технически средства
и методи за извършване на намислената незаконна дейност.14
От друга страна, отчитайки въведената нормативна възможност за разширено
приложение на СРС, в съдебната практика се прави опит за поставянето на определени
граници, при които се допуска използването на СРС. Предписва се, че ограничаването
на правата при използване на СРС в рамките на наказателното разследване може да
бъде приложено само ако са налице определени условия, а именно: наличие на текст в
закона, който да разрешава ограничаването, разрешение от съда в случай на посериозна намеса и зачитане на принципа на пропорционалност при изпълнението на
следствените действия.
Показателно в тази връзка е становището на ЕСПЧ, който предупреждава, че за
да бъде законосъобразно и оправдано ограничаването на права на гражданите, не е
достатъчно позоваването на правилата, установени в съответното национално право.
Трябва да се има предвид също „качеството на закона“, в смисъл той да бъде достатъчно ясен при определяне на обстоятелствата и условията, при които публичните власти
може да прибягнат към нарушение на правото на личен живот, гарантирано от чл. 8 на
ЕКЗПЧ.15 Обсъждайки ролята на СРС в наказателното производство, ЕСПЧ следва
непротиворечива практика, според която при тайните мерки за следене законът трябва
да бъде достатъчно ясен в своите разпоредби, давайки на гражданите съответните указания относно обстоятелствата, при които властите имат право да прибягват до тази
тайна и потенциално опасна намеса в упражняването на правото на личен живот и
кореспонденция.16
Съобразно посочената съдебна практика без прилагането на особени усилия може да се установи, че при изследване на реда и условията за допускане на доказателства
в наказателния процес съдът е склонен да дава само принципни указания. Макар ЕКЗПЧ
да гарантира правото на справедлив процес, ЕСПЧ не определя никакви конкретни правила за допускане на доказателства като такива. Това е поставено като задача, която
следва да намери правна регламентация преди всичко в полето на националното законодателство.17 Липсата на установени правила в законодателството може да нарушава
равенството на страните, тъй като тяхната цел е да защитят подсъдимия срещу всякаква
злоупотреба от страна на органите на власт. Тъкмо правото на защита е това, което е
най-вероятно да пострада от отсъствието и липсата на яснота на такива правила.18
В този смисъл на национално равнище условията и редът за прилагане на СРС
са регламентирани в самостоятелен Раздел VIII към Глава четиринадесета от НПК.
Наред с това в ЗСРС изрично е установен редът за използване, прилагане и контрол
върху използването на СРС и получените чрез тях резултати, както и гаранциите за
защита на правата на участниците в тази процедура.
На следващо място може да се определи като тенденция в европейското право
непрекъснатото нарастване на ролята и значението на принципа на пропорционалност
като елемент, легитимиращ намесата на държавата в сферата на личната свобода. РазВж. Грозев, П. Незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства. – В: Общество и право,
бр. 2, 2017.
Вж. Решения на ЕСПЧ по делата Silver от 25 май 1983; Malone от 2 август 1984 г.; Kruslin y Huvig от 24 април 1990 г.
16
Вж. Решение от 28 юни 2007 г., Пето отделение на ЕСПЧ, по делото „Асоциацията за европейска интеграция и
права на човека и Екимджиев срещу България“, в което съдът се позовава на делата „Valenzuela Contreras v.
Spain“ и „Khan v. the United Kingdom“.
17
В този смисъл вж.: Schenk v. Switzerland no. 140 July 1988; Heglas v. the Czech Republic no. 5935/02, 1 March 2007.
18
Вж. Coeme and Others v. Belgium nos. 32492/96, ECHR 2000-VII.
14
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витието на този принцип се дължи на разработената доктрина и съдебна практика найнапред от Германия, а впоследствие и от Европейския съд по правата на човека. Не
бива да забравяме и влиянието на системата „balanced approach“ („балансиран подход“)
на американското право, при който следва да се отчитат интересите на всички страни в
процеса.19 Наред с това следва да бъдат зачетени присъщите на човешкото достойнство
граници, през които е абсолютно забранено преминаването на наказателната власт,
упражнявана от държавата.
Относно границите за ограничаване на личните права при прилагането на СРС
могат да се посочат мотивираните особени мнения във вече посоченото по-горе решение по делото „Saunders v. UK“, 17 December 1996, в посока на извода, че правото на
всяко лице да не се самоуличава в престъпление не е абсолютно и неотменимо. Така
според съдията Мартенс правото да се запази мълчание и правото на всяко лице да не
се самоуличава в престъпление, както и други права, съдържащи се имплицитно в чл. 6
от ЕКЗПЧОС, позволяват известни ограничения, стига да са в съответствие със закона,
преследват законна цел и са пропорционални на тази цел.20
Както указва Федералният конституционен съд на Германия, принципът на пропорционалност играе ролята на „предел за всяко ограничаване на основни човешки
права“. Целта е да бъдат определени точните граници, в които могат да действат публичните власти, като се вземат предвид интересите на всички страни – от една страна,
обществените интереси, свързани с наказателното преследване, а от друга страна, индивидуалните интереси, произтичащи от спазването на конституционните права.21 В
този смисъл може да се направи изводът, че правото на достъп до доказателства невинаги е абсолютно гарантирано. Европейският съд за правата на човека позволява в
определени случаи някои доказателства по делото да не се предоставят на защитата, но
само когато това е с цел да се защитят основните права на друго лице или да се защити
важен обществен интерес, като националната сигурност, необходимостта от защита на
свидетели или на методи на разследване на престъпления от полицията.22 Иначе казано,
обстоятелството, че прилагането на СРС следва да бъде запазено в тайна от обвиняемия, следва да бъде компенсирано чрез гарантиране на възможността по-късно да оспорва събраните доказателства.
В потвърждение може да се посочи, че в наказателния процес е допустимо ограничаване на правата на защитата, които са ѝ предоставени на основание на чл. 6, § 1 от
ЕКЗПЧОС, само когато това е „строго необходимо“. В подобни случаи съдът е длъжен
да провери процедурата по вземане на решението за ограничаване на правата на обвиняемия, за да се убеди, че тя е съответна на изискванията за осигуряване на състезателен процес и равенство на страните и включва подходящи гаранции за защита на интересите на обвиняемия.23
При всички положения нарушаването на гаранциите, установени в защита на
обвиняемия, води след себе си незаконосъобразност на съответните доказателства като
своеобразна санкция на това. Така например ЕСПЧ заключава, че при определяне на
това дали процесът като цяло е бил справедлив, на първо място е необходимо да се
прецени дали са били зачетени правата на защитата.24 По-конкретно трябва да се изследва дали обвиняемият е получил възможност да оспори автентичността на доказателството и да се противопостави на неговото използване. В допълнение съдът указва, че
Повече за системата на балансиран подход в борбата с тероризма вж. във: Levy, Barry. Terrorism and public
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следва да се взема предвид качеството на доказателството, както и обстоятелствата, при
които то е получено, и дали тези обстоятелства хвърлят съмнение върху неговата достоверност или точност. Без съмнение, както се установи по-горе, подобни гаранции са
предвидени в процедурата за прилагане на СРС в българския наказателен процес.
По отношение на изложеното е интересно съприкосновението между две противоположни логики – логиката на сигурността и тази на защитата на правата. Поради
това винаги когато се оценява дадено доказателство, следва да се изследва дали процесуалното действие, с което е „закрепено“ в процеса, не нарушава в една или друга степен регламентирана в закон, в Конституцията или в съответен международен нормативен акт гаранция, насочена към обезпечаване на интересите на привлеченото към наказателна отговорност лице.
Всичко, изложено дотук, свидетелства, че използването на СРС като способ на
доказване в наказателния процес е чувствителна тема. Въпреки това не считам, че
следва с лека ръка да се отрича тяхната употреба и полезна роля в разкриването на
обективната истина по наказателното дело. Както беше посочено, в действащата нормативна уредба има предвидени механизми за контрол на процедурата по прилагане на
СРС. Действително има редица правила, които следва да бъдат допълнително прецизирани с оглед на по-пълното обезпечаване на правото на защита на обвиняемото лице.
Не можем да пренебрегнем обстоятелството, че престъпната дейност обикновено се реализира тайно, като се полагат съществени усилия да се прикрие нейният действителен извършител. В този смисъл практиката показва широк обхват от престъпни
методи и средства, които спомагат за това. За да може да се отговори адекватно на тези
предизвикателства, е нужно да се прилагат подходящи мерки, за да се постигнат задачите, които стоят пред наказателния процес. Именно това е причината оперативната
дейност да е конспиративна. По същата причина и използването на СРС би могло да
бъде от съществена полза.
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Въведение
Организираната престъпност е един от най-често срещаните изрази в политически, институционален, обществен и медиен контекст. Борбата с този особено рисков
обществен проблем е приоритет на всяко едно правителство в България през последните 15-ина години. Интересът ми към темата бе продиктуван от интригуващия въпрос
относно същността на организираната престъпност и от факта, че тя се е превърнала в
изключително мощно понятие, което стои в основата на множество политики, насочени
към нейното противодействие. Редица държави с изострена чувствителност към проблема влагат значителни ресурси – законодателни, финансови и човешки, с цел да се
противопоставят на този феномен. Тогава обаче изниква въпросът срещу какво насочват усилията си, какво взимат предвид, как гледат на организираната престъпност и
нейното влияние върху обществото. Подобно на много други държави, Република България също се сблъсква с проблема „организирана престъпност“. Вследствие на това
инвестира и средства, и усилия, за да се „справи“ с него.

Принципи в противодействието на организираната престъпност
Принципите в противодействието на организираната престъпност могат да се
обособят в две групи – общи и специални. Органите и организациите, чиято дейност е
свързана с мерки и мероприятия срещу организирани престъпни структури, се подчиняват на общите принципи – спазване на конституцията, законите и международните
договори, по които Република България е страна; зачитане и гарантиране на правата и
свободите на гражданите и тяхното достойнство; публичност.
Дейността на специализираните структури, които пряко противодействат на организираната престъпност, се осъществява на основата на горепосочените общи принципи и на специалните принципи – централизъм в организацията и управлението, конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства и сътрудничество
с гражданите.
Принципът „спазване на конституцията, законите и международните договори,
по които Република България е страна“ изисква използване на законни средства и съблюдаване на основите на функциониране на правовата държава и демокрацията при
перманентно и координирано проактивно и реактивно въздействие върху организираната престъпност от страна на правозащитните и правоприлагащите органи и неправителствените организации.
Зачитането и гарантирането на правата и свободите на гражданите и тяхното
достойнство като общ принцип изискват от правозащитните органи да не засягат упражняването на онези права на гражданите, които не се ограничават при прилагане на
действия, мерки и мероприятия, обхващащи оперативно-издирвателна дейност и/или
разследване. Принципът изисква временно да се ограничат гарантирани права на граж-
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даните, като неприкосновеност на личния и семейния живот, жилището и тайната на
кореспонденцията чрез използване на оперативно-издирвателни способи и специални
разузнавателни средства само когато международните актове и вътрешното законодателство предвиждат – основно в случаите на защита на сигурността и опазване на обществения ред.
Принципът на публичност обхваща възможността на гражданите да бъдат информирани за функциите, задачите и основните дейности на органите и организациите,
техните структури, използваните методи и средства и резултатите от работата им в
противодействието на организираната престъпност. Този принцип намира отражение в
нормативните източници и други документи на органите на държавна власт и управление – доклади, отчети, анализи и др., посветени на противодействието на организираната престъпност. Законосъобразното прилагане на принципа трябва да се съобразява със
сведенията, които съдържат класифицирана информация.
Централизмът в организацията и управлението на специализираните органи за
противодействие на организираната престъпност като основен специален принцип
включва йерархична подчиненост на изпълнителските структури по хоризонтала и по
вертикала. Изпълнението на задачите по хоризонтала трябва да е съгласувано както
между служителите в първичното звено, така и със служителите от другите звена в
специализираните структури, ангажирани с разкриване на организирана престъпна
група. Дейността по противодействието на организираната престъпност се координира
по вертикала от ръководен орган, който осигурява ефективно взаимодействие между
структури с различни компетенции на национално и международно ниво.
Принципът на конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и
средства осигурява планиране и провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия
за неутрализиране на групи, специализирани в сферите на организираната престъпност.
По силата на този принцип използваните сили, методи и средства и получените резултати от тях за противодействие на организираната престъпност представляват държавна
тайна. В условията на наказателното производство събраните и оценени фактически
данни за престъпната дейност придобиват гласен характер.
Сътрудничеството с граждани като специален принцип е свързан с използването
на доброволни сътрудници при разработване на местни и транснационални групи,
които подготвят, извършват, извършили са и прикриват предимно насилствени форми
на организирана престъпност. Процесът на вербовка и ръководство на граждани с мотивация за сътрудничество с полицейските оперативни органи е уреден с общи и специални нормативни актове.

Обща международна правна уредба на противодействие на организираната престъпност
В Конвенцията за екстрадицията между държавите – членки на Европейския
съюз, практиката по осъществяването на дейностите в рамките на Дял VI от Договора
за Европейския съюз и в частност относно някои насилствени форми и печеливши
сфери на организирана престъпност, каквито са терористичните актове, наркотрафикът
и контрабандата на забранени стоки, показва, че до усъвършенстване на сътрудничеството при най-важните наказателни производства може да се стигне само с решително
изменение на съществуващите условия. Конвенцията е акт на обновление на правилата
за екстрадиция, чрез което областта на сътрудничество по наказателните въпроси в ЕС
се приспособява към необходимостта от по-ефективно противодействие на организираната престъпност.
Конвенцията допълва международните договори в тази област и води до хармонизиране на националните законодателства. Допълващият характер на Конвенцията
означава, че когато с нея се уреждат въпроси, които се разглеждат в Европейската
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конвенция за екстрадиция, Европейската конвенция за борба с тероризма и Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, при стълкновение на норми приоритет
имат нормите на тази конвенция. В частност с тази конвенция в известна степен се
изменят условията за екстрадиция между държавите членки, като се променя съществуващият правен режим за екстрадиция, създаден с конвенциите „майки“.
Конвенцията посочва за кои престъпления се предоставя екстрадиция, като първостепенно значение сред тях е отредено на насилствените форми на организираната
престъпност и тероризма. В тази връзка с цел избягване на възможното осъществяване
на екстрадиция за престъпления на организираната престъпност Конвенцията предвижда изключение от принципа на двойна криминализация в случаите на съдружие и/или
сговор за извършване на престъпления. Отклоняването от изискването за двойна криминализация намира приложение само за престъпления, които спадат към следните три
категории: представляващи терористични действия; отнасящи се към организираната
престъпност, вкл. трафик на наркотици; и представляващи насилие.
Конвенцията урежда екстрадицията за престъпления против фиска, свързани с
данъци, такси, мита, валутен обмен и др. в обсега на организираната престъпност, чрез
които се увреждат бюджетите на държавите – членки на Общността.
Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации от 18 декември 1997 г.
Митническите администрации прилагат разпоредбите на Конвенцията, за да:
- предотвратяват и разкриват нарушения и престъпления на националното митническо законодателство;
- разследват и наказват нарушения на митническите разпоредби на Общността.
Институционалният механизъм на осъществяване на сътрудничеството и взаимната помощ между митническите органи включва:
• централни отдели (координационни отдели) в митническите администрации,
които не изключват при необходимост прякото сътрудничество между останалите
служби на митниците;
• служители за свръзка със съгласуван и утвърден от държавите членки мандат.
Конвенцията регламентира:
• принципите, формата и съдържанието на исканата митническа помощ (исковете за информация, за надзор, за проучване, известяване и използване на доказателствен
материал);
• принципа на действие на спонтанната помощ, експресна информация и използване на доказателства при тази форма на помощ;
• специалните форми на сътрудничество:
- презгранично преследване – изразява се в предоставената от Конвенцията възможност митническите органи да продължат започнато преследване на лице, което
незаконно пренася през границата наркотици, психотропни вещества, оръжие и др.,
посочени в чл. 19 (2) от Конвенцията забранени стоки на територията на друга държава,
при условие че се касае за спешна ситуация;
- трансгранично наблюдение – възможност, предоставена с Конвенцията на
митническите органи, които наблюдават в своята държава лице, извършващо контрабанда на наркотици, оръжие, боеприпаси и др., посочени в чл. 19 (2), забранени стоки,
да продължат наблюдението на териториите на други държави членки. Трансгранично
наблюдение се извършва и при хипотезата на разрешен иск за взаимопомощ, и при
спешност на ситуацията, за което е необходимо спазването на посочените в чл. 21 (2)
условия;
- контролирана доставка – извършвана в рамките на разследвания на престъпления, за които може да се иска екстрадиция, наблюдение и контрол върху доставката на
стоки, забранени за пренасяне през границите;
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- разследвания под прикритие – допускане на служители на митническата администрация или на служители, работещи от името на тази администрация, да извършат
операцията под фалшива самоличност на територията на друга държава членка;
- екипи за специални разследвания – при взаимна договореност няколко държави членки могат да създават съвместен екип за специални разследвания, който ще бъде
установен в една държава членка и ще включва съответните специалисти. Екипите за
специални разследвания провеждат трудни и специализирани действия за установяване
и документиране на специфични нарушения, които налагат едновременни и координирани мероприятия на засегнатите държави членки. Съвместните екипи за специални
разследвания провеждат операциите си при спазване на общите условия, посочени в чл.
24 (2) от Конвенцията.
При всеки един случай на обмен на информация между митническите администрации техните органи трябва да спазват изискванията за поверителност на разследванията.
Решение на Съвета на Европейския съюз от 17 януари 1995 г. относно законното прихващане на телекомуникациите (96/С 329/01).
Законно разрешеното прихващане на телекомуникациите е едно от най-мощните
и резултатни средства за борба срещу организираната престъпност, която използва
всяко нововъведение в сектора на телекомуникациите. Към решението са приложени
условията, при наличието на които службите, натоварени от съответните закони на
държавите членки, могат да извършват прихващане на телекомуникации законно.
Условията за извършване на прихващане на телекомуникациите са предмет на
националното право на държавите членки и основно се свеждат до:
• изискванията за достъп на службите, извършващи законно прихващане към
мрежовите оператори, доставчици на телекомуникационни услуги. Изискванията
включват: достъп до всички предавани или предназначени за предаване до и от номера
на следения пост съобщения; достъп до всички или определени прихващани лица;
осигуряване на всички телекомуникации, които влизат в обсега на разрешението за
прихващане до и от следения пост; достъп до данни, свързани със самото обаждане
(свободна връзка, набран зает номер, за активиране на функции, начало, край и времетраене на връзката и др.);
• осигуряване на реална и непрекъсната възможност за наблюдение при прихващане на телекомуникациите;
• осигуряване от страна на мрежовите оператори, доставчици на услуги, на необходимия брой вътрешни устройства, от които прихващаните съобщения да се предават на следящото устройство на службите за прихващане на телекомуникации;
• това изпълнението на прихващателната процедура да се осъществи без прихващаният обект или друго неоторизирано лице да разбере за нея.
„Телекомуникация“ е всяко предаване на знаци, сигнали и писмен текст, образци, звуци, данни или информация от всякакъв вид, предавани изцяло или отчасти чрез
телеграф, радио, електромагнитни, фотоелектронни или фотооптични системи. Терминът е дефиниран в приложения към решението.
• Прихващането да бъде организирано и изпълнено по начин, който изключва възможността от незаконосъобразно използване, и да охранява прихващаната
информация;
• В рамките на законно разследване службите за прихващане могат да изискват
информация за прихващаното лице, номера на поста и други идентифициращи признаци, информация за техническите характеристики на телекомуникационната система и
други технически данни, необходими за прихващането;
• Мрежовите оператори (доставчиците на услуги) са длъжни да осигурят конфиденциалност на целия процес на прихващане, а при спешни случаи – в рамките на няколко минути.
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Заключение
Съвременната организирана престъпност е надрасла вече традиционните схващания за йерархичност и корупция и като се възползва от наднационалната интеграция
и технологичния прогрес, тя използва недостатъците и ограниченията на правните
системи, нанася сериозни щети на индивидуалното имущество и оказва изключително
вредно влияние върху социалнополитическата система и правните ценности, като човешкия живот, околната среда, общественото здравеопазване и икономиката.
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РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
магистър Илияна Даилова
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
NATIONAL SECURITY RISKS STEMMING FROM ORGANIZED CRIME
master Iliyana Dailova
Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Въведение
Организираната престъпност е интересен аспект от сигурността на вътрешния
ред във всяка държава. Характеризира се с устойчивост и постоянна динамика на развитие на процеса. Ролята на вътрешния ред и сигурността за гражданите е огромна. Ако
не може да бъде преодоляна организираната престъпност или поне да бъде сведена до
минимум, тя се превръща автоматично в един от основните проблеми на опазването на
националната сигурност на държавата. В България се наблюдава тенденция на постоянно покачване на нивата на организирана престъпност през последните 30 години.
Разбира се, това може да бъде обяснено с тежкото социално състояние и комплексната
криза, която изпитва българският народ. Трудният живот на българите, тежкото икономическо и финансово състояние на зависимост, демографските проблеми, неустойчивата демокрация и въобще вътрешното политическото развитие на Република България,
която все още извървява своя преход от постсоциализъм към демокрация, са малко от
огромното количество криминогенни фактори, обуславящи тенденциите в организираната престъпност.

Същност на националната сигурност
Сигурността е едно от най-често употребяваните, но и многозначни, съвременни
понятия. Сигурността може да се разглежда като две взаимносвързани парадигми –
сигурност в смисъл на потребност и сигурност в графата „национална сигурност“ като
вид динамична устойчивост, предразполагаща нормалното развитие на дадена държава
и нейния народ.1 Спрямо тези два подхода на разбиране на сигурността науката за
национална сигурност е вид динамика и състояние на една държавна структура, която
осигурява различните потребности на своя народ, за да може да живее и да се развива в
абсолютна безопасност. А обобщено, те са храна, закрила, равенство пред закона, социално развитие, икономическо и материално благосъстояние, ограничения и права и т.н.2
Националната сигурност зависи от взаимното осигуряване на безопасност и
свободно развитие на гражданите и на държавните институции, което също означава,
че националната сигурност зависи от няколко компонента и се характеризира според
различни по вид класификационни признаци, обхващащи разностранни аспекти.
Различните класификации на отделните аспекти на сигурността се разпределят на
няколко подвида. Според първата класификация сигурността бива: абсолютна безопасност3, защитена безопасност4, относителна сигурност5 и трансформационна сигурност6.

Слатински, Н. Що е сигурност. София, 2005, с. 117.
Пак там, с. 117.
Става дума за напълно хипотетична, идеална ситуация, при която системата не е изложена на никакви въздействия. Подобна сигурност може да се нарече условно „абсолютна безопасност“.

1
2
3
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На базата на този анализ дотук за предмета и сферата на действие на сигурността може да се заключи, че това е динамична социална система с пирамидалнойерархична структура и без осигуряването на най-ниско ниво безопасност на индивида не може
да се говори за стратегия за национална сигурност.
Националната сигурност е система, зависеща от много компоненти, но найобщо тя зависи от политическата и гражданската отговорност и правилното взаимодействие и разпределение на задълженията помежду им.
Като първо обаче трябва да се постави, че държавата трябва да гарантира безопасността и сигурността на хората чрез различните по вид съвременни демократични
механизми, а от своя страна хората трябва да гарантират държавата чрез поддържането
на правовия елемент, вътрешната и гражданската сигурност и правилното функциониране на политическата система.

Организираната престъпност като заплаха за националната сигурност
Сигурността на държавата, обществото и отделните граждани на една държава е
в пряка връзка със състоянието на конституционно установения правов ред в нея. Конституцията на Република България се основава на общочовешки ценности, като свобода,
мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Правата на личността, нейното
достойнство и сигурност са издигнати във върховен принцип. Неотменим дълг на всеки
български гражданин е да пази националното и държавното единство на България.
Основната цел е да се създаде демократична, правова и социална държава.
Всяко враждебно въздействие върху обществените отношения, които съставляват конституционния ред в държавата, в крайна сметка е насочено срещу нейната сигурност. Независимо от какви фактори е предизвикано това въздействие върху обществените отношения – институциите или отделни хора и социални групи, то засяга националните интереси.
Развитието на обществото е съпроводено с възникване на негативни процеси и
явления, пораждащи условия за проява на насилие или други форми на противоправно
поведение, които застрашават неговата сигурност. Това налага усилията на компетентните държавни органи да бъдат насочени към своевременно придобиване на информация за тези негативни социални процеси и явления и предприемане на мерки за ограничаване на рисковете, заплахите и опасностите до степен, която да гарантира защитата
на сигурността. Затова се изгражда система за защита на националната сигурност.
Организираната престъпност е голяма заплаха за националната сигурност. Тя е
проекция от недалновидното управление на държавата през годините на прехода. Логическият завършек от неизпълнение на националните приоритети е покачващото се ниво
на организиранага престъпност. Налице са всички криминогенни фактори, предразполагащи към организирани престъпления:
- Бедността на хората. Данните на Националния статистически институт показват, че огромен процент от българите живеят в бедност – над 50 % средно за последното десетилетие.
- Следствие от бедността е лошото здравословно състояние на хората.
- Следствие от бедността е и ниският образователен ценз.
Подразбира се, че съществуващите въздействия върху системата, макар реални и оказващи влияние върху нея,
не са в състояние – и като конкретни величини, и като тенденция на развитие във времето – да се отразят съществено върху нейната сигурност. Подобна сигурност може да се нарече условно „защитена безопасност“.
5
Говори се за въздействия, носещи в себе си потенциал за значително нарастване, но системата е в състояние да
блокира това развитие или да го държи под контрол, така че критичната точка, след която тя напуска равновесното
положение, да не бъде достигната. Подобна сигурност може да се нарече условно „относителна сигурност“.
6
Подразбира се, че въздействията са над критичната точка за системата, но тя извършва определени структурни
трансформации, с които усилва потенциала си и съумява да ги неутрализира и управлява успешно. Подобна
сигурност може да се нарече условно „трансформационна сигурност“.
4
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- Етническата нетолерантност се засилва вследствие на прякото взаимодействие
между българите и ромското малцинство.
- През последните години се уголемява и бежанският поток.
- Нивата на корупция са огромни и съдебната система е дискредитирана от години и др.
За да бъде предотвратена или поне занижена организираната престъпност, държавата трябва да има правилна концепция за национална сигурност. В случая с демократичното развитие на България нещата са малко по-сложни.
Организираната престъпност в региона няма само икономически цели, както
гласят класическите определения за нея. На Балканите тя често има и неприкрити политически цели и затова понякога е част – явна или не – от властта. Въпросът е не дали
тя е във властта, а колко от нея притежава.
Организираната престъпност, разпространението на оръжията за масово унищожение, неравномерното развитие между различните държави и вътре в различните
държави – всичко това поражда несигурност, недоволство, социално напрежение и
създава предпоставки за много от явленията, с които се сблъскваме. Не е новост фактът, че при отсъствието на добре функциониращи демократични институции напреженията често излизат извън контрол и ескалират в насилие. Затова демокрацията с присъщите си механизми канализира конфликтите и се утвърждава в представите ни като
фундаментално свързана с мира и сигурността.
Интересите на сигурността се формират под въздействието на различните заплахи, които следва да се преодоляват или неутрализират. Заплахата – реална или потенциална – е продукт на конкретни условия и развитие на междудържавните отношения.
Следователно заплахата е сигналът, който задейства целия защитен механизъм на една
система, а и определя адекватността на защитната реакция, размера и силата. Заплахата
се проявява като изказано намерение или демонстрирана готовност за нанасяне на вреди
или унищожаване. Що се отнася до националната сигурност, заплахата може да се проявява по различен начин – като намерение, като планове за подготовка на действия и
самите действия, които са насочени към унищожаване, отслабване, ограбване и т.н.
Опасностите за националната сигурност възникват в отношенията, чрез които се
реализира общественият живот и които се формират между държавите. Това е важен
методологичен момент, който поставя акцент върху обстоятелството, че защитата на
националната сигурност е много по-ефективна, когато усилията за нейната реализация
са насочени към разкриване и неутрализиране на причините и факторите, които пораждат опасности и са източници на конкретни заплахи.

Заключение
Специфичната среда за сигурност, в която съществува съвременното ни общество,
изисква изграждане и поддържане на интегриран и балансиран национален капацитет за
адекватно противопоставяне на рисковете и заплахите. Целенасоченото и ефективното
развиване на обществените ресурси за сигурност и обществен ред предполага това да
става в съответствие със Стратегията за национална сигурност. Съществена предпоставка
за успех е прилагането на системен и целенасочен подход, основан върху анализа на
риска и рационалното използване на възможностите на международното сътрудничество.
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Въведение
Проблемът за организираната престъпност винаги е бил актуален. Тъй като вече
е налице прякото засягане на националната сигурност посредством постоянни атаки
върху вътрешния ред на страната и безопасността на хората, тези тенденции придобиват застрашителен характер и се глобализират, като се проявяват във всички сфери на
живота. Актуалността на проблема през последните две десетилетия нараства – ставаме
свидетели на невероятно „мултиплициране“ на организираната престъпност. Свидетели
сме на невиждано развитие на престъпността – от дребни кражби, побои, изнасилвания,
битови убийства, телефонни измами, кражби на коли и т.н. до субсидиране на лица с
обществено значими функции, длъжностни лица, и дори хора от средните етажи на
властта. По-лошото е, че част от организираните престъпления придобиват все поорганизиран характер. Фактически организираната престъпност вече не е по-малко
динамична и се превръща в сериозен обществено значим фактор, който дестабилизира
социалната устойчивост.

Същност на организираната престъпност
За изясняване на понятието „организирана престъпност“ (ОП) могат да се използват два основни подхода – легалистки (нормативен) и теоретичен (научен).
При първия подход определението на понятието „организирана престъпност“ се
дава от законодателя или друг оправомощен орган във вид на правна норма. Тя има
задължителен характер за органите от различните власти, противодействащи на ОП.
Касае се за дефиниране на многоаспектно социално правно явление, което има масов
характер и обхваща съвкупност от противоправни дейности на еднородни, но същевременно и различни социални общности, чиято структура, функции и роли на отделните
субекти в нея се определят от строги правила за поведение.
При втория подход дефинирането на ОП се извършва съобразно анализ на самото явление. Социалната значимост на подобен подход е, че при него се игнорира рискът
от едностранчиво формулиране на понятието.
В националните законодателства на редица държави по света съществуват различни законови дефиниции на понятието „организирана престъпност“. Един от първите
опити в тази насока принадлежи на САЩ. Според чл. 42, § 3718 от Федералното наказателно законодателство на САЩ „организираната престъпност представлява противоправна дейност на членове на високоорганизирана дисциплинирана асоциация, осъществяваща незаконна търговия и услуги, противоправно организиране на хазартния
бизнес и на проституцията, принудително рентиерство и лихварство, разпространение
на наркотици, рекет в трудовите правоотношения и друга противоправна дейност на
членовете на тази организация“.
Диапазонът на схващанията относно понятието, структурата, съдържанието и
характеристиката на организираната престъпност е голям – от широкото му тълкуване с
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причисляване към ОП на „всяка група от индивиди, организирали се, за да се облагодетелстват по незаконен начин за продължителен период от време“, до строгите изисквания в определението за мафията.1
Организираната престъпност може да се разглежда като нееднородно явление
със собствена вътрешна структура на три нива: първо ниво – организирани групи от
професионални престъпници, действащи независимо една от друга; второ ниво – престъпни организации; трето ниво – мафия. Обединяващото звено на трите вътрешноструктурни части на организираната престъпност е наличието на определен минимум
задължителни признаци, които трябва да притежава престъпното обединение, за да има
основания да се причисли към организираната, а не към обикновената, групова престъпност. Това са следните пет признака: устойчивост на престъпното обединение; относително определена вътрешна структура и разпределение на ролите между отделните
участници; системност и продължителност на престъпната дейност; цел – получаване
на максимална печалба; престъпната дейност да е професионална, т.е. това да е основният източник на доходи за членовете на сдружението.

Сфери и форми на проявление на организираната престъпност
Факторите за съществуването на организираната престъпност в значителна степен са свързани с ролята и мястото на капитала в условията на пазарна икономика, с
начините на неговото създаване, функциониране и възпроизводство. Организираната
престъпност възниква и се развива при и по повод на капитализиране на обществените
отношения. Така значителен дял в противоправната дейност на организираната престъпност заемат широкомащабните търговски сделки и свързаните с тях финансови
операции, целящи присвояване на държавна и общинска (публична и частна) собственост. Повечето от престъпните сделки и операции се осъществяват поради професионалното използване на пропуски и неясноти в законодателството, вследствие на което
трудно се документират, респ. наказват.
При преследване на основните си цели престъпните структури се насочват към
най-печелившите сфери от икономиката и обществения живот. Те преценяват от кои
легални или престъпни дейности в даден времеви период ще получават максимална
печалба или нужното им влияние в обществото. Традиционни сфери на интерес за престъпните формирования са наркотрафикът, трафикът на хора, незаконното производство
и търговия с оръжие, контрабандата – предимно на акцизни стоки, корупцията, фалшификациите на пари, електронни карти и документи, изпирането на пари, тероризмът.
В зависимост от текущите цели престъпните сдружения избират и прилагат две
основни групи форми на неправомерно въздействие – ненасилствени и насилствени.
Първата група (ненасилствените) форми обхващат:
а) манипулиране на общественото мнение – най-вече чрез поръчкови публикации и социологически проучвания. Чрез тях се изопачават очевидни истини и се митологизират явни и доказани престъпни деяния и техните извършители. Това цели да се
създава чувство на незаконност и ненаказуемост, слабост и корумпираност на представителите на съответните власти. Осъществяват се спонсорства и дарения, най-вече в
спорта, религията и социалнослабите общности. По този начин членовете на престъпните организации преследват популярност, демонстрират човечност, а някои от тях и
успокоение на гузна съвест;

Научни изследвания сочат, че понятието „мафия“ се е появило още през XIII в. През 1282 г., по време на
въстание на сицилианските островитяни срещу френските поробители, лозунгът на въстаниците е бил „Morte
Alla Francia, Italia Anela“, т.е. „Смърт на Франция, това е желанието на Италия“. Абревиатурата на този призив
образува думата „мафия“ – синоним на „братство“, „общество на честта“. За начало на употреба на този термин
се счита и 1670 г., когато в гр. Палермо, Сицилия, е бил сформиран Съюз на свободомислещите дворяни, който
тайно е провеждал своите заседания в пещери, които впоследствие получили названието Mafia.
1
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б) заобикаляне на закона – обикновено се осъществява чрез педантично изучаване на нормите от различните клонове на правото и перфектното им прилагане от
юристите – членове на организацията. В екстрени случаи, познавайки т.нар. „бели
петна“ в законодателната уредба на дадена сфера, те дават съвети за предприемане на
конкретни и срочни действия. В аналогичен стил професионални икономисти, финансисти, търговци и др. детайлно проучват стопанската страна на проблема.
Нерядко при сключване на сделки участват подставени лица. Почти винаги те са
висококвалифицирани специалисти в областта на търговското и облигационното право,
финансите и са с порядъчна репутация. Ползват най-модерни инфраструктурни и комуникационни средства, имат солидни професионални, управленски, колегиални и други
връзки в национален и често в международен мащаб. Според западноевропейски експерти за заобикаляне на закона се използват още:
- умишлено забавяне на приемането на съответен закон;
- умишлено прибързано приемане на съответен закон, с явни неясноти и противоречия с други нормативни актове;
- целенасочени изменения и допълнения на действащи закони с цел узаконяване
на вече извършени деяния;
в) създаване на корупционна среда;
г) подправки на различни ценности и вещи;
д) поддържане на сексуална зависимост на различни категории лица;
Втората група (насилствените) форми обхващат:
а) рекет – насилствено незаконно събиране на парични средства или стоки.
Обект на рекет могат да бъдат както почтени, добросъвестни търговци, осъществяващи
законна дейност, така и членове на престъпни организации от по-ниска йерархия с послаби финансови и силови възможности;
б) престъпления против личността; престъпления, извършвани по общоопасен начин и с общоопасни средства; престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
Сложността на явлението организирана престъпност и законодателството срещу
подобни по вид деяния и противозаконни дейности, излагащи сигурността и безопасността на гражданите и вътрешния ред, не може да бъде просто определено. Престъпността е функция на общественото развитие в конкретния исторически период и е
следствие от множество социални, икономически, демографски, културни и други
фактори в българското общество. Наказателноправната характеристика на това явление
се инкриминира според Наказателния кодекс, Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за МВР. Те, трите, обясняват и законово рамкират различните по вид престъпления.
В тях се задават основните положения, тежестта на закона и съдебната система.

Заключение
Съвременното наказателно преследване (наказателен контрол) на организираната
престъпност изисква двойно по-големи усилия. От една страна, в инструментите за международно сътрудничество и в националните законодателства трябва да се разграничи и
дефинира това явление, срещу което трябва да се борят националните и международните
институции. От друга страна, е нужно да се осъвременят методите на противодействие,
тъй като всеки опит за борба срещу сдружената престъпност със средствата, които дава
законът за противодействие на обикновената престъпност, е обречен на неуспех.
Вътрешната сигурност и общественият ред не са отделни елементи в системата
на националната сигурност. Тяхната защита предполага ефективен контрол върху протичащите процеси и явления, които имат отношение и оказват влияние върху стабилността и просперитета на държавата.
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Въведение
В съвременните условия на тотална глобализация въздушният транспорт придобива все по-голямо значение. Днес не бихме могли да си представим света без него.
Той е най-младият и същевременно най-бързоразвиващият се вид транспорт. Това се
дължи на скоростта, надеждността и високата степен на комфорт при осъществяване на
пътническите полети. По тези причини той е предпочитан от много хора. Въздушният
транспорт помага за осъществяването на голяма част от икономическите връзки на
регионално и международно равнище. Това води до развитието на световната търговия,
международните инвестиции и туризма. Именно тези връзки биха засилили икономическото въздействието на евентуална терористична атака.
Едно от основните приложения на въздушния транспорт са пътническите превози. Хората стават все по-мобилни и все по-често използват услугите на авиокомпаниите, което превръща гражданските летищата в места с натоварен и интензивен трафик и
ги прави особено привлекателна цел за терористите. Това налага въвеждането на усилени мерки за сигурност от страна на държавата и частните структури, ангажирани в
гражданската авиация. Значимостта на въздушния транспорт изисква непрекъснато
усъвършенстване на тези мерки. Трябва да се прави разлика между авиационна сигурност и безопасност.
Летищата са част от критичната инфраструктура и имат ключово значение за
националната сигурност. Отзвукът от една мащабна терористична атака би засегнал
различни аспекти от обществения живот, поставяйки пред сериозно изпитание държавното управление и компрометирайки общественото доверие. Проблемът със сигурността и защитата на гражданската авиация от терористични атаки надхвърля държавните
граници, излизайки на регионално и глобално ниво, което изисква борбата с него да се
води на международно равнище.

Летищата – елемент на националната сигурност
„Летище“ е определен участък от земната и водната повърхност (включващ
всяка сграда, съоръжение и оборудване), предназначен изцяло или частично за пристигане, заминаване и движение по тази повърхност на въздухоплавателно средство.
В зависимост от предназначението си летищната инфраструктура включва: писти и площадки за излитане (кацане) и престой на летателните средства, сгради и съоръжения на пътническия комплекс, хангари и работилници за ремонт и техническо
обслужване, съоръжения за осигуряване на безопасността на полетите, спомагателни
съоръжения за обслужване на пътниците и самолетите.
Летищата са съоръжения с дълги писти с бетоново или асфалтово покритие и
средства за самолетоводене. Такива летища, наричани „аерогари“, разполагат със служби и организации за проверка и приемане на пътници и багажи, за осигуряване на си-
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гурността на полетите, за осъществяване на контакти, в т.ч. и с други местни и чуждестранни летища във връзка с полетите по приетите маршрути, и др.
Летищата се идентифицират чрез своя код за летища, регистрирани в Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и Международната организация за
гражданска авиация (ICAO). Кодовото им обозначение съдържа два елемента: номер,
отговарящ на дължината на пистата за излитане и кацане, и буква, основаваща се на
разпереността на крилата на самолета или разстоянието между външните колела на
основния колесник. При проектирането най-напред се определят самолетите, за които е
предназначено летището, а след това се определят двата елемента на кодовото обозначение. Летателните площадки, разположени на земната повърхност, по отношение на
повърхностите за ограничаване на препятствията, маркировката, указателните знаци и
аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване се приравняват с изискванията към летища с кодови обозначения.
Всяко летищно съоръжение се изгражда в съответствие с характеристиките на
въздухоплавателните средства, които ще кацат и излитат от него. Инфраструктурата на
летището може да бъде групирана на: летателно поле, радиотехнически и светотехнически средства за комуникация и навигация, сгради и др.
Понастоящем летищата са изправени пред редица заплахи за тяхната сигурност,
включващи тероризъм, опити за нелегално проникване, кражби и вандализъм. Един от
аспектите в тази посока е подобряване на инфраструктурата на летищата и прецизно
дефиниране на критичната инфраструктура, където специално да се фокусира вниманието на служителите по сигурността с цел осуетяване на възможността за реализиране на
потенциални заплахи.

Мерки за сигурност, прилагани на гражданските летища
Осигуряването на безопасността на достъп, целостта и безпрепятственото функциониране на летищните системи можем да отнесем към едно от направленията на
социалното измерение на сигурността. Сигурността на въздухоплаването е комбинация
от мерки, човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското
въздухоплаване от актове на незаконна намеса.1
Инфраструктурата на летището оказва съществено влияние върху мерките за
сигурност, които се предприемат. От ефективното ѝ планиране зависи до каква степен
успешно ще се приложат тези мерки. Пропуски в планирането и изграждането на инфраструктурата водят до различни инциденти поради намаляване на възможностите на
системата за сигурност за своевременна намеса при реална заплаха. Инцидентите, касаещи инфраструктурата и влияещи директно и индиректно върху сигурността, могат да
се разделят на три категории:
- природни бедствия;
- техническа или човешка грешка;
- предумишлени действия.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ одобрява
плановете и проектите, свързани с изграждането на нови летищни терминали и реконструкция на съществуващите, с оглед на постигане на сигурност, в т.ч. терминали за
пътници, терминали за товари и други летищни сгради с пряк достъп до работната
площ на перона, пътеките за рулиране и пистата с прилежащите им участъци.
Плановете и проектите съдържат изисквания, свързани със методите на контрол
на сигурността, прилагани към: пътниците, включително към лица с намалена двигателна активност; ръчния багаж, регистрирания багаж и неговата идентификация; мерките за сигурност по отношение на товари, куриерски и експресни пратки, поща, хра-
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нителни и други бордови запаси на авиационни оператори; защитата и контрола на
достъпа до летището, зоните за сигурност, както и до други чувствителни зони и съоръжения на летището; ефективното използване на съоръженията за сигурност; отделянето на зоните на терминалите за регистрация и оформяне на багажите и качване на
борда на високорискови пътници.
На летищата се установяват граници между зоните на сградите и съоръженията
за обслужване на пътници, товари и поща и съоръженията за излитане и кацане.
Преминаването през границите се извършва през охранявани портали и/или заключени или охранявани врати, които подлежат на планирани и извънредни проверки.
На всяко летище се определят зони за сигурност, до които достъпът е ограничен. На
летища, където повече от 40 служители притежават пропуски за зони за сигурност с
ограничен достъп, в зоните за сигурност с ограничен достъп критични са следните
части: всяка част от летището, до която заминаващи пътници, включително и техният
ръчен багаж, имат достъп след проверката за сигурност; всяка част от летището, през
която след проверка за сигурност може да преминава или да бъде съхраняван регистриран багаж, ако багажът не е бил обезопасен.
Всяка част от летището се смята за критична част на зона за сигурност с ограничен достъп, докато: след проверката за сигурност заминаващи пътници, включително и
техният ръчен багаж, се намират в тази част; след проверка за сигурност регистрираният багаж преминава или се съхранява в тази част, ако този багаж не е бил охраняван.
Зоните за сигурност с ограничен достъп и техните критични части за конкретно
летище се определят от летищната администрация, съгласувано с ГД „ГВА“ и службите
на Министерството на вътрешните работи в съответствие с летищната програма за
сигурност. Достъпът на лица и моторни превозни средства до зони за сигурност се
разрешава само срещу представяне на валиден пропуск. Достъпът се контролира по
всяко време с оглед на недопускането на навлизането на лица без разрешение до тези
зони, както и на недопускането на внасянето на забранени предмети в зоните за сигурност, включително във въздухоплавателните средства. Контролът се извършва от:
службата за сигурност на летището и службите на Министерството на вътрешните
работи при преминаване през контролни пунктове и при проверки в съответните зони;
службите за сигурност на авиационните оператори в района на паркиране на местостоянка и на борда на въздухоплавателните средства; всички служители, работещи в критичните части на зоните за сигурност с ограничен достъп. Достъпът на пътници до зона
за сигурност с ограничен достъп се разрешава след преминаване на регистрация и на
граничните процедури срещу представяне на бордна карта с вписана фамилия на пътника, номер на полета и представяне на документи за самоличност. Персоналът, на
който е технологично необходим достъп до зони за сигурност (включително и персоналът, който се качва на борда на ВС), се проверява за надеждност.
Мерките за сигурност, съдържащи се в съответните нормативни документи, при
криза се засилват. След приключване на криза, предизвикана от акт на незаконна намеса, кризисният щаб извършва анализ и предоставя оценка на съвета, който препоръчва
средства и действия за предотвратяване на възникването на събитие от подобен характер. За всички извършвани изменения в нормативните актове по сигурността на гражданското въздухоплаване, както и в националните програми за сигурност, контрол на
качеството и обучение ГД „ГВА“ незабавно уведомява заинтересованите посредством
информационни бюлетини.

Заключение
Една от най-задълбочаващите се последици от глобализацията е все по-нарастващата взаимносвързаност между икономическите сфери на дейност. Това има особено
голямо значение за държавите – членки на ЕС, където интеграцията на икономиките е
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насърчавана повече от всеки друг съюз. Именно тази взаимовръзка прави икономическото въздействие от терористичните атаки във все по-голяма степен транснационално.
Следователно икономическата глобализация не носи само ползи, но създава и проблеми със сигурността. В световен мащаб е налице все по-нарастваща заплаха от идеологически или политически мотивирани атентати, както и терористични покушения.
Въпреки мерките за сигурност гражданската авиация продължава да бъде основна цел
на терористите. Те се учат от грешките си и постоянно търсят пропуски в системата за
сигурност. Това налага тестването и разкриването на слабите места в авиационната
сигурност да се превърнат в обща практика.
Необходимо е осъзнаване на проблемите пред сигурността, усъвършенстване на
нормативното регулиране на системата чрез точно определяне и разграничаване на
отговорностите, правата и задачите на ангажираните публични и частни субекти, както
и подобряване на управленско-организационните структури със строго регламентиране
на отговорността по нива.
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CYBERCRIME AND BANK CARD FRAUD
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Abstract: A computer crime or shortened cybercrime refers to any type of crime involving a
computer and a computer network. Areas of criminology that deal with cybercrime and computer crime
are computer criminology and cybercriminality. The computer can be used to commit a crime or be a
crime target. This also applies to the criminal exploitation of the Internet. Cybercrime is defined as:
„Infringements committed against individuals or groups of individuals with a criminal motif to
deliberately harm the reputation of the victim or to cause physical or moral damages to the victim
directly or indirectly using modern telecommunications networks such as the Internet, emails, forums and
groups) and mobile phones (SMS/MMS), such crimes can also threaten national security or financial
prosperity. Computer crimes, the fight with which particular attention has been paid, are: grooming,
child pornography, theft of credit card information. Other topics in this area include viruses, spamming,
online bullying, online activities related to drug trafficking, and more.
Key words: cybercrime, bank card fraud, challenges, financial damage, cyber attacks

Компютърното престъпление или съкратено киберпрестъплението се отнася до
всеки тип престъпление, който включва компютър и компютърна мрежа. Области на
криминологията, които се занимават с компютърните престъпления и компютърната
престъпност, са компютърната криминология и киберкриминологията. Компютърът
може да е използван в извършването на престъпление или да е цел на престъплението.
Това се отнася и до криминалната експлоатация на интернет. Киберпрестъпленията са
дефинирани като: „Правонарушения, които са извършени срещу индивиди или групи
индивиди с криминален мотив с цел умишлена вреда върху репутацията на жертвата
или причиняване на физическа или морална щета на жертвата директно или индиректно, използвайки модерни телекомуникационни мрежи като интернет (чат, имейли,
форуми и групи) и мобилни телефони (SMS/MMS). Такива престъпления могат да
застрашават също така националната сигурност или финансовия просперитет“.
Компютърните престъпления, на борбата с които е обръщано особено голямо
внимание, са грууминг, детска порнография, кражби на информация по кредитни карти.
Други теми в тази област са вируси, спам, онлайн тормоз, онлайн активности, свързани
с трафик на наркотици, и др.

Въведение
Увеличени брой на киберпрестъпленията и атаки срещу достъпа до онлайн услуги показаха данни, представени от специалисти от хостинг доставчика ICN.Bg. Съотношението между киберпрестъпленията като част от всички икономически престъпления е 32 % в световен мащаб и 24 % за България, което е почти двойно увеличение
спрямо 2014 г., когато киберзаплахите в страната ни са били около 10 %.
От изнесената информация става ясно, че сред най-разпространените онлайн
заплахи са атаките от типа DDoS (Distributed Denial of Service), целящи спирането на
достъпа до онлайн услуги, използването на фишинг имейли и сайтове, както и пробивите на слаби пароли за достъп до информация. Според статистиката 37 % от компаниите у нас нямат план за действие при кибератака, 14 % нямат намерение да имплементират защити срещу такива, а 21 % не знаят за съществуването на такива практики.
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Киберпрестъпленията – предизвикателства за компаниите
Броят на българските компании, разработили план за действие при киберзаплаха, се е увеличил с 20 %. Развитието на технологиите предоставя нови възможности за
атаки срещу организациите, но същевременно им помага да изградят по-усъвършенствани стратегии за превенция, показват данните на PwC.
Това явление, същностна страна на което е застрашаването на политически или
други противници, е известен на човечеството от години. Именно заплахата, застрашаването и насилственото въздействие върху противостоящата страна са особеностите,
характеризиращи тероризма като явление. За това свидетелства и етимологията на
самото понятие, произхождащо от латинската дума „terror“ – „страх, ужас“.
„По отношение на технологиите мнозинството (54 %) от анкетираните български участници смята, че промените в регулаторните изисквания имат все по-голямо
влияние върху техните организации, докато само 36 % смятат същото по отношение на
промените в прилагането на регулациите вътре в компаниите. Резултатите потвърждават впечатлението, че организациите са по-скоро реактивни (предприемат мерки едва
след събитията), отколкото проактивни, по отношение на противодействието на измами“, коментира Ренета Мамасян, мениджър Форензик услуги в „PwC България“. В
същото време значителна част от участниците виждат ползите, които технологиите им
предоставят, – 74 % са съгласни, че въвеждането на технологични решения в борбата
срещу измамите и/или икономическите престъпления позволява мониторинг в реално
време. 72 % подкрепят идеята, че това им осигурява информация, въз основа на която
могат да предприемат последващи действия.

Най-масовите киберпрестъпления
Според отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП най-разпространени у нас са
киберпрестъпленията, свързани с компрометиране на бизнес е-поща, използване на
„финансови мулета“ и криптиране на ценна информация с криптовируси. В първия
случай хакерите успяват да се сдобият с ценна информация от служебните пощи на
висши служители в компаниите. Тази информация след това се използва за подмяна
на данните във фактури и пренасочване на реални плащания към чужди сметки, найчесто на т.нар. „финансови мулета“, така че следите към извършителите да бъдат
прикрити по-добре. Заразяването с криптовируси вече засяга най-широк кръг интернет потребители, дори малки фирми и отделни граждани, а платените за отключването на ценните данни откупи става във виртуална валута биткойн. Същевременно
комуникацията с жертвите се осъществява чрез скрити сървъри, което прави проследяването изключително трудно. Много от компаниите инвестират сериозни суми във
физическа защита, а техните компютърни мрежи и устройства не са защитени, което
води до значителни финансови щети за тях. Атаките към потребители на интернет
банкирането се разгръщат от 2006 г. насам, но благодарение на редица срещи с банките, включително с Асоциацията на търговските банки, тези организации реализираха редица проекти за подобряване на сигурността на потребителите си. Поради
немарливост обаче потребителите все още оставят своя електронен подпис включен в
компютъра и чрез отдалечен достъп хакери все още източват сериозни суми от банковите сметки на жертвите. Изключително опасна тенденция са сексуалните престъпления срещу деца и възрастни, като престъпниците изнудват чрез профили в социални мрежи деца, които са принуждавани да създават ново съдържание за педофили или да присъединяват свои съученици към тези групи. Изнудвани за пари са и
възрастни потребители, заплашени от публикуване на снимки.
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Видове кибератаки
Най-разпространените онлайн заплахи у нас са атаките от типа DDoS (разпределена атака, тип „отказ от обслужване“), при които се спира или затруднява достъпът до
онлайн услуги, ресурси, платформи. Вторият най-силен вектор на атака са подправените (фишинг) е-писма и сайтове, подобно на станалите известни случаи на предупредителни писма от името на НАП с линк към заразени сайтове. На практика изпращачът
дори няма поща от български домейн, но съобщението се изпраща масово до много
потребители, а по-слабите познания за интернет заплахите правят тази атака много
опасна, обясни Юлиян Бориславов, управител на ICN.Bg. По-ниската интернет култура
включва и използване на слаби пароли, които лесно се разбиват от хакерите.
Проучванията на хостинг компанията сочат, че повече от половината киберпрестъпления са насочени към малките фирми, които не разполагат с ресурсите на големите корпорации за защита от специализирани кибератаки. Същевременно найзасегнати от тези престъпления са сайтовете за онлайн услуги, включително облачни и
SaaS услуги (58 % от мишените). Финансовият сектор е втората „най-желана мишена“
за киберпрестъпниците, като 28 % от атаките са към организации от този сектор. 6 % от
атаките са насочени директно към медиите, а 4 % – към сайтовете за е-търговия, но тези
видове бизнес най-често използват облачни и SaaS услуги, така че те често са допълнителна жертва и на DDoS атаките.

Финансови щети за потребителите
Ако през 2015 г. световната икономика е понесла от киберпрестъпленията загуби в размер на 3 трлн. долара, то през 2021 г. щетите от киберпрестъпността ще надхвърлят 6 трлн. долара годишно. Тези щети се дължат на загубени или повредени данни,
директна кражба на парични средства, намалена производителност (особено при онлайн магазини и медии, но не само), кражба на интелектуална собственост, кражба на
персонална и финансова информация и др.
От хостинг доставчика обясняват, че ефективната защита на уебсайтовете и онлайн пространството изисква отдалечено съхраняване на информацията, при това резервирането ѝ в повече от един ЦОД. Това не отменя внедряването на превантивни
методи и инструменти за защита, като системи за DDoS превенция, системи за защита
на уебприложения, вградени антивирусни решения и спам филтри, както и системи за
мониторинг и автоматизирано обновяване на софтуера, включително на найразпространените системи за управление на уебсайтове, например World Press.

Измами с банкови карти
Това е златна мина за киберпрестъпниците. Според Nilson глобалните загуби от
измами с кредитни карти са се увеличили до $21 млрд. през 2015 г. Към 2020 г. те се
очаква да достигнат $31 млрд. Тези цифри включват и компенсациите, които банките и
компаниите за кредитни карти дават на измамените клиенти. Киберпрестъпленията
ощетяват търговците и по други начини. Тяхна е отговорността да осигуряват на клиентите висок стандарт на сигурност. Ако те не изпълняват това си задължение, компаниите за кредитни карти могат прехвърлят на тях стойността на компенсацията за измама.
Има много видове измами с кредитни карти и те се променят толкова често с появата на
нови типове киберпрестъпления заради новите технологии, че е почти невъзможно да
ги изредим всичките. И все пак има две основни категории.
Измами без налична карта
Това е най-разпространеният начин на измама, случващ се, когато информацията
на картодържателя е открадната и използвана незаконно без физическото наличие на
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картата. Този тип измами обикновено се случват онлайн и е възможно да са резултат на
т.нар. „фишинг“ имейли, изпращани от измамници, представящи се за достойни за доверие институции, за да крадат лична или финансова информация чрез подправени линкове.
Измами с налична карта
Те са по-малко разпространени в наши дни, но си заслужава да внимавате и за
тях. Те често са под формата на „скиминг“ – когато некоректен продавач плъзва картата на клиента през устройство, което съхранява нейната информация. След като тези
данни се използват за извършване на покупка, тя се плаща от сметката на въпросния
измамен клиент.
Механизмът на трансакциите с кредитни карти: Измамите с кредитни карти донякъде са улеснени, защото трансакциите с кредитни карти са прост двустъпков процес: оторизация и уреждане на плащането. В началото участниците в трансакцията
(клиент, издател на картата, търговец и банка на търговеца) изпращат и получават
информация за оторизация или отказ на съответната покупка. Ако покупката бъде
оторизирана, плащането се урежда чрез паричен трансфер, който обикновено става
няколко дни след оторизацията. След оторизирането на покупка няма връщане назад.
Това означава, че всички мерки за откриване на измами трябва да се прилагат през
първата стъпка от трансакцията.

Как се противодейства на измами
На базата на изследвания, проучващи как комплексни статистически и вероятностни техники по-добре откриват измами, последователният анализ, съчетан с нови
технологии, е решаващ за предотвратяването им. Благодарение на постоянното следене
на разходите на картодържателя и информацията за него, включително часа, стойността
и географските координати на всяка покупка, би трябвало да е възможно да се разработи компютърен модел, който да изчислява вероятността дадена покупка да е измама.
Ако вероятността надминава определена прагова стойност, издателят на картата ще е
предупреден за това. След това самата компания може да реши дали да блокира директно картата, или да извърши допълнително проучване, например като се обади на клиента. Силната страна на този модел, който прилага известна математическа теория,
наречена „Марковски процес“, към откриването на измами, е, че той цели да постигне
максимална очаквана отплата или свеждане до минимум на очакваните разходи. С
други думи всички изчисления целят да се намали честотата на необоснованите предупреждения за измами. Проучванията по приложимостта на тази теория към борбата с
измамите все още продължават. Междувременно, за да намалите сериозно риска да
станете жертва на измами с кредитни карти, ето някои основни правила: първо, никога
не кликвайте на линкове в имейли, които изискват от вас да предоставяте лична информация, дори ако изглежда, че подателят е вашата банка; второ, преди да купите
нещо онлайн от непознат продавач, потърсете информация за търговеца в Google, за да
видите дали отзивите от клиенти са предимно позитивни; накрая, когато извършвате
онлайн плащания, проверявайте дали адресът на уебстраницата започва с „https://“ и се
уверете, че страницата не съдържа граматически грешки или странни думи. Ако има
такива, твърде вероятно е тя да е фалшива и да е създадена само за да открадне финансовите ви данни.

Превенция срещу картови измами
Потребителите на банкови карти, които познават механизма на фалшификация и
на подходите, които се прилагат на различните му етапи, по принцип имат повече шансове да реагират адекватно при опит за измама. Със сигурност е доста по-трудно да
бъде осъществена картова измама, ако се спазват следните правила:
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1. Не преотстъпвайте банковата си карта на никого!
2. Не съобщавайте ПИН кода си при никакви обстоятелства!
3. При загубване или кражба на картата уведомете незабавно банката картоиздател на телефони, предоставени от нея! (Често при манипулация на банкомат извършителите използват лепенка с фалшиви телефони за свързване при проблеми на картоползвателя).
4. Съхранявайте на лесно място (портфейл, дамска чанта) телефоните, на които трябва да уведомите картоиздателя при загубване или кражба!
5. Не дръжте ПИН кода записан на листче заедно с картата!
6. Не изхвърляйте разписката със състоянието на вашата сметката, особено в
близост до банкомата! Не забравяйте, че разписката съдържа ценна информация!
7. При блокиране на картата в банкомата звънете незабавно на банката картоиздател!
8. Прикривайте с длан въвеждането на ПИН кода!
9. Периодично подменяйте ПИН кода!
10. Проверявайте редовно състоянието на вашата сметка!
11. Не отговаряйте и не изпращайте ваши лични данни, пароли и номера на
банкови карти и сметки по имейл или телефон!
12. Абонирайте се за SMS известяване, за да разполагате с актуална информация при всяко използване на вашата ЕБК!

Заключение
Едни от основните начини на защита на уебсайтовете и онлайн пространството
са отдалеченото съхраняване на файлове и информация, използването на превантивни
методи и инструменти за защита, каквито могат да бъдат системите за DDoS превенция,
системите за защита на уебприложения, вградените антивирусни решения и спам филтри, както и системите за мониторинг и автоматизирано обновяване на софтуерите,
включително и най-разпространените системи за управление на уебсайтове.
Световните компании, занимаващи се с киберсигурност, и анализаторите на
сферата отчитат тенденция в увеличаването на киберпрестъпността с много високи
темпове. Според прогнозите загубите за световната икономика от киберпрестъпленията
ще се увеличат от 3 трлн. долара през 2015 г. на 6 трлн. долара годишно до 2021 г. Това
включва загуба или повреда на данни, кражба на парични средства, нарушена производителност, кражба на интелектуална собственост, кражба на персонална и финансова
информация и др.
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА
ПРИ ПОЕВТИНЯВАНЕ НА ДРОНОВЕТЕ
Анелия Танева, студент
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
INCREASING SECURITY RISKS AT CHEAPER RATES
Aneliya Taneva, student
Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: Modern news proves that the risk of criminal use of the drones increases with
increasing accessibility. Civilian security and security services also need to be cautioned to be prepared
for this rising risk factor.
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През последните десетилетия се наблюдават тенденции на увеличаване на изчислителните възможности на съвременната електроника, съчетано с увеличаване на
капацитета за съхранение на енергия на батериите, тяхното олекотяване и поевтиняване. Тези тенденции се налагат в резултат на стремежа за създаване на все по-удобни и
евтини мобилни устройства (телефони, таблети, лаптопи).
Съществува и стремеж за автоматизация и поевтиняване на масовото производство, водещ до развитие на роботиката и приложните дялове на информатиката и
теорията за управлението, в частност управлението на динамични системи като роботи,
самодвижещи се коли, дронове и др.
Стремежът към производство на незамърсяващи околната среда автомобили води до развитието на т.нар. „електрически коли“, които също разчитат на колкото се
може по-леки електрически акумулаторни батерии с висок капацитет за съхранение на
енергия вместо на химически горива.
Тези три тенденции дават предпоставките за развитието и поевтиняването на
достъпните за гражданите дронове през последните няколко години (преди това цените
им бяха достъпни най-вече за военни, но не и за граждански цели). Това е неизбежно и
вече има модели дронове, струващи около и дори под $100.1
Евтините дронове имат голям потенциал – те могат да бъдат използвани за найразлични цели, включително и за престъпни. Например могат да се използват за пренос
на малки експлозивни заряди (самоделни взривни устройства), за следене и проучване
(макар и доста шумно...) на набелязани цели (жертви на отвличане, бъдещи места за
терактове).
Този потенциал е много вероятно да доведе до нарастване на рисковете за сигурността в настоящето и най-вече в бъдещето,2 когато потенциалът и възможностите
на дроновете, дори и на евтините, ще нараснат многократно и като време за престой във
въздуха, и като възможност за дистанционно управление и наблюдение, и като капацитет за носене на различни допълнителни товари (камери, оръжие, експлозиви, пропагандни материали, отровни и заразни материали, психеделични вещества като LSD,
активни дори и в микроскопични количества3, и др.).
За да потвърдим или отхвърлим тезата, че поевтиняването на дроновете ще доведе до увеличаване на рисковете за сигурността, ще направим изследване на историята
на развитие на дроновете, както и на съвременните новини, достъпни чрез интернет
1
2
3

Best Drones 2018. [online]. https://www.tomsguide.com/us/best-drones,review-2412.html
Micro drones killer arms robots. [online]. https://www.youtube.com/watch?v=TlO2gcs1YvM
Проект „МК-Ултра“/„MK-Ultra“. [онлайн]. https://psyfactor.org/cia4.htm
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търсачките, свързани с употребата на дронове и инцидентите с тях. Ще проследим в
исторически аспект и какво е развитието на цените на дроновете, техните възможности,
честотата на употребата им и броя на инцидентите с тях, използвайки отново интернет
търсачки (Google, Bing, DuckDuckGo).
В тесен смисъл „дрон“ е „безпилотен летателен апарат, управляван дистанционно“4. Получава развитие през последните десетилетия заради възможното му военно
предназначение (като разновидност на военен робот) – разузнавателно, бойно и др. В
гражданската сфера е все още предмет главно на любителски интерес, но има опити за
комерсиално използване.5
През историята дроновете са се наричали с различни имена – безпилотни летателни апарати, квадрикоптери, бикоптери, безпилотни авиосистеми и пр., и имат почти
вековна история. Смята се, че създатели им са англичаните, но американците също
имат претенции за авторство. През 1932 г. е създаден първият в света радиоуправляем
безпилотен самолет, който можел да излита и да се приземява самостоятелно.
Около 1935 г. е създаден по-лек и маневрен самолет, наречен Queen Bee („Пчела
майка“), след което се появява терминът „дрон“ (dronе – търтей, заради звука, който
издават апаратите, наподобяващ жуженето на рояк пчели).6 За военни цели дроновете
са използвани само от САЩ и СССР (засега). Те стават особено популярни по време на
Студената война. Използвали са се главно за разузнавателни задачи. Съществен тласък
в приложението на дроновете настъпва след сриването на кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което започва и военната им употреба за нанасяне на внезапни бомбени удари. В периода 2007 – 2010 г. започна бързото развитие на
гражданските дронове от тип „куадкоптер“ – безпилотни устройства с четири витла,
станали популярни заради своята ниска цена, простота и стабилност, заради наличието
на евтини и леки летежни контролери, позиционни системи, като GPS, акселерометри и
камери, както и на по-леките батерии.7
Възможности на дроновете
Добър пример за възможностите на съвременните граждански дронове е
следния топ модел8: DJI Inspire 1 v2.0 (цена 4599 лв):
Дизайн и структура: олекотена пластмаса и електронни части, жироскопична
стабилизираща рамка.
Управление: две независими дистанционни управления – за уреда и за заснемащото устройство.
Обхват: до 2000 м, без да губите от качеството на сигнала или от това на записа.
Видео: вградена камера с 12 Mp, видеоклипове с 4К резолюция, както и пълно
завъртане на 360°, може да се наблюдава в реално време какво се заснема от камерата
през смартфон.
Екстри: Optical Flow – опция, специално разработена за полет в затворени пространства, без GPS сигнал.
Технически характеристики: Модел: Т600; Време за летене: 18 минути; Обхват:
2000 м; Капацитет на батерията: 6000 mAh, LiPo 6S, 22.2V, 99.9 Wh; Работна температура: от -20°C до +40°C; Мощност: 9 W-11 W; Работен ток: 750 mA – 900 mA; Камера:
FC350, 12 MP; Максимална резолюция: 4К (4096 p x 2160 p); Работи със: SD карти до
64 GB; Честота: 5.728GHz~5.850 GHz, 2.400GHz~2.483GHz; Портове: USB, HDMI;
Размери: 43.8 см х 45.1 см х 30.1 см; Тегло: 2.935 кг.
За сравнение можем да разгледаме и евтиния детски модел RCtown ELF II Mini
Drone for Kids (цена $19.95)9:
4

https://4sales.bg/blog/post/122/kakvo-e-dron-opisanie-i-funkcionalnost
https://offnews.bg/offtopic/v-rusia-dostaviat-pitcite-s-dron-video-354503.html
Дроновете – фантазията става реалност. [онлайн]. https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=140980
7
https://bg.wikipedia.org/wiki/Квадрокоптер
8
https://4sales.bg/kvadrokopter-dji-inspire-1-v20-1185
9
https://www.amazon.com/RCtown-Headless-Quadcopter-One-key-Helicopter/dp/B076HLY2NM
5
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Технически характеристики: Цвят: син; Система за управление: 6 Axis Gyro;
Канали: 4CH; Дистанционно: 2.4GHz Remote Controller; Материал: ABS; Обхват: 30 –
50 m; Батерия: 3.7V, 3500mAh; Време за полет: 6 – 7 мин.; Време за зареждане: ~1 ч.;
Тегло: 50 г; Габарити: 16х16х3.8 см.
През последните години продажбата на дронове в световен мащаб е следната:

Източник: BusinessInsider10.

Инциденти с дронове
 17 август 2015 г. – инцидентите с дронове и други летателни средства се учетворяват.11 Американската Федерална администрация на авиацията (FAA) съобщава, че
вече е регистрирала 650 инцидента, като те са на път да прехвърлят 1000 до края на
годината.
 12 октомври 2017 г. – увеличават се престъпленията, извършени чрез дронове.
Не само в САЩ има ръст на престъпленията чрез дронове. Полицията във Великобритания е получила 3456 сигнала за инциденти с дронове само през 2016 г., което е три
пъти повече спрямо 2015 г. и 12 пъти в сравнение с 2014 г. Всеки ден са получавани
средно по 10 сигнала. В т.ч. попадат всички сигнали от спорове между съседи заради
шумно или опасно летене до сигнали за дронове, които пренасят наркотици или дребни
оръжия, включително и до дворове на затвори.12
 5 август 2018 г. – атака срещу президент Мадуро с дронове и експлозиви.13
Продажбите на дронове растат без значение какво прави правителството. [онлайн]. https://www.businessinsider.
com/drone-sales-in-us-chart-2017-5
https://www.dnevnik.bg/tehnologii/2015/08/17/2591969_incidentite_s_dronove_i_drugi_letatelni_sredstva_se/
12
https://www.vesti.bg/tehnologii/uvelichavat-se-prestypleniiata-izvyrsheni-chrez-dronove-6074846
13
https://www.blitz.bg/svyat/shok-i-uzhas-v-karakas-unikalni-kadri-ot-atakata-nad-prezidenta-maduro-s-dronove-i-eksplozivi_
news618273.html
10

11
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 8 ноември 2018 г. – ФСБ разкри, че е спряла ужасяващи атентати с дронове.14

Заключение
Дроновете навлизат в личното пространство на хората, твърдят противниците на
употребата на дроновете, и има защо. Бойното бъдеще на дроновете е предопределено
от тяхното минало и не е под съмнение. Що се отнася до гражданските дронове, перспективите са още по-любопитни. Според отворена информация, събрана от организациите на Европейския съюз, до 2020 г. потребителското търсене на БЛА ще се разпределя по отрасли, както следва: 45 % ще се използват от държавните структури, 25% – от
пожарните, 13 % – от селското стопанство и лесничейството, 10 % – от енергетиката, 6
% – за оглед на земната повърхност, и останалият 1 % – за връзка и излъчване.15
Практичността на дроновете се забелязва и от престъпниците, които все почесто ги използват (Engadget.com, 10 ноември 2017 г.16), включително и за извършване
на терористични нападения и атентати. Това налага обмислянето на нови методи и
похвати за защита от нападения с дронове, например стрелба с пушка може да свали
летящ дрон, като го повреди, или е възможно да се използват мрежи за защита на определени територии от летящи дронове, или защитни дронове прехващачи.17
Всичко това свидетелства за потвърждението на тезата ни, че дроновете носят
риск за сигурността, който ще нараства с намаляване на цената им, повишаване на
достъпността и качествата им.
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Въведение
Миграционният контрол е основна задача на държавната миграционна политика, която зависи от законодателното осигуряване, институционалното осигуряване,
инструментите за изпълнение и финансовото осигуряване. За да бъде той ефективен,
трябва да се добавят политическа воля, системност и последователност на прилаганите
мерки. За много европейски държави съвременната миграция е постоянен елемент от
политическото, демографското, социално-икономическото и културното им развитие и
има важно значение за запазване на националната им сигурност.
Въпреки че на основата на натрупания през годините опит държавите – членки
на Европейския съюз, са изградили ефективни механизми за управление на имиграционните процеси, през последните три години настойчиво се дискутира потребността от
прилагане на нов европейски подход. Важен елемент от това управление е имиграционният контрол, насочен към ограничаване на факторите, предизвикващи нелегална
имиграция. Прилаганите в имиграционния контрол административни механизми за
координация са много. Има, разбира се, и много пропуски, които, ако бъдат открити и
отстранени навреме, могат да спестят много проблеми на приемащите държави.
Още през 70-те години на миналия век групата Треви обсъжда въпроси, свързани с общата регулация на някои аспекти на имиграционната политика. Тези многостранни консултации имат определено влияние върху имиграционните политики на държавите членки, но остават неформални.
Първият етап в интеграцията на имиграционната политика в ЕС свързваме с
подписването на Шенгенското споразумение през 1985 г. Текстовете относно имиграционната политика са малко на брой.
Интересна е формулировката на чл. 7 от Споразумението, където се посочва, че
„страните се стремят да сближат в най-кратки срокове своите визови политики, за
да се избегнат отрицателните последици в областта на имиграцията и сигурността, които могат да произтекат от облекчения контрол по общите граници“.
Имиграцията се разглежда като проблем, който се усилва или дори усложнява с
отпадането на границите между държавите членки. Ето защо е необходимо да се предприемат общи действия, за да се преодолее проблемът.
В отговор на въпроса за способността на държавите да контролират имиграцията се поставя началото на европейския подход за хармонизиране на политиката за
имиграционен контрол.
Обединяването на контрола на имиграцията се основава на засилена координация между държавите на първо място поради разминаването между целите на националните миграционни политики и миграционните реалности в повечето европейски
държави, предизвикано от временните гост-програми.
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Правна рамка на института „миграция“ в ЕС
Миграцията се превръща в един от основните интеграционни процеси, който
осигурява пространството на свободно движение в Общността. Вследствие на координираните действия се възприема т.нар. „подход на западноевропейските държави за
създаване на „Крепостта Европа“, който илюстрира рестриктивния характер на имиграционния контрол.
Договорът от Маастрихт поставя началото на целенасочен процес на спиловър
ефект от икономическа интеграция към интеграция по въпросите на сигурността на
границите и имиграционната политика. Първоначално имиграционната политика е
очертана като въпрос от съвместен интерес, но извън правомощията на интеграционната общност (ЕО). Основните стъпки в този процес са създаването на Европол през 1992
– 1994 г., комюнотаризацията на шенгенските споразумения с Договора от Амстердам
през 1997 г., създаването на Фронтекс през 2004 г., както и въвеждането на Шенгенската информационна систeма и системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични
отпечатъци. Последното важно развитие в тази област е създаването на Европейската
система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР) през 2013 г.
През периода след 2000 г. се засилва натискът за поне частична интеграция на
имиграционните политики на държавите, което води до приемането на следните ключови законодателни инструменти:
- Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството;
- Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни;
- Директива 2004/114/ЕО относно условията за прием на граждани на трети
страни с цел образование, ученичeски обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност;
- Директива 2005/71/ЕО относно специфична процедура за прием на граждани
от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност;
- Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост;
- Директива 2009/52/ЕО за предвиждане на минимални стандарти за санкциите
и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава;
- Директива 2011/98/ЕС относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията
на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка.
Сред основните задачи, които Франция си постави, след като поема на 1 юли
2008 г. председателството на ЕС, бе изготвянето на универсален за всички държави
членки документ, касаещ контрола и регулирането на придвижването на имигрантските
потоци вътре в границите на Съюза.
Необходимостта от приемането на подобен документ произтича от многобройните проблеми, с които държавите – членки на ЕС, се сблъскват в сферата на имиграцията и съответно използват различни подходи за решаването им. Така редица държави поставят на преден план борбата с нелегалната имиграция, други се опитват с
помощта на имигрантите да преодолеят липсата на достатъчно работна ръка, трети, в
които имиграцията има дълга история, поставят акцента върху проблемите на второто и
третото поколение имигранти и т.н.
Около 80 % от миграционните потоци в Европа са насочени към пет държави –
Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия, което съвсем естествено ги
превръща в най-заинтересованите членки на ЕС от намирането на съвместно решение
за имиграционните проблеми.
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Липсата на вътрешни граници в ЕС позволява на лицата, намиращи се нелегално на територията на някоя от държавите членки, да се прехвърлят на територията на
друга, където не се провежда чак толкова твърда политика спрямо този тип имигранти.
В частност доскоро Испания и Италия прибягваха до масова легализация на нелегалните имигранти. След подобна легализация чужденецът вече на съвсем законно
основание може да се мести и да търси работа в Европа.
Едностранните мерки (като например приемането на по-сурови имиграционни
закони, въвеждането на квоти, засилването на граничния контрол и организираното
депортиране на нелегалните имигранти) не помагаха съществено за подобряване на
ситуацията нито вътре в конкретната държава, нито в Европа като цяло.
В допълнение Европейската комисия има водеща роля в рамките на Глобалния
подход на ЕС към миграцията и мобилността, който предвижда изграждането на двустранно сътрудничество с граничещите с ЕС държави. Основните цели на Глобалния
подход са гарантиране на ефективни гранични проверки с цел намаляване на незаконната миграция, насърчаване на законната миграция и по-добра защита на жертвите на
трафик на хора. За партньорските държави се предвиждат безвъзмездни финансови
помощи за укрепване на системите за гранична сигурност.

Рискове за интеграцията на имигрантите в Европа
От динамиката на интеграционния процес става ясно, че държавите членки гледат на общата имиграционна политика на Съюза основно като на инструмент за ефективно и ефикасно налагане на рестрикции върху движението на граждани от трети
държави на територията на ЕС.
Нещо повече, интеграцията може да се използва от държавите членки, за да „затегнат“ собствените си имиграционни режими „от горе“, както и да създадат постоянно
извънредно положение по отношение на сигурността на границите. Политическите
предпочитания на Европейския парламент и Европейската комисия очаквано са насочени към задълбочаване на интеграционния процес по отношение на имиграционната
политика, но с различни мотиви. За ЕП интеграцията на имиграционната политика е
свързана преди всичко с въпросите за социалната справедливост и защитата на човешките права, от една страна, и с адресирането на тенденциите на нарастване на ксенофобията, от друга.
За ЕК основният въпрос е доколко имиграционната политика влияе на икономическата интеграция и гарантирането на четирите свободи на движение в ЕС. Според ЕК
има редица възможности за подобряване на имиграционните политики на държавите
членки чрез съвместна координация на общностно равнище – включително относно
установяване на потребностите от човешки ресурси и конкретни знания и умения, които
могат да се набавят чрез контролирана имиграция, както и относно уеднаквяване на
правилата за предоставяне на правото на пребиваване на граждани на трети държави.
Като правило от имиграцията печелят основно икономическите оператори, доколкото икономическата миграция е инструмент за контрол върху разходите за труд.
Ето защо по-нататъшната интеграция на имиграционната политика на държавите членки изглежда проблемна в няколко аспекта:
- Икономическите стратегии на държавите членки значително се различават,
което предопределя различна роля на регулирането на икономическата миграция в
отделните държави.
- Националните политически дискурси относно имиграцията, етнокултурните
особености и различните нива на имиграционните потоци водят до значителни различия в позициите на отделните държави.
- Използването на стратегии за отслабване на прилагането на иначе рестриктивните режими може да се затрудни.

Цветина Цветкова, студент

79

Необходимостта от значително подобряване на ефективността на политиките за
интеграция на имигрантите в ЕС е очевидна и от гледна точка на етнополитическите
процеси, протичащи в самите имигрантски общности. Процесът на идеологическа
радикализация, особено в ислямските общности, доведе до редица терористични актове, извършени от европейски граждани, възприели идеологията на салафисткия ислям и
доктрината „Такфир“ („Обвинение в неверие“).
Най-важните фактори, които обуславят процеса на радикализация, са кризата на
ислямската идентичност, усещането за дискриминация, относителните материални
лишения, отчуждението, създаването на паралелни общности, както и липсата на адекватен публичен дебат относно тероризма в рамките на самата ислямска общност.
Не би било преувеличено да се каже, че бъдещето на ЕС ще зависи в немалка
степен от успеха или неуспеха на имиграционните политики на държавите членки.
Едновременно с това сътрудничеството в рамките на ЕС може да подпомогне държавите членки в преодоляването на две изключително сериозни предизвикателства, свързани с имиграционната политика.
На първо място, необходими са обединени усилия за управление на увеличаващия се поток от бежанци и нелегални икономически имигранти към ЕС, включително
чрез изграждане на съвместна техническа инфраструктура за контрол на границите.
Второ, интеграцията на имигрантите в обществото може да се адресира чрез
съвместни действия и програми, които създават толерантна, отворена и предвидима
среда за развитие на потенциала на имигрантите. Неуспехът на държавите членки в
тези две области неминуемо ще се интерпретира като неуспех на самия ЕС и може да
породи в дългосрочен план реална заплаха за съществуването на интеграционната
общност поради натиска на популизма и националистическите дискурси.
Установено е, че политиките за контрол на миграцията се променят с динамиката
на миграционните движения и отразяват ангажираността и адаптивността на държавите.

Заключение
Засилената миграция на населението през последните десетилетия поставя пред
държавите в ЕС сериозни проблеми, свързани със запазването на националната и културната им идентичност, заплахата от тероризъм, тежката и организираната престъпност, насилието във всичките му форми.
Ето защо регулирането на имиграцията се превръща в част от политиката за защита на сигурността на гражданите в границите на Европейския съюз. За важността,
която държавите членки придават на проблема, говори фактът, че имиграцията е един
от малкото въпроси на сигурността заедно с политиката на предоставяне на убежище и
охраняване на външните граници на ЕС, които се решават на общностно ниво.
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Въведение
Разузнаването като изключително специфична и високоинтелектуална дейност,
която обслужва националните интереси на държавите по света, в края на миналия век
претърпя забележителни и огромни качествени промени. Това налага при критични
забележки към разузнавателните служби да се съобразяваме с настъпилите трансформации в глобален мащаб. Прословутата тема за „досиетата“ и множеството коментари
по нея в националните медии само профанизират пред общественото мнение тази изключително професионална тема, която е свързана с „ядрото“ на българската държавност и съответно с национална сигурност.
В сегашните условия за развитие на България като независима държава, която е
интегрирана в евро-атлантическите структури, еднозначно възникват множество проблемни задачи. Разузнаването е изключително сериозен инструмент при решаването на
държавните задачи.
Според концепцията националната сигурност е гарантирана, когато страната
успешно реализира националните интереси, цели и приоритети и при необходимост е в
състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.

Елементи на разузнавателната защита
В синтезиран вид съдържанието на термина „разузнавателна защита“ можем да
определим като дейност на специализираните структури в държавата (разузнавателните, контраразузнавателните и административните), която включва:1
- придобиване, обработване и съхраняване на информация относно реални и
потенциални заплахи за държавата (областта, общината, организацията) и подготовка
на предложения за варианти за реагиране;
- информиране на ръководството на държавата (областта, общината, организацията) относно опасностите и заплахите и предоставяне на разузнавателен продукт с
опции за вземане на решение;
- разузнавателно противодействие чрез оперативно предотвратяване и пресичане на опасностите и заплахите и неутрализиране на последиците от тях;
- оказване на съдействие в съответствие с определените от законите компетенции на различните организации, и преди всичко на полицейските и другите противозащитни органи.
Тук специално трябва да се подчертае, че комплексната разузнавателна дейност
(разкриването и противодействието) в сферата на сигурността има за цел да постигне
стратегически превъзходство над обектите за наблюдение и въздействие. Това става на
1

Сандев, Г. Система за разузнавателна защита. Шумен: Аксиос, 2009, с. 23.
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базата на натрупването на голямо количество достоверна детайлна информация относно техните цели, организация, ключови фигури, планове и възможности. Само така е
възможно да се оценят характерът и степента на опасностите и заплахите и да се предприемат адекватни мерки за защита.
Системата за разузнавателна защита (системата за РЗ) на държавата е съставна
част от системата за национална сигурност (системата за НС) и реализира разкриващата
(информационната) функция и отделните компоненти на превантивната и защитната
функция на същата.
Системата за защита на националната сигурност се състои от държавни органи и
структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и
които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет.2
Разузнавателните и контраразузнавателните служби са част от държавния
механизъм, които са специално създадени и предназначени за опазване на нейната
национална сигурност. Подчинени на тази обща цел – да защитават националната сигурност и да не допускат нанасянето на вреди върху нея, те имат своите особености в
конкретните задачи и дейност, които ги отличават и обособяват във функционално,
структурно, организационно и тактическо отношение.

Някои структури, ангажирани за защита на националната сигурност
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)
Държавна агенция „Национална сигурност“ е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане
и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Агенцията е създадена, за да
предотвратява външни и вътрешни опасности за гражданите на България. Нейната найважна цел е да осигурява ненамеса във вътрешните работи на държавата от външни
фактори.
Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за висшите органи на държавната власт информация, необходима за вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност.
ДАНС е информационен орган, който предоставя необходимата информация на висшите органи на държавната власт за провеждане на политиката по националната сигурност
и взимане на решения в съответствие с националните интереси.
Агенцията се занимава с почти всички аспекти на сигурността – разузнаване, антитероризъм, разбиване на престъпни мрежи, борба с организираната престъпност, трафик на хора и наркотици, пране на пари, киберпрестъпления, противоконституционна дейност, участия на лица, заемащи висши държавни дейности, в организираната престъпност, опасности за икономическата и финансовата сигурност на страната,
опасности за екологичната сигурност, трансгранична организирана престъпност, когато
поражда опасност за националната сигурност, незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност, и др. Освен тези дейности, ДАНС се грижи за сигурността на стратегически за страната обекти и дейности и може да прилага сила и да
провежда въоръжени операции в случай на нужда.
Засилената терористична активност в Европа и в близки региони през 2015 г.
наложи мобилизиране и активиране на допълнителен ресурс на ДАНС за превенция на
рискове и неутрализиране на евентуални заплахи за националната сигурност. Цялостното противодействие на тероризма и радикализацията се извършва в координация с
компетентните български институции и в тясно взаимодействие със съюзнически
и партньорски служби, като през годината е работено по множество съвместни проек2
Чл. 3. (1) от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. [онлайн]. http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/15270
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ти и е осъществяван непрекъснат обмен на информация за предприемане на конкретни
мерки в борбата срещу тероризма3.
Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР)
ДАР е част от разузнавателната общност, определена в Стратегията за национална сигурност като система от държавни органи, които осъществяват информационна
и аналитична дейност за оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност и
които планират и осъществяват противодействие срещу тях.
Агенцията участва и в дейността на разузнавателните общности на организацията на Европейския съюз (ЕС) и на Северноатлантическия договор (НАТО).
ДАР работи във взаимодействие с другите държавни органи и структури от системата за защита на националната сигурност, които осъществяват дипломатическа,
отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност.
Разузнавателната информация представлява придобита от Агенцията информация за чужди държави, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.
Служба „Военна информация“
Ефективното ръководство на Служба „Военна информация“ за пълноценно изпълнение на разузнавателните задачи на стратегическо ниво са от ключово значение за
националната сигурност.4
Служба „Военна информация“ на практика представлява цялото българско военно разузнаване. Историята ѝ започва през далечната 1891 г., когато е създадена от
княз Феринанд I с приемането на Закона за устройството на въоръжените сили на Българското княжество. Службата е създадена като звено към Канцеларията на Министерството на войната за обработване на разузнавателна информация, получавана от българските дипломатически представителства в чужбина. Първото ѝ име е „Учебно бюро“, а
основната цел, запазила се и до днес, – осигуряване на военна информация, разузнаване
и шпионаж. През 1903 г. службата се превръща в „Информационно бюро“ и цялата ѝ
дейност се засекретява. На 12 януари 1908 г. „Информационно бюро“ се преобразува в
Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията, на която се
подчинява апаратът на военните аташета.
Основната цел на службата е да снабдява българските военни части с ценна
информация, необходима за обезпечаването на сигурността на българската държава.
Дейността на СВИ съчетава наблюдение и анализ на ситуацията в различни региони по
света посредством човешки ресурси и технически средства.
Нейната най-важна функция е да осигурява информация на висшето военно
ръководство, а заплахите за сигурността на държавата да бъдат идентифицирани на
възможно най-ранен етап. Службата осигурява на държавното и военното ръководство
информационен продукт от военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер в интерес на националната сигурност и отбраната
на страната. Тя осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите – членки на
НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.

Годишен доклад за дейността на ДА „Национална сигурност“. (2015). София, 2016. [онлайн].
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=187&g=.
Необходимо ли ни е Военното разузнаване. Позиция на ген. Михо Михов. [онлайн]. [публикувано 28 октомври
2015].
http://www.focus-news.bg/opinion/2015/10/28/35331/neobhodimo-li-ni-e-voennoto-razuznavane-pozitsiya-nagen-miho-mihov.html.

3

4

Стефка Бангова, студент

83

Заключение
В заключение въз основа на анализа можем да посочим, че разузнаването оказва
сериозно влияние върху международните отношения със своите специфични цели,
задачи, методи и форми на дейност. То играе важна, но не и решаваща роля във външната политика на държавите, в международните отношения в света или в отделни негови региони.
Във връзка с нарасналия бежански поток и активизирането на трансграничния
тероризъм трябва да продължи усъвършенстването на координацията и взаимодействието на българските служби за сигурност и обществен ред във връзка с обезпечаването и
защитата на националната сигурност на Република България.
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Въведение
Организираната престъпност е особено значим проблем в съвременна България,
като тази престъпност има множество лица – контрабанда, трафик на хора и наркотици,
престъпления срещу финансовата система, схеми за корупция и измами и т.н. Няма
мониторингов доклад на Европейската комисия през последните години, в който да не
се посочва острата необходимост от решителни мерки от страна на държавните институции за справяне с тези проблеми. Всяко едно от посочените престъпни явления по
отделно има различни форми и проявления.
Разбира се, България има и редица постижения, свързани с борбата срещу организираната престъпност. За целта държавата създава, регламентира и поддържа органи,
които да обезпечават сигурността и обществения ред и да осъществяват международно
сътрудничество, насочено към преодоляване на проблемите, до които води организираната престъпност.

Същност на някои видове организирана престъпност
По подобие на съществуването на различни дефиниции, свързани с организираната престъпност, съществуват и множество класификации на тази престъпност. Тук
ще се придържаме към възприетите от Б. Станков насоки на този вид престъпност –
пране на пари, корупция, трафик, контрабанда и др.1
Един от най-острите проблеми в съвремието е свързан с трафика на хора. Престъпните групи, въвлечени в трафика, могат да се обособят в три основни категории:
малки и свободно свързани групи, средни по размер групи и сложни транснационални
престъпни организации. При първия вид лицата, които участват в набирането на жертви, също участват в придвижването и експлоатацията. Често те са приятели или познати на бъдещите жертви. В чужбина се свързват с местни престъпни мрежи (за предпочитане от същата националност), които са въвлечени в най-ниските нива на нелегалната
проституция.
Следващата група се характеризира с това, че се занимава предимно с набиране
и транспортиране, като „продава“ жертвите на посредници в определени пунктове
(обикновено столични градове или гранични зони). Някои такива групи също са ангажирани с т.нар. „мобилна страна на трафика“ – прехвърлят хора от един град в друг или
от един публичен дом в друг. Такива групи са сравнително добре организирани и
включват лица, които набират охранители, лица, занимаващи се с транспорта и с организацията на пътуването, и лидери, договарящи финансовите условия със сводници и
1

Станков, Б. Криминология. Варна: Черноризец Храбър, 2007, с. 280 – 308.
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собственици на клубове и публични домове. Последната група – на транснационалните
организации, включва организирани престъпни групи, които могат да координират
всяка фаза от процеса на трафика. Става дума за престъпни мрежи, които имат високо
ниво на специализация по дейности (от набиране на жертви до легализиране на средствата, спечелени чрез трафик на хора). Техните лидери обикновено участват в легален
бизнес и нямат пряка и/или видима връзка с трафика на хора.
Проблемът с трафика на хора е особено сериозен за България. България се намира в центъра на Балканския полуостров, което предполага, че страната е както маршрут
за транзитно преминаване, така и отправна точка или краен пункт на трафика на хора.2
Сравнително нова е тенденцията България вече да не е само държава на транзит
и произход, но и държава на крайна дестинация на трафик на хора, като се има предвид,
че проституцията у нас не е легализирана.
След началото на прехода към пазарна икономика държавите в Източна и Централна Европа преживяват сложни политически, икономически и социални промени.
Катаклизмите, свързани с икономическия преход, водят до нарастване на безработицата
и рязко спадане на стандарта на живот. Като едно от последствията от тези промени е,
че за голям брой жени проституцията се е превърнала в единствен начин да изкарват
прехраната за себе си и семействата си и че почти всички държави от Централна и
Източна Европа, сред които най-вече балканските, са регистрирали рязко нарастване на
проституиращите.
Голямо влияние за разрастване на бизнеса с проститутки на Балканите оказват и
военните конфликти в Югославия. Слабо охраняваните граници, присъствието на международни войски, както и липсата на работеща съдебна система създават идеални
условия за сексиндустрията в държавите от този регион. В близост до военните бази се
разполагат многобройни жрици на любовта, предлагащи сексуслуги на войниците.
Имайки предвид, че в повечето държави на Балканския полуостров проституцията е
забранена от закона, тя се превръща не само в сериозен социален проблем за региона,
но и във важен източник на доход за организираната престъпност.
Случващото се в България в много отношения е предопределено от балканския
контекст и значително по-тежките икономически сътресения в сравнение с Централна и
Източна Европа. Въпреки това пазарът на сексуални услуги се развива относително
бавно. Макар че почти веднага след 1990 г. полицията изоставя репресивните си мерки
над жените, предлагащи платени сексуслуги, минават 7 – 8 години, преди проституцията да се превърне в масова професия. За съжаление, няма никакви изследвания, които
да обяснят какви са причините както за забавеното развитие, така и за рязкото нарастване на проституиращите в края на 90-те години. От интервюта с полицейски служители, проституиращи, сводници, собственици на клубове, материали на разследващи
журналисти се очертават различни взаимносвързани фактори, предопределящи побавното масовизиране на проституцията – от инерцията, свързана със социалистическия модел на обществото и силните родово-семейни връзки, до жестоко намалелите
доходи, които ограничават вътрешното търсене.
Друг тип организирана престъпност е свързана с контрабандата. Съобразно своята актуалност и особености на проявление могат да се разграничат следните специфични групи контрабандни стоки, които са обект на престъпление:
Контрабанда на търговски стоки
Това е най-разпространеното и мащабно проявено противоправно деяние.
Нейното интензивно и многостранно осъществяване застрашава стопанския стабилитет
на държавата. Основната цел е неплащане на митнически вземания и избягване на
въведените нормативни ограничения и забрани при вноса и износа на стоки. По контрабандните канали не се пренасят от контрабандистите произволно определени стоки.
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Тяхната ориентация е към доходоносни пратки, гарантиращи бърза реализация. Подборът е насочен главно към алкохолни напитки, тютюневи изделия, гориво-смазочни
материали, хранителни продукти, битови стоки и пр. Предимството на тези тайни пратки е, че трудно могат да се идентифицират и своевременно се реализират на пазара.
Поради високото потребителско търсене като консумативи те бързо се „стопяват“ по
търговските канали и трудно се улавят от последващото митническо разузнаване.
Особен белег на значително количество битови стоки, незаконно внесени в
страната, е да са с ниско потребителско качество. По същество това са фалшификати,
които носят висока печалба на извършителите. Заблуждаващи реномирани марки носят
не само луксозните, но и масово употребяваните стоки. Тези незаконни пратки, тайно
пренасяни през границата и кратковременно разпространявани в търговската мрежа, са
носители на потенциална опасност за здравето на консуматорите. От такъв характер са
алкохолни напитки, лекарства, резервни части за автомобили и пр. Тяхното движение е
лишено от санитарен, медицински и технически контрол.
Като специфична форма на търговска контрабанда се третира и фиктивният износ на стоки. Нейното проявление е продиктувано от възможността за реализация на
чиста печалба, постигната без осъществени разходи. В случая стоката се декларира пред
митницата като изнесена, а в действителност остава в страната. Фактически пред митницата се реализират само документални, а не материални контролни процедури. Крайният
резултат е възстановяването на акциза и ДДС на декларатора – събитие, което му носи
чувствителни дивиденти в ущърб на държавната хазна. При фиктивен износ производителят/износителят изнася продукцията само по документи, като прилага нулева ставка и
възстановява данъчния кредит върху разходите, а на практика я реализира на вътрешния
пазар без фактури. Обикновено успехът на фиктивния експорт зависи от участието на
митнически служител, който обработва износа по документи. По-умереният и реалистичен вариант разчита на завишаване на експортните количества, когато измерването и
удостоверяването от митническите органи е трудноосъществимо.3
Измамите с фиктивни търговци се свеждат до серия фиктивни сделки, които
имат за цел да концентрират голямата част от задълженията по ДДС във фирма фантом,
което ги прави несъбираеми. За да се получат реални пари от бюджета обаче, веригата
трябва да завършва с доставчик с нулева ставка.
Доставчикът с най-голяма добавена стойност е фирма фантом. След него по веригата (но не непосредствено, а след редица посветени и непосветени буферни фирми)
е освободен доставчик, например безмитен магазин или износител, който начислява
нулева ставка, но има право на данъчен кредит. Организаторите на практика не създават добавена стойност, от чието укриване да печелят. За тях операцията няма смисъл,
ако не завърши с реални парични постъпления от бюджета. Затова е необходим доставчик, който начислява нулева ставка, като използва правото на данъчен кредит върху
фиктивните си разходи. Така източването е завършено.
При измамата с неплатежоспособен търговец принципът на действие е същият,
както при липсващ търговец. Предимството е, че длъжникът реално съществува, но
обикновено, след като е изиграла ролята си в схемата, фирмата се прехвърля на безимотни и полуграмотни собственици, срещу които държавата реално не може да предприеме действия по събиране на задълженията или други ограничителни мерки.
Проследяването на мрежата и парирането на схемата с фиктивния или неплатежоспособния търговец стават значително по-трудни и бавни, когато схемата излезе
извън рамките на една юрисдикция. Правото на данъчен кредит се упражнява от износителите, а задълженията се натрупват на фирми вътре във веригата, чиито следи се
губят. Веригата включва многократни трансгранични покупко-продажби. Така, от една
страна, се затрудняват проследяването и противодействието на веригата, а от друга, се
Пашев, К. Измами с ДДС: предизвикателства пред българската данъчна политика и администрация в обединена Европа. – В: Икономическа мисъл, бр. 1, 2006.
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мултиплицира ефектът на липсващия търговец. Каруселната измама е най-голямото
предизвикателство пред приходните администрации в ЕС. Сериозността на проблема
идва от липсата на митнически граничен контрол върху стоковите потоци.4
Контрабанда на опасни материали и оръжие
Практиката показва, че това са най-опасните инкриминирани деяния, извършвани на границата. Тези продукти на съвършени военни технологии, тайно пренасяни по
контрабандните канали, са предназначени за заплахи и унищожителни цели. Съобразно
индивидуалните им характеристики опасни материали са тези, които застрашават с
непосредствен и значителен риск здравето и имуществото на хората и околната среда.
Тъй като опасността при пренасянето през границата и последващата реализация на
военните продукти и унищожителните субстанции е голяма, цените им са високи, а
оттам и печалбите – солидни. Това обстоятелство предполага съвършена организация
на контрабандния процес и прецизен подбор на изпълнители и сътрудници за неговата
реализация.
Опасните материали имат различно предназначение и специфични характеристики. Транснационалните контрабандни канали са проводници на най-търсените разновидности – ядрени и радиоактивни продукти, химически и токсични вещества, инфекциозни и заразни субстанции и др. Излъчващите се от някои продукти радиоактивни
лъчения са опасни не само за хората, но и за преносителите им. Често пъти самите
извършители на опасната мисия не знаят, че превозват и съхраняват стоки, вредни за
човешкото здраве. Същевременно транспортните средства и пособия, използвани за
пренасянето на радиоактивни пратки, продължително време излъчват радиация. Захвърлени или изоставени след приключването на опасната операция, те са необясним
източник на облъчване, което постепенно унищожава човешкото здраве.
Един друг, много съществен проблем, свързан с организираната престъпност, е
престъпността сред белите яки. След средата на ХХ и през настоящия век обществата
преживяват радикални промени, които неминуемо засягат зоната на престъпността.
Особено голямо значение в настоящия контекст имат две тенденции на социалното
развитие. Като цяло животът се насища прогресивно с информация, знание и интелект.
Традиционният престъпен контингент вече отдавна използва сложни технически средства и документални измами. Днес престъпниците трябва да се справят със сложни
охранителни системи, не минават без фалшифициране на банкови карти и други документи, без кражба на самоличност и т.н.5
Следователно несъмнена е тенденцията на интелектуализация на традиционната
престъпност – тази, която не е свързана с легитимна професионална дейност. „Бели
яки“ са висши мениджъри, които печелят огромни суми за година, и добре платени
адвокати, лекари, счетоводители и т.под., и хора, числящи се към професии с твърде
ниски доходи, като деловодители, касиери, учители и др., както и служители в администрацията. За масата „бели яки“ са достъпни само дребните измами, извършвани от
едно лице и елементарни от организационна гледна точка.6 Там, където съществува
голям риск за такива нарушения, съответните лица са обект на повишен контрол от
страна на организациите.
Освен че подлежат на такъв контрол, те са също инструменти в ръцете на корпоративния елит за извършване на престъпления от голям мащаб. По отношение на
елитните среди възможностите за измами нарастват пропорционално на техния финансов и организационен потенциал. Престъпленията добиват такава невероятна сложност
и организационно съвършенство, че с тях рядко успяват да се справят дори найлоялните и мотивирани служители на полицията, прокуратурата и съда. Към това трябПак там.
Кацарски, И. Съвременната престъпност сред елитните кръгове и легитимността на публичната власт. – В:
Философски алтернативи, бр. 5, 2010, с. 75 – 89.
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ва да прибавим и възможностите за прикриване на престъпленията и предотвратяване
на осъждането чрез упражняване на влияние.
Престъпността на елитните кръгове, за която пишат и автори, като например
Съдърланд, е дълбокоспецифичен феномен, който не бива да се разтваря в голямата
маса на нарушенията, характерни за „средния гражданин“. С известна доза условност
би могло да се говори за елитна и масова престъпност на „белите яки“. „Масова“ в
случая не означава, че американците, французите, българите и т.н. поголовно са закононарушители, а само че по брой на случаите (особено тези, които са съдебно санкционирани) дребната престъпност на „белите яки“ се появява много по-често от елитната.
От друга страна по-малкото случаи на елитна престъпност съвсем не са признак, че
лицата от елитните кръгове рядко вършат нарушения и престъпления във връзка със
своята легитимна професионална дейност. По-скоро се наблюдава обратното.
Сегашните престъпници „бели яки“ често се описват като „търговски крале, финансови и промишлени магнати и множество по-незначителни последователи“7. Тяхната престъпност е свързана с продажба на обществена земя, железници, застраховане,
резервни фондове, банкиране, предприятия за обществени услуги, продажби на акции,
нефтена промишленост, недвижими имоти, комисии за реорганизация, съдебно изпълнение, банкрути и политика.
Престъпността на „белите яки“ в бизнеса се изразява най-често под формата на
укриване на факти във финансовите отчети на корпорациите, манипулиране на пазара
на акции, търговска злоупотреба, пряко или косвено подкупване на обществени служители с цел осигуряване на благоприятни договори и законодателство, измами в рекламата и продажбите, присвояване и злоупотреби със средства, занижени тегла и други
мерки и влошаване на стоките, данъчни измами, злоупотреби с фондове при съдебното
изпълнение и банкрутите.
Финансовите щети от престъпления на „бели яки“ вероятно са няколко пъти поголеми от финансовите щети от всички престъпления, които обичайно се разглеждат
като „проблема престъпност“8.
Престъпленията на „белите яки“ са реални престъпления. Често престъпленията
на елита или не водят до никакви официални действия, или предизвикват дела за щети
в граждански съдилища, или се разглеждат от инспектори, административни съвети или
комисии, като се налагат санкции под формата на предупреждения, постановления за
спиране, понякога загуба на лиценз и само в крайни случаи присъждане на глоби и
затвор. Следователно престъпниците „бели яки“ са отделени административно от останалите престъпници и в значителна степен по причина на това не се разглеждат като
истински престъпници от самите тях, от обществото в цялост или от криминолозите.
Организираната престъпност притежава съществени признаци, като например:
- трайност и системност в престъпните си действия;
- мащабност на криминалния бизнес;
- наличие на функционално-йерархична система в организацията на престъпните синдикати;
- стабилна материална и информационна база (фондове, банкови сметки,
недвижими имоти, информационни фондове, комуникации и пр.);
- специфична езиково-понятийна система, дълбока и трайна конспиративност;
- съобразност с определени конспиративни правила за поведение.
Организираната престъпност е съществен фактор за влошаване на социалната и
бизнес средата, за проблеми, свързани със сигурността и обществения ред, и не на
последно място за сериозния спад на доверието на хората в държавата и в нейните
възможности да изпълнява своите ангажименти, свързани с обществения договор.
Всичко това налага създаването на специализирани служби, чиято основна цел и функ7
8
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ция е да се борят срещу организираната престъпност и нейните деяния. Подобна служба у нас е ГДБОП, която е специализирана структура при Министерството на вътрешните работи на Република България, като тя разследва организирани престъпни групи,
отличаващи се с определена структура, трайност и висок риск, свързан със сигурността.

Заключение
Организираната престъпност като явление има историческа обусловеност и
съдба, проявява се закономерно в социалната сфера на съвременното постиндустриално
общество, има тежки социални последици, които предопределят високата му степен на
обществена опасност. Самото явление обхваща редица реални социални факти на престъпления, извършени от специализирано престъпно съдружие на много хора. С други
думи, когато става дума за организирана престъпност, се има предвид множеството
престъпления на организирани формирования от лица, специално изградени за целта,
чиято дейност е насочена изцяло към незаконно обогатяване. Това е дейност на организации, които съществуват на национално и на международно равнище в сферата на
политиката, икономиката и бизнеса, упражняващи силна нелегална власт в легалната
държава. По същество това е „държава в държавата“, като тя съществува благодарение
на високата си криминална активност за сметка на недостатъчната държавност.
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Увод
Когато се разглежда системата за национална сигурност(НС), трябва определено
да се посочи, че това не е просто механичен сбор от структури, норми и хора, а сложна
организация с много силни взаимни връзки, координация и управление. Системата е
уникален комплекс от компоненти, различни нива на подчиненост и задължително
необходим ефект, който повишава значително нейните възможности до степен, когато
тя преминава в качествено ново състояние и е способна надеждно да генерира сигурност. Основно изискване към системата за защита на НС е тя да съхрани при всички
обстоятелства способността си да действа самостоятелно и да реагира адекватно винаги
когато НС е застрашена. Тази система трябва да бъде адаптивна и да се самоусъвършенства в съответствие със средата за сигурност. Стратегията за НС на Република
България посочва националните интереси, необходимите условия и предпоставки за
тяхното реализиране чрез неутрализиране на рисковете и заплахите за страната и
нейните граждани. При дефиниране на заплахите и оценка на рисковете трябва да бъдат
отчетени възможните вредни последици за обществото. Средата за сигурност рязко се е
променила и започва да се определя от твърде различни нови реалности. Освен ефективността на вътрешната и външната политика на страната, има и други фактори, оказващи влияние, като по-конкретно в тази разработка ще разгледаме как влияе престъпността върху системата за управление. Отчитайки ескалацията в броя и обсега на престъпленията, а също и това, че все повече престъпления се извършват организирано в
съучастие с лица, които съчетават не само рецидивизъм, но и професионални качества
и специализация, същевременно се проявяват и нови форми на престъпна дейност. И
стигаме до това, че прогнозирането, превенцията и противодействието срещу нарушителите на закона е изключително сложна операция.

Дефиниране на престъпността
За да се изготви стратегия на действие за справяне със ситуацията, преди това е
необходимо да се дефинират и анализират различните проблеми в страната ни. Те са
свързани с липсата на съдийска независимост, корупция във всички клонове на управлението, а също и от страна на обществото, извличане на бързи и значителни печалби
по незаконен начин, изготвяне на фалшиви парични знаци и пране на пари, изнудване,
незаконно лихварство, отвличания срещу откуп, контрабанда, наркотрафик.
Корупцията се свързва с продажност и подкуп на политически и обществени
дейци, държавни служители и длъжностни лица. Сферата на публичната администрация се свързва с използването на властовите ресурси, предоставени от обществото на
държавни служители, в осъществяването на приватизационни сделки. В политическата
сфера злоупотребите могат да се отнасят до пренасочване на ресурси. Разпространените форми на корупция в това звено са: незаконно финансиране на политически партии,
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нерегламентиран лобизъм, раздаване на постове в държавни или в контролирани от
държавата сфери, натиск върху институцията. Би могло да се спомене и незаконни
сделки, дискретно предоставяне на облаги, премахване на законови ограничения, присвояване на поверено имущество, контрабанда и незаконна търговия, включваща длъжностни лица.
Има най-различни методи на бързо правене на пари, като във времевия период
постоянно излизат нови. Първите, които са ги открили, непременно са успели да натрупат известна сума пари, но колкото повече време минава и колкото повече се популяризира конкретният метод, толкова повече мерки се взимат за ограничаването му. Нарушителите се възползват и от пропуски в системата, и от това, че въпросният метод не е
законово регламентиран като престъпление.
Като пример за печалби, заобикалящи закона, са спортните залагания в различни онлайн сайтове. Има хора, които са измислили система, при която залагат едновременно в два спортни сайта за един и същи мач, но за противоположен резултат. Логиката е след подобно действие те да излязат на нула. На практика обаче се оказва, че има
такива кратки моменти, в които коефициентите между двата сайта се разминават и
тогава, каквото и да се случи, ще бъдете на печалба. От друга страна съществуват хиляди незаконни сайтове за спортни залагания, при които доста от играчите губят своите
пари, като стават жертва на измама.
Голяма заплаха днес се явява кибертероризмът, като се набелязват различни цели. Една от тях е постигане на частичен или пълен достъп до определени ресурси или
получаване на информация за потребителя от отсрещния компютър. Прилагащите
незаконни подобни действия са в състояние да причинят изключителни материални и
нематериални щети. Кибератаките са с постоянно нарастващ брой и сложност. Интернет се е превърнал и в основен инструмент за терористите. Съвременното банкиране
дава възможност на терористичните организации да получават финансиране от международни благодетели и да ги разпространяват тайно.
Често използвани методи за увеличаване на паричното благосъстояние са:
Изнудване с цел придобиване на чужда имотна собственост, изнудване за пари,
принуждаване да се извърши нещо или да се пропусне да се извърши против волята,
което се е превърнало в честа практика, като може да се изразява и със заплахи по
телефона или по електронната поща чрез заплаха за убийство, нанасяне на телесна
повреда, снимки или видеоклипове компромати срещу лицето.
Проституцията е един от основните пазари на организираната престъпност в
страната ни. Има няколко типа проституция: пътна (магистрална), курортна, погранична и градска. Често обаче склонените към това заработване на пари ги изкарват извън
границите на България, защото приходите там са по-големи. В много случаи проституиращите са и зависими от различни наркотични вещества, като нерядко техните
,,работодатели“ ги правят такива, понеже това е изгодно за тях.
Голяма заплаха продължават да са различните наркотични вещества. Като проблемът тук може се разглежда от две страни. На пазара постоянно има иновации и такива видове, които могат да се прикрият и транспортират лесно, което създава потенциално привлекателни възможности за печалби за организираната престъпност. От друга
страна броят на употребяващите се покачва, като масово тези, които продават, също са
изпаднали в състояние на зависимост от употреба. Всички знаем ,,полезните ефекти“ от
наркотиците, които всъщност започват да атакуват физическото и психическото състояние и много често последващото е смърт. Няма ясна статистика колко се произвежда,
колко се продава и колко се консумира, но оглеждайки се около себе си, всеки може да
си направи равносметка, че това не е малко. През последното десетилетие се наблюдава
развитие на улеснението за продажба чрез интернет технологиите, използвайки видимата мрежа или т.нар. ,,дълбока мрежа“, и по-конкретно уебсайтове за анонимни продажби, които функционират въз основа на технологии, прикриващи идентичността на
продавачите и купувачите.
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Пране и фалшифициране на пари
Независимо от начина, по който са изкарани незаконните пари, има найразлични схеми, чрез които да бъдат прикрити и ,,узаконени“. На теория прането на
пари се състои от три фази – пласиране, разслояване и интегриране.
Използваните методи на пране на пари са:
- чрез търговски обекти – кафета, заведения, магазини, като се декларират много
по-големи от реалните обороти;
- чрез строителство, купуване и препродаване на недвижими имоти;
- чрез заем от банка, с което може да се твърди впоследствие, че парите идват от там;
- чрез наличие на реални фирми, но в офшорни зони. Извършва се трансфер на
валута с фалшиви документи за внос на стока, авансово се превеждат суми за бъдещ
внос, като за основание се използват фалшиви договори между фирми или извършване
на услуги, както и проформа фактури. Така директно се изнасят капитали зад граница.
В случаите, когато парите са изкарани извън България и трябва някак да се вкарат обратно, се използва внасянето на автомобили, бижута, дрехи, които се препродават след това.
Всъщност парите невинаги трябва да бъдат изкарани, те могат да бъдат и направени. Едно от най-старите престъпления е производството и правенето на пари (или
имитация на валута). В миналото е било доста скъп и труден процес, днес обаче благодарение на модерните дигитални технологии се осъществява много по-лесно. И двете
посочени престъпления – разпространението на фалшиви парични знаци и прането на
пари, представляват заплаха за НС поради следните причини:
- те са свързани с наличието на канали и престъпни групировки;
- престъпват законите, като по този начин дискредитират държавността.
Разглеждайки различните проблеми с престъпността, не можем да не отделим
внимание и на самите извършители, като тук можем да посочим рецидивистите, които
се характеризират със стремеж за контакт с други престъпници, увеличаване на деформациите след извършване на всяко престъпление, липса на респект към държавата и
нейните органи. Сформирайки се в групи или престъпни организации, те се свързват с
други престъпни организации извън границите на Република България и така заплахата
за нашата страна нараства.
Жизненоважна роля за осигуряването на сигурността има държавата. Една от
целите ѝ е гарантиране на принципите на демокрацията, устойчивото икономическо
развитие и просперитета на нацията. Масовото участие на държавни служители в ощетяването на капитала и икономиката създава голяма предпоставка за развитие на престъпността сред гражданите. На свой ред и гражданите допринасят за сриването на
благосъстоянието на държавата. Налице е постоянна промяна в идеологическата и
организационната структура на престъпниците, което води до още по-трудно прогнозиране и съответно предприемане на мерки за противодействие.
От съществено значение са силите от системата за НС на Република България, в
състава на които са: въоръжените сили (Българската армия, служба „Военна полиция“ и
служба „Военна информация“); структурните звена на Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната разузнавателна
служба и Националната служба за охрана.
За да е ефективна и ефикасна системата за НС, тя трябва да има бърз отговор за
решение на всяка заплаха и да осигурява защита срещу всякакъв риск или съществуващият риск да е в приемлива степен. За да се изготви прогноза, тя трябва да се основава
на обективни данни, свързани с количеството и обхващащите параметри на престъпното деяние. Функционирането на системата за национална сигурност включва:
- анализ и оценка на състоянието и тенденциите в средата за сигурност и предприемане на превантивни действия;
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- своевременен и адекватен обмен на информация;
- планиране, подготовка и управление на изпълнението;
- прилагане на широк и системен междуинституционален подход;
- координация в работата на компетентните институции и организации;
- методология и методика за оценка на системата за сигурност и нейните компоненти във връзка с тяхното ресурсно осигуряване и постигнатия резултат;
- механизми за оценка на предприетите действия и постигнатите резултати с цел
повишаване на тяхната ефективност и ефикасност;
- изграждане на система за вътрешен контрол и корекция на системата за национална сигурност.
Значителен проблем са условията на работещите за нашата сигурност и безопасност,
системното недофинансиране, неадекватната система за стимулиране и социално осигуряване, ниският стимул за работа и масовото напускане на военнослужещи и полицаи. Това
нарушава моралните устои на тези ведомства, променя средата за сигурност и изправя
системата за сигурност пред риск. Друг важен фактор е бедността сред населението.
Днес пред нас стои въпросът дали съществува необходимата готовност за действие на държавата, институциите, службите за сигурност, на самото общество.
Прегледът и анализът на престъпността и прякото ѝ негативно въздействие върху държавата и нейните граждани ни насочват към необходимостта от действия, които
биха подпомогнали подобряването на превенцията и противодействието на престъпността: като начало издигане на авторитета на службите за сигурност, армията и полицията и повишаване на тяхната роля за гарантиране на вътрешната и външната сигурност на държавата и способността им да реагират своевременно на всяка недобронамерена проява и сигнал; подобряване на качеството на оборудването, използвано от служителите в тази област. Други важни мерки за подобряване са повишаването на взаимодействието между компетентните органи, по-добра координация и обмен на информацията. Последващо са самите граждани, от значение е да се подобри начинът им на
живот и да се намали бедността, което е голяма предпоставка за престъпване на закона.
Да се обърне по-голямо внимание на достъпа им до наркотични вещества, които водят
до спад в интелектуалното им ниво, липса на мотивация да изкарват парите си по законен начин и прави поведението им враждебно към околните лица. От огромно значение
е да се покачи степента на контрол и в киберпространството, до което всеки има достъп
и възможност за злоупотреба. Обстановката, в която живеем, няма как да бъде с точност прогнозирана и безопасността не може да е безгранична. Няма как напълно да
избегнем срещата с каквито и да е проблеми, но можем да решим дали да ги посрещнем
добре или зле. Когато е налице събитие, което изисква намесата на сили за начало на
реагирането, вероятността за успех е пропорционална на нивото на подготовката.
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Увод
Организираната престъпност е позната в различни форми и степени на развитие
от древността. За нейна родина се сочи Южна Италия и главно о-в Сицилия. Заражда се
като реакция на чуждото насилие над местното население от пребиваващите през различни исторически периоди римляни, византийци, араби, нормани, испанци и др., както
и на политиката и икономическото заробване от страна на местни богати фамилии.
Престъпленията са средство за получаване на доходи и причината да възникват
престъпни организации е икономическа. Това са по-нови формирования, чиято поява е
резултат на развитие на търговията, пазара и новите икономически отношения. От самото си начало те преследват висока печалба и целта им е да играят определена икономическа роля в обществото. Натрупаното богатство разширява интереса им към политическата и финансовата власт. След време икономическият интерес става основен фактор за
реформиране на престъпните организации от миналото и възникването на нови.
Икономическата престъпност е световен проблем и има следните последици:
сериозно засягане на принципите на пазарната икономика; нарушаване на търговския
морал; създаване на обективни условия за някои от конкурентите; създаване на затруднения за данъкоплатеца; подриване на държавната политика на разпределение –
едни се обогатяват много за сметка на мнозинството. Наличието на мощна „черна икономика“ е опасност за самото общество. Чрез средствата, с които разполагат, представителите ѝ могат да се превърнат в нещо като „държава в държавата“, както и мощно да
финансират терористични организации.
Превенция: трябва да има воля за контрол над този вид престъпност и достатъчно сила да се посегне на групировките, да се отнеме имуществото им, когато се установи, че е придобито чрез престъпления, да се стопират или ограничат финансирания към
терористичните организации.
В Държавна агенция „Национална сигурност“ е обособена специализирана
административна Дирекция „Финансово разузнаване“, която получава, съхранява,
проучва, анализира и разкрива финансово-разузнавателна информация при условията и
по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Докладът ще разгледа някои от най-разпространените начини на пране на пари,
финансовото разузнаване и превенцията за предотвратяването на тези престъпления в
национален и световен мащаб.

Укриване на доходи и изпиране на пари
На теория терминът „пране на пари“ се отнася до методите и процедурите, които позволяват получени от незаконни дейности средства да се прехвърлят към други
активи, за да прикрият истинския им произход, настоящите собственици или други
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аспекти, които биха могли да посочат в нарушение на закона. С други думи „прането на
пари“ е легализиране на приходи от престъпления.
Постъпления от престъпления може да бъде всичко, което е свързано с „мръсни
пари“. Това може да е корупция, изнудване, терористична дейност, сводничество, принудена подкрепа на стопанска дейност или трафик на наркотици, контрабанда на акцизни стоки, корпоративна престъпност и други измами в бизнес средата. Няма съмнение, че предмет на пране са мръсни пари, т.е. пари, чийто произход е престъпен.1
Терминът е взет от докладите по аферата „Уотъргейт“ в САЩ.
Процесът на изпирането на пари се състои от три основни етапа. Първата фаза
(фаза на разгръщане) е поставянето на незаконни облаги във финансови институции.
Втората фаза (фаза на трансформация) е извършване на финансови операции, насочени към прикриване на престъпния произход на приходите. Третата фаза (фаза на консолидация) „пречистеният“ престъпно капитал се връща под формата на пари, вещи или
права на собственост.2
Има много схеми за изпиране на пари. Например класическата схема за пране на
пари включва използването на трансакции в брой, неправилно използване на банкови и
други финансови институции, икономическа сделка с движимо и недвижимо имущество, хазарт.
През последните години широкоразпространена схема е тази, включваща офшорни финансови компании, интернет и кредитни карти, преводни системи и международна търговия със стоки и услуги.
Ако проследим подробно процеса на „изпиране на пари“ и приложим например
метода на „улавяне на следа“ при операциите с мръсни пари (до момента на прехвърлянето им по сметка, специално създадена „куха“ фирма), то довеждането до точните
обстоятелства на техния произход е почти невъзможен. Обикновено отчетните документи са с невярно съдържание и информация, сключените договори за търговия, услуги, наеми и др. са фалшиви.
Възможните схеми за изпиране на пари са многообразни и вероятно безкрайни.
Въпреки това се срещат схеми, които са по-разпространени и по-често използвани в
отделните държави.
Престъпленията, които изброих, са традиционни източници на „мръсни пари“ и
генерират значителен финансов ресурс, който преминава през финансовата система на
страната с цел вливането му в легалната икономика. Тенденцията обаче напоследък, от
последните две-три години, е значително нарастване на броя на случаите на изпиране
на средства, които са придобити чрез измама. Особено актуални са измамите, които се
извършват чрез използване на IT технологиите и т.нар. измами, тип „социално инженерство“. Характерно за тях е обстоятелството, че предикатното престъпление обикновено се извършва в чужбина, като за изпирането на средствата се използват т.нар. „мулета“. Тези „мулета“ са подставени физически или юридически лица, които откриват
сметки в български търговски банки и получават сумата, която е била обект на измама.
Обикновено основанията са свързани с определена търговска дейност, като след това
средствата се изтеглят незабавно или се нареждат, обикновено с онлайн банкиране, към
трети държави. Самото подставено лице прибира определена малка сума, комисиона за
извършените действия. По този начин изпирането на пари се извършва от лице, което
трудно да може да се свърже с извършителя на измамата или дори да не знае неговата
самоличност.
Друг сериозен риск представляват крипто- и виртуалните валути. Правният статут на криптовалутите варира значително в различните държави и е все още неопределен или се променя в много от тях. Докато в някои държави употребата и търговията с
тях е напълно разрешена, в други тя е забранена или ограничена. В мрежи, в които се
1
2
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използва криптовалута, се наблюдава подчертана липса на регулация, която привлича
много потребители, търсещи децентрализиран обмен. Липсата на правила може да
доведе до това потенциалните престъпници да се опитат да укриват данъци и да перат
пари. Системите за анонимност, които повечето криптовалути предлагат, също могат да
улеснят прането на пари. Вместо то да се извършва чрез сложна мрежа от финансови
участници и офшорни банкови сметки, прането на пари чрез криптовалути стои извън
институциите и може да се постигне чрез анонимни сделки.
Всяка проява на корупция генерира незаконно придобити средства, което от
своя страна води до необходимостта от въвеждането на тези средства в легалния стопански оборот чрез извършването на процеса на изпиране на пари. Именно затова корупцията и прането на пари вървят „ръка за ръка“.
Системни проблеми и дейности, свързани с корупционни практики, генериращи
значителен размер мръсни пари, са например: злоупотребите с обществени поръчки;
данъчните и митническите измами; корупционното поведение на служители от правоохранителните, правоприлагащите и контролните органи; измамите с еврофондовете;
корупционните практики в сектора на здравеопазвнето; политическата корупция и др.

Същност на финансовото разузнаване
В Държавна агенция „Национална сигурност“ е обособена специализирана
административна Дирекция „Финансово разузнаване“, която получава, съхранява,
проучва, анализира и разкрива финансово-разузнавателна информация при условията и
по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Основна цел на финансовото разузнаване е повишаване на способностите на
държавата за справяне със съвременните рискове и заплахи за финансовата система от
използването ѝ за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. В Република България финансовото разузнаване се появява за първи път през 90-те години на миналия
век. През 2001 г. с изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП) се създава Агенция за финансово разузнаване.3 Тя е самостоятелна администрация към министъра на финансите, юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в гр. София. Агенцията не изгражда териториални структури. Дейността на
агенцията започва с приемането на устройствен правилник от Министерския съвет през
февруари 2001 г.4
Превенцията на изпирането на пари е тясно свързана с превенцията на извършването на измами. Всички парични постъпления, генерирани от измами, впоследствие
влизат в легалната икономика, т.е. извършва се процес на изпиране на парите. Също
така има много схеми за изпиране на пари, които включват в себе си осъществяване на
измами, като например изпирането на пари чрез набиране и използване на финансови
„мулета“ и извършване на различни онлайн измами.
В сега действащия в България Закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в ДВ от 19.03.2018 г., мерките са подробно регламентирани в осем групи и
тяхното прилагане е задължително за всички адресати за тези мерки – юридически и
физически лица, посочени в чл.4 на ЗМИП.5 Осемте типа мерки са посочени в чл.3 на
ЗМПИ и са:
1. комплексна проверка на клиентите;
2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по
реда на този закон;

3
4
5
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3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи,
данни и информация;
4. оценка на риска от изпирането на пари;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
6. разкриване на друга информация за целите на този закон;
7. контрол върху дейността на задължените субекти по Раздел II от тази глава;
8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между Дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други
държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.
Тук трябва да направим едно важно разграничение и да разделим лицата, отговарящи за изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, свързани с нормативната база, на две. От една страна, това са правоохранителните и правораздавателните
органи, а от друга, това са т.нар. „задължени по Закона за мерките срещу изпирането на
пари лица“, а именно лицата, които трябва да прилагат тези мерки, като например банките, застрахователните дружества, ЧСИ, нотариусите, адвокатите и т.н.
През юни месец м.г. 20 държави от ЕС, сред които и България, постигат политическо съгласие за създаването на Европейска прокуратура като механизъм на засилено сътрудничество. Oсновният мотив за изграждането ѝ е, че по някои данни само 10 %
от виновните за измамите с европейските фондове биват наказвани, а ежегодните загуби за бюджета на Съюза от измами се оценяват на над 500 млн. евро. Разбира се, създаването на една такава структура ще наложи определени нормативни промени. След
приемането на Регламента за Европейската прокуратура ще започне активно сътрудничество с държавите членки, включващо мерки, които трябва да бъдат предприети в
участващите държави членки на национално ниво.
Трудно е да се каже колко точно пари се изпират у нас, тъй като по своята същност изпирането на пари е незаконна дейност, извършвана от престъпници, която е
извън обичайния обхват на икономическата и финансовата статистика. Освен това
изпирането на пари в повечето случаи няма национален характер, а е дейност с международен мащаб, което не позволява да се направи точна оценка на размера на мръсните
пари у нас. Въпреки това обаче заедно с някои други аспекти на сенчестата икономическа дейност в световен мащаб са направени груби оценки, за да се даде известна
представа за големината на проблема. Според МВФ6 общият размер на изпирането на
пари в света може да бъде някъде между 2 и 5 % от брутния вътрешен продукт на света.
Тези проценти показват, че изпраните пари могат да достигнат до над 1,5 трлн. щатски
долара. Във всички случаи обаче към горните оценки трябва да се отнасяме с повишено
внимание. Те са предназначени да дават приблизителна оценка на мащаба на изпирането на пари. Поради незаконния характер на сделките не са налице точни статистически
данни и следователно е невъзможно да се изготви окончателна оценка на размера на
парите, които се перат в световен мащаб всяка година.
Най-ефективният начин на ограничаване на процеса на изпиране на пари е превенцията, т.е. да се разработят механизми и методи, които ще доведат до ограничаване
на възможностите и способностите на престъпниците да осъществяват своите действия.
Техниките на превенция включват разработване на политики, процедури и контроли,
както и дейности, като обучение и осведоменост, свързани с материята, с цел недопускане на това явление. Особено важни са обученията, тъй като те създават основата за
надграждане на процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари.
Именно затова и в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари отново се обръща
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специално внимание на обученията, като значително са завишени и санкциите за неизпълнение на изискванията на Закона.
Междувременно Министерският съвет пусна в сайта за обществени консултации два проекта за инструкции, отнасящи се до Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“. Първият проект се отнася до взаимодействието между
ДАНС и Агенция „Митници“ за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления. Инструкцията разглежда съвместните действия в сферата на митническите, валутните и данъчните нарушения и престъпления, незаконния трафик на
взривни вещества, огнестрелни, химически, биологически, ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи
лъчения. В проекта се посочва, че сътрудничеството ще се осъществява и при „други
престъпления, от които се генерират значителни финансови средства, предотвратяване
и превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“7.

Заключение
Изпирането на пари е:
 един от най-сериозните рискове пред международната и националната сигурност;
 вторична престъпна дейност след извършване на друго престъпление, чрез
което престъпникът се е сдобил с печалба;
 процес, при който „мръсните пари“, спечелени от престъпна дейност, се появяват като „чисти“ – привидно получени от легална дейност;
 начинание, което укрепва икономическата мощ на престъпниците и проникването им във всички сфери на обществото;
 феномен с огромно разнообразие на форми, техники, схеми и условия на изпълнение.
Системни проблеми и дейности, свързани с корупционни практики, генериращи
значителен размер на „мръсните пари“, са например злоупотребите с обществени поръчки; данъчните и митническите измами; корупционното поведение на служители от правоохранителните, правоприлагащите и контролните органи; измамите с еврофондовете;
корупционните практики в сектора на здравеопазвнето; политическата корупция и др.
Европейската комисия предлага допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.8
Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари
скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дават повод за тревоги и подсказват, че тези правила невинаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на
ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския
финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки.
Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет
на Комисията „Юнкер“ и е неразделна част от програмата за намаляване на рисковете в
рамките на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приемането на Четвъртата
(в сила от юни 2017 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в
сила от 9 юли 2018 г., предстоящо транспониране до януари 2020 г.) значително укрепва нормативната уредба на ЕС. С тези директиви в нея са включени правила за сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за
пруденциален надзор. Комисията следи отблизо правилното изпълнение на Четвъртата
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директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез откриване на процедури при нарушение, когато това е необходимо.
Борбата срещу изпирането на пари в България е поверена на редица институции,
сред които основни са: Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на
вътрешните работи, Прокуратурата на Република България, Националната следствена
служба, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност.
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Въведение
Целта на изследването е въз основа на анализ на необходимостта от разузнавателните и контраразузнаваните структури за решаване на въпроси, касаещи защитата на
националната сигурност както в мирно време, така и в положение на война.
Обект е развитието на разузнавателните и контраразузнавателните служби.
Предмет на настоящия изследователски интерес са ползите и необходимостта
от разузнавателните и контраразузнавателните структури.
Специалните служби „Разузнаване“ и „Контраразузнаване“ изготвят и информации за нуждите на държавното управление и висшите органи на държавната власт.
Специалните служби осъществяват координация и взаимодействие в съответствие с
международни задължения на Република България и в интерес на националната сигурност на страната с чужди специални служби за противодействие на международния
тероризъм и други форми на международната организирана престъпност.
Идеите за създаване на законово регламентирана структура за контраразузнаване
възникват в началото на XX в. Укрепването на българската държавност и подемът на българската икономика изискват институционално обособяване на системата за сигурност.
Основите и традициите на българското разузнаване са положени в средата на
ХIХ в. Първата и Втората българска легия в Белград са организирани с легални и нелегални методи и средства. Полагат се неимоверни усилия за осъществяване на идеята за
стройна вътрешнореволюционна организация. В проектоустава са предвидени три
структурни звена на националноосвободителното движение: тайни революционни
комитети, тайна поща и тайна полиция.
В проектоустава се предвижда тайните революционни комитети като местни
структури да набират съмишленици за народното дело, да организират подготовката им
и да набират материални и финансови средства за нуждите на въоръжената борба.
Членовете на комитетите са задължени да осигуряват конспиративни места и квартири
за складирането на събраното въоръжение и да подсигуряват провеждането на срещите
и събранията на организацията.

Развитие на контраразузнавателните служби
Контраразузнаването е сложна дейност за наблюдение, разкриване и неутрализиране на целия спектър от престъпни посегателства срещу националните интереси,
суверенитета, основните права и свободи на гражданите. Освен този вид дейност, специалните служби осъществяват и информационно-аналитична и прогностична дейност
чрез събиране, обработване и съхранение на информация, която е от значение за националната сигурност и националните интереси на България.
В началото на ХХ в. към Щаба на българската армия е създадено постоянно
разузнавателно звено, с което се поставя началото на българското военно разузнаване.
По това време се полагат основите и на вътрешната сигурност и контраразузнаването в
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страната. Към Столичната дирекция на полицията е създадено отделение „Обществена
безопасност“ със следните задачи: да наблюдава политическия живот в страната и да
контролира крайнорадикалните политически партии и въоръжените им структури; да
води борба съвместно с армията за ликвидиране на криминалните и политическите
банди и чети; да извършва контраразузнавателна дейност (да наблюдава дейността на
чужденците на територията на страната и на българските граждани зад граница).
След 1925 г. е извършена реорганизация в Дирекцията на полицията, която е
към Министерството на вътрешните работи и народното здраве, – създаден е отдел
„Държавна сигурност“, в който е съсредоточена цялата дейност на обществената безопасност за страната, цензурират се и се контролират печатните издания. Отделът има
три звена: Вътрешна сигурност, Контраразузнаване и Печат.
В средата на 30-те години Дирекцията на полицията е преструктурирана в три
направления: Държавна сигурност (известна повече като Политическа полиция), Криминална полиция и Административна полиция. Към Дирекцията на полицията има и
звена за проверка на пощенската кореспонденция, контрол на телефонните разговори и
проследяване.
В началото на 1944 г. Дирекцията на полицията към Министерството на вътрешните работи и народното здраве се преименува в Главна дирекция на полицията с
две дирекции: „Държавна сигурност“ и „Опазване на реда“.
През 1947 г. се реорганизира МВР, като се създават две самостоятелни дирекции: „Държавна сигурност“ (ДС) и „Народна милиция“ (НМ).
През 1950 г. с решение на ЦК на БКП на базата на Трети отдел е създадено разузнавателно управление – Първо управление на ДС. Ръководството му е възложено на
зам.-министъра на вътрешните работи. До началото на 50-те години МВР не се променя
структурно.
В началото на 60-те години Дирекция „Държавна сигурност“ прераства в Комитет за държавна сигурност (КДС) към МВР, който през 1965 г. излиза от неговите рамки и получава ранг на министерство. Ведомството има следните подразделения:
- Първо главно управление – външнополитическо разузнаване и външно контраразузнаване.
- Второ главно управление – контраразузнаване, икономическа сигурност и
вътрешна сигурност.
- Трето управление – военно контраразузнаване и сигурност в армията и военната промишленост.
- Четвърто управление – създаване и експлоатация на технически средства за
разузнаване и контраразузнаване.
- Пето управление – охрана на партийни, държавни и правителствени лица и
осигуряване на правителствената връзка.
През 1974 г. е приет Указ № 1467 на Държавния съвет, с който се регламентира
дейността на Държавна сигурност в МВР.
През 1990 г. се извършва промяна в службите за сигурност и е ликвидирана системата на „Държавна сигурност“. На подчинение на председателя на Държавния съвет
са предадени: Първо главно управление, преименувано в Национална разузнавателна
служба, и Пето управление, преобразувано в Национална служба за охрана, като е
отнета функцията ѝ за осъществяване на правителствените комуникации, останала като
дейност в системата на МВР. Задачите, решавани от Трето управление, минават към
Министерството на отбраната и се създава Управление „Военно контраразузнаване“.
В системата на Министерството на вътрешните работи са Националната служба
за сигурност – основният контраразузнавателен орган на републиката; Националната
служба „Гранична полиция“ – осъществява охраната, отбраната, пропускателния режим
на държавната граница; Националната служба за борба с организираната престъпност –
организира борбата срещу тероризма, търговията с психотропни вещества, незаконния
трафик на културно-исторически ценности и търговията с хора; Национална служба
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„Полиция“ – регистрира пребиваващите чуждестранни граждани на територията на
страната. Министерството на финансите създаде звено за финансово разузнаване, но то
все още не извършва оперативно-изпълнителни действия, независимо че законът му е
предоставил тези правомощия.
ДАНС е продължител на Национална служба „Сигурност“ (НСС), която от своя
страна бе създадена въз основа на Второ главно управление на Държавна сигурност,
закрита след разпадането на тоталитарните системи на управление в България в началото на 1990 г. През 2008 г. НСС е трансформирана в държавна агенция, в която са
включени няколко по-малки служби – Дирекция „Защита на средствата за връзка“,
Служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване“ и Агенцията за
финансово разузнаване.

Категории секретни сътрудници
Един от ключовите механизми в дейността на контраразузнаването играе агентурният апарат.
Агент
Агентът е надежден квалифициран секретен сътрудник, успешно изпълняващ
задачи по внедряване и разработка на агентурата на разузнаването. Като правило агенти се вербуват от вражеска или близка до нея среда, участници във вражески подмолни
организации, на базата на пълното им разобличаване в антинародна дейност или други
престъпления. Агенти могат да бъдат и лица с лични качества и налични връзки, които
могат успешно да изпълняват задачи по разкриване и разработка на враговете на народа. При вербовката на агенти на базата на компрометиращи материали задължителен е
техният предварителен щателен разпит.
Информатор
Информаторът е секретен сътрудник на органите, който изпълнява техните задачи за разкриване на враждебни и подозрителни лица, наблюдаване на вражески елементи, проучване и издирване на държавни престъпници и на конкретен обект. Информатори се вербуват по правило.
Резидент
Резидентът е квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите, който
по задачи, възложени му от оперативните работници, ръководи, възпитава и инструктира прикрепените към него информатори. Резидентът е най-близък помощник на оперативния работник. Резидентите като правило се вербуват сред надеждните особено
проверени членове.
Съдържател на явочна квартира
Съдържателят на явочна квартира се явява също така секретен сътрудник на органите, който предоставя на разположение на същите своята квартира за срещи на
оперативни работници с агентурата. Агентурата, работеща по една разработка, не се
приема в една и съща явочна квартира.
Информационна мрежа. Доверителни лица
Информационната мрежа се явява основен и най-надежден източник, с помощта
на който се извършва негласното проучване по местожителство. Информационната
мрежа на апарата по проучването се създава на териториален принцип, т.е. в този район
на населения пункт, който обслужва оперативно работникът от апарата на проучването.
Апаратът по проучването също така широко използва в своята работа доверени лица. В
практическата работа по проучването може да се прибягва към доверените лица във
всички случаи, когато трябва да се съберат необходимите данни за обекта на проучването. Довереното лице трябва да притежава лични делови качества.
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Вербовка на агенти
Разглеждат се методите и организацията на разузнаването с помощта на човешкия фактор или вербовка на агентура, придобиване на сътрудници – източници на информация. От позицията на частното (фирменото) разузнаване многостранно са изследвани методите и възможните подходи за целенасочена модификация на човешкото
поведение, изграждането и дейността на разузнавателното и контраразузнавателното
звено и начините на решаване на конкретни проблеми в процеса на подготовка и провеждането на преговори. В днешно време вербовани могат да са най-различни хора –
както обикновени граждани, така и видни личности и хора от криминалния контингент.
Вербовката представлява система от мероприятия, които обезпечават решаването на конкретни задачи. При вербовката оперативният работник се ръководи от две
основни изисквания:
1. Целесъобразност – оперативният работник престъпва към подбор на кандидат за вербовка.
2. Необходимост от вербовка – прибягва се тогава, когато е необходимо да се
реши конкретна оперативна задача.
Подготовката за вербовка преминава през няколко етапа:
- подбор на правилния кандидат за вербовка;
- направен окончателен извод за пригодността на кандидата за вербовка.
Подборът за вербовка е необходим за взимане на решение дали човекът притежава необходимите качества.
За изучаването на кандидата за вербовка се използват пет метода:
- запознаване с различни документи, съдържащи сведения за кандидата;
- наблюдаване на поведението на кандидата;
- привличане на кандидата за вербовка към изпълнение на определени поръчения;
- беседа между оперативния работник и кандидата за вербовка;
- запознаване с резултатите от дейността на кандидата за вербовка.
Оперативният работник разяснява целта за привличането на кандидат, за неговата полезност и необходимост от неговото сътрудничество. Окрупнява неговите позитиви. Важна тактика е използването на система от методи и похвати, с помощта на
които оперативният работник въздейства върху съзнанието на кандидата за вербовка.
Основно изискване към оперативния работник при вербовката е да проявява настъпателност и гъвкавост.
Анализът и оценката на вербовъчната работа са важен стадий от дейността на
оперативно-издирвателната структура с цел противодействие на престъпността и защита на националната сигурност.

Заключение
Предназначението на всяко разузнаване и контраразузнаване е да придобива необходимата информация в областите, определени като приоритетни от ръководната
структура, на която служи. Разузнаването и контраразузнаването работят в тези приоритетни направления въз основа на предварително разработен план: начин на действие,
методи и средства, които ще бъдат използвани при изпълнението на плана. Важно е
информацията да бъде с необходимата пълнота и периодичност за правилната оценка
на ситуацията и възможност за адекватни бързи предварителни и ответни действия.
Създават се възможности за варианти и прогнози за развитието на едно или друго събитие (мероприятие), като се опира на придобитата от него информация.
Разузнавателните институции са подчинени на парламента, президента и правителството в йерархичен ред и степен, определени от конституцията на държавата. Полез-
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но за държавата е да има свои собствени разузнавателни структури за защита на националните интереси, независимостта, суверенитета, правата и свободите на гражданите.
Днешният размирен разбалансиран и разполовен свят се нуждае от сигурност.
Целта е отново да се гарантират сигурността, независимостта и териториалната цялост
на държавата.
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Abstract: This report examines the main features of the concept of „national security“. The
phenomenon „trafficking in human beings“ has been mentioned, as well as an evaluation of its individual
forms of manifestation. Described are also the different structures involved in counteracting and
preventing trafficking in human beings.
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Въведение
Определян като „съвременно робство“, трафикът на хора представлява тежко
престъпление срещу личността, често извършвано в рамките на организирана престъпна дейност, грубо нарушение на основните човешки права. От първостепенно значение
е навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция.
Трафикът на хора може да приема много различни форми и да еволюира с променящите се социално-икономически условия. Той засяга жени и мъже, момичета и
момчета в уязвимо положение. Трафикът на хора е печеливша престъпна дейност,
чиито извършители печелят десетки милиарди евро всяка година.
Трафикът на хора е комплексен транснационален феномен, който се корени в
уязвимостта заради бедност, липсата на демократична култура, неравенството на половете и насилието над жените, ситуациите по време на и след конфликти, липсата на
социална интеграция, на перспективи и заетост, липсата на достъп до образование,
детския труд и дискриминацията.

Понятието „национална сигурност“
За първи път понятието „национална сигурност“ е употребил президентът на
САЩ Теодор Рузвелт в обръщение към Конгреса през 1904 г., обосновавайки присъединяването на зоната на Панамския канал с интересите на националната сигурност. А
първото определение на националната сигурност в категориите на „националните интереси“ е дадено от Уолтър Липман: „Държавата се намира в състояние на сигурност,
когато не ѝ се налага да принася в жертва своите законни интереси, за да избегне
войната, и когато тя е в състояние да защити при необходимост своите интереси чрез
водене на война“1.
Понятието „сигурност“ обикновено се свързва с голямо разнообразие от представи, като защитеност на човешкия индивид, безопасност, надеждност на обществените
системи, гарантираност, обезпеченост на субектите на сигурността, убедителност.
Сигурността е състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществената система
или нейните елементи. Това е способността за справяне със заплахите и рисковете,
които произтичат от тях, за запазване и достигане на желано обществено състояние.
1

Слатински, Н. Измерения на сигурността. София: Парадигма, 2000.
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Сигурността е динамично състояние на личността, обществото и държавата, при
което не съществува пряка заплаха за личността да реализира своите интереси и не са
налице предпоставки за нарушаване на установения конституционен ред.

Същност на проблема, свързан с трафика на хора
Трафикът на хора представлява организирана престъпна дейност, която неправомерно набира, експлоатира и транспортира отделни лица или групи. В резултат от
тази престъпна дейност се генерират незаконни печалби в глобален мащаб, които в
сферата на сивата икономика биха били сравними с приходите от наркотрафик и незаконна търговия с оръжия. Трафикът на хора е процес, който засяга всеки регион и континент и представлява нарастваща глобална престъпна дейност.
Той е феномен на съвременното общество. Също така може да се счита като
съвременна форма на човешко робство. Сред основните фактори, които движат този
престъпен процес, са слаборазвитите в икономическо отношение райони, бедността,
липсата на информираност сред лицата, които попадат в рисковите групи, ниското ниво
на образованост и липсата на достатъчно социален опит.2 Характеризира се с моралната
и нравствена деградация на съвременното общество. Трафикът на хора е една от найсериозните форми на потъпкване на основните човешки права и уронване на човешкото
достойнство. Лицата, които са станали жертви на този престъпен бизнес, са съпътствани с насилие, контрол, принуда и измама, а в повечето случаи трафикантите им отнемат
личните документи. Жертви на трафика на хора става милиони хора по цял свят, като
най-застрашени са предимно жените и децата. Като най-уязвим дял на застрашените от
трафик на хора при жените продължават да бъдат млади момичета и жени на възраст
между 18 и 30 години. Жертвите в голяма част произхождат от региони с висока безработица и бедност. Основните методи на въвличането им са обещания за хубава работа в
чужбина с по-добро заплащане и за брак.
Първоначално трафикът на хора е бил свързван главно със сексуална експлоатация, но днес този престъпен бизнес все повече е насочен към робската експлоатация на
труд, принудително извършване на престъпления и търговия с човешки органи. Притеснително е, че непрекъснато намалява средната възраст на жертвите на трафик.
Жертви на трафик на хора са лица, които са станали обект на престъпна манипулация, довела до преместването им в друг град или държава, последвано от тяхната
експлоатация в различните ѝ форми.
Трафикантите са лица, които участват в различните етапи на трафика на хора.
Те набират, експлоатират и транспортират жертвите.
Борбата с това трансгранично престъпление изисква ангажиране, разбиране и
сътрудничество на международните организации, националните институции за борба с
трафика на хора и неправителствения сектор. Ефикасното противодействие на трафика
на хора представлява важен компонент от политиката и стратегията за сигурност на
всяка държава. Началото на борбата с трафика на хора започва с опознаването на средата, в която този процес се развива най-добре. Противодействието изисква набелязване на строги мерки спрямо нарушителите и предприемане на активни действия от съответните власти.
Този вид престъпление има и други измерения. Чрез трафика на хора се формират робски нелегални пазари на труд и сексуслуги. Тези дейности се осъществяват в
повечето случаи от представители на „подземния“ свят. Веднъж създадена, тази престъпна мрежа може да се използва и за трафик на наркотици, оръжия, културни ценности и контрабандни стоки, а също така и за тероризъм. Формират се схеми за пране на
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пари, а незаконно придобитият капитал навлиза в икономиката и се стимулира корупцията по високите етажи на властта.
Експлоатацията е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на
телесни органи, за осъществяване на принудителен труд, за поставяне в робство или в
положение, сходно с робството.
При използването на хора за развратни дейности или сексуална експлоатация обект са обществените отношения. Тези отношения осигуряват половата свобода и
неприкосновеност на човешката личност и половия морал в обществото. Под „полова
свобода“ се разбира възможността на титуляря съзнателно да определя и контролира
интимните си контакти с други лица. Половата неприкосновеност представлява забрана
на всички трети лица да стъпват в полова връзка с титуляря без неговото съгласие.3
Трафикът на хора може да бъде два вида – вътрешен и международен.
Вътрешният трафик на хора се осъществява в границите на страната. Жертвите биват набирани от икономически по-изостанали райони, с по-нисък жизнен стандарт
и транспортирани към по-развитите части на страната. Вътрешният трафик обикновено
се свързва с цел сексуална експлоатация. Концентриран е предимно в зимните и летните курорти, където има голям туристически поток и концентрация на чуждестранни
граждани, в големите градове и около обекти на пътната инфраструктура. В повечето
случаи вътрешният трафик предхожда международния и се възприема като „подготовка“ за потенциалната жертва.
Международният трафик на хора е свързан с набирането на жертви от държави с по-нисък стандарт на живот и висока безработица и се експлоатират в по-богати и
икономически стабилни държави. Съществуват три разновидности на международния
трафик:
- държави на произход – държавите, от които се набират жертвите на трафик;
- държави на транзит – държавите, през които се транспортират жертвите на
трафик;
- държави на крайна дестинация – това са държавите, в които жертвите се експлоатират.
България основно е държава на произход за жертвите на трафик на хора и държава на транзит. Съществува и реална опасност страната ни да се превърне и в държава
на крайна дестинация. В България съотношението на вътрешния трафик спрямо международния е 45 към 55 %.
Основният нормативен акт от националното законодателство на Република България е Законът за борба с трафика на хора4. Законът има за цел осигуряване на взаимодействие и координация между държавните и общинските органи, както и между тях и
неправителствените организации за предотвратяване и противодействие на трафика на
хора и формиране на националната политика в тази област.
За противодействието на трафика на хора са създадени:
- национална и местни комисии за борба с трафика на хора;
- приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора;
- центрове за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора.
Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание
на чл.4 от Закона за борба с трафика на хора и има за цел да ръководи и определя прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на
трафика на хора. Тази комисия, която е орган към Министерския съвет, организира и
координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора.5
3
4
5

Пушкарова, И. Трафикът на хора. София: СИБИ, 2012.
Закон за борба с трафика на хора. Обн. ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.
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При трафика на хора с цел сексуална експлоатация обикновено стават жертви млади момичета, които биват подлъгвани с фалшиви обяви за работа. Всяка жена
или момиче, въвлечена в проституция или предоставяне на сексуални услуги под каквато и да е форма, насилствено, чрез измама, подвеждане или чрез заплахи, е жертва на
трафик. След като пристигнат в съответната държава, жертвите биват принуждавани
чрез насилие, заплахи и изнудване да проституират. Документите за самоличност им
биват отнемани от трафикантите. В повечето случаи трафикираните момичета не знаят
местния език и стават лесен обект на манипулация.
Сексуална експлоатация има в случаите на заробване в дългове. Длъжниците
обикновено са насилствани да проституират, за да изплатят тези дългове, които в повечето случаи са изкуствено създадени от трафиканта.6
Жертви на трафик на хора могат да станат лица с всякакъв произход, образование, раса или класа. Няма застраховани. Жертви на трафика на хора не стават само
жени. Мъжете също стават жертви, като биват трафикирани като неквалифицирана
работна ръка и биват принуждавани да извършват тежък физически труд срещу ниско
заплащане и да се разделят с телесни органи.
Когато жената е трафикирана с цел сексуална експлоатация, обикновено ѝ се
взимат личните документи и се изолира. Те не осъществяват контакти със своите семейства и приятели, освен с клиентите си. Доста са случаите, в които жертвите се измъкват с помощта на някой от клиентите си, на когото са споделили, че не се занимават
с проституция доброволно, че са от друг град или държава и искат да се върнат, но не
могат. Жените, които са станали жертви на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, обикновено са млади момичета, които не знаят чужди езици и са лесни за манипулиране.

Заключение
Трафикът на хора е трансгранично престъпление, което води след себе си сериозни последици за безопасността и благополучието на личността, обществото, държавата и потъпкването на човешките права.
Трафикът на хора е сериозно предизвикателство към обществото през XXI в.
Организираните престъпни групи се възползват максимално от трудностите, с които се
сблъскват държавите в епохата на глобализация при опита да се осъществи контрол
върху миграцията и движението на всевъзможни видове ресурси, като трудовите, капиталовите, информационните и др.
За трафика на хора като трансгранично престъпление са присъщи ред характеристики:
1. Трафикът на хора има транснационален характер.
2. Трафикът на хора има организиран характер и висока степен на сътрудничество между субектите.
3. Трафикът на хора има тесни връзки с други форми на организирана транснационална престъпност.
4. Трафикът на хора е един от начините на заробване на човека, отличаващ се с
голяма ефективност.
Установяването на самоличността на жертвите на трафик на хора е първата
стъпка към идентифицирането на самите трафиканти и отнемането на незаконно придобитата им печалба. Необходимо е да се създадат официални процедури за идентифициране, защита и подпомагане на жертвите на трафик на хора, които представляват основна част от стратегията за борба с трафика на хора.
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Основните причини за трафика на хора са разнообразни и сложни. Те варират от
глобализация, заетост, търговски и миграционни политики, хуманитарни и екологични
бедствия, бедност, нестабилност, безработица, стремеж за печелене на пари по всякакъв
начин до полова и етническа дискриминация и насилие върху жени, а що се отнася до
децата – липсата на системи за защита, на възможности в страната на произход и нарастващо търсене на евтина работна ръка в секторите на труда и услугите в държавите
на дестинация. Голяма част от жертвите на трафик на хора нямат образование и не
знаят чужди езици. Ниската образованост създава допълнителни проблеми за потенциалните жертви на престъплението. Необходимо е да се разработят програми за превенция на трафика на хора.
Политиката на държавата трябва да е насочена към противодействие на трафика
на хора, към механизмите за неговото ефективно разкриване, съдебно преследване, към
мерките за защита на жертвите, социална подкрепа и психологическа рехабилитация.
Необходимо е полагането на специални усилия за допълнително разясняване на
състава на престъплението сред работещите в правоохранителните органи – оперативните работници, дознателите, следователите, прокурорите и съдиите. Необходимо е подобро обучение и развитие на експертните познания и опит у правоприлагащите
органи, както и да се определят приоритетите и гарантирането на координацията на сътрудничество.
Елементите за неутрализирането на трафика на хора са изследването, формирането на обществено мнение, обучението и административният контрол, които вървят
ръка за ръка с борбата срещу основните причини за трафика и въпроса за търсенето.
Стратегиите за предотвратяване на трафика на хора трябва да противодействат
на дискриминацията, маргинализацията и социалната изолация. Такива мерки трябва да
включват повишени възможности за легална миграция; бърза и навременна идентификация на жертвите; социална и безплатна медицинска и юридическа подкрепа.
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TERRORISM – THE NEW „WHIP“ OF THE 21ST CENTURY
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Abstract: The new „whip“ of the 21st century is terrorism. In modern conditions, it is
globalizing i. e. issue transnational dimensions, thereby increase its aggressiveness and cruelty. Modern
terrorists don’t show mercy, for them there is no category of innocence,but every domecrsitc citizen is
guilty, which are not fanatical beliefs. This may be due to their rejection by society for reasons as social,
ethnic, religious and others. In this respect, terrorism is indeed a global threat for the democratic society.
There are many theories about modern terrorism, some of which are relate to the interests of big
countries, other are connect with conflicts between powerful economic interests, often accustomed to
religious coloration. The purpose of this report is to explore and analyze terrorism as a phenomenon,
affect security for the democratic society in the 21st century.
Key words: terrorism, globalization, national security, decision-making

Въведение
В съвременните условия на развитие една от най-големите опасности пред човечеството е международният тероризъм. Той носи със себе си огромни материални
щети и скъпи човешки жертви. Всеки ден информационните агенции съобщават за нови
и нови взривове, убийства и вземане на заложници.
Като специфично обществено-политическо влияние той има дълга история, без
чието познаване не може да се вникне в същността и да се очертаят съвременните му
прояви и тенденциите в бъдещото му развитие. В същото време е изключително трудно
да бъде анализиран, тъй като през хилядолетното си съществуване коренно променя
своя облик. Ако има периоди, когато терористите се ръководят от идеологически платформи, съвременните терористи много често изоставят „високите идеали“ на предците
си и насочват своята ярост към общество, което считат за проспериращо, свободно и
богато, за разлика от това, в което живеят, и желаят да влязат в ролята на отмъстители
или борци за справедливост. Наред с това са променени средствата и способите, които
терористите използват за осъществяване на своите цели.
През последните години международният тероризъм премина към качествено
нов етап от своето развитие и придоби глобален характер. Той вече се използва не само
като инструмент за постигане на конкретни политически цели в отделна държава или
регионален конфликт, а е насочен към принципна смяна на съществуващата система на
международните отношения. Целят се хаос и икономическа дестабилизация в държавите мишени и предизвикване на страх и психоза сред населението, като в крайна сметка
се преследва глобална криза и промяна на съществуващия световен ред.
Държавите и международните организации поставят противодействието на тероризма като своя приоритетна задача. Към тази дейност се привличат значителни сили
и за нейното осъществяване се заделят значителни средства и ресурси. Реални резултати в борбата с международния тероризъм могат да бъдат постигнати само чрез обединените усилия на цялата световната общност.
Днес светът е подчинен на нов икономически ред, белязан със знака на глобализацията. Той се характеризира с възникването и функционирането на единен световен
пазар, изграждането на световна финансова система, а границите между държавите все
повече губят значение. Транснационалността е все по-отчетливо проявяваща се черта в
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съвременните отношения, което оказва въздействие върху всички области на обществения живот. Новият световен ред обуславя и нов вид престъпност – глобалната, във
всичките ѝ форми. Отмина времето, когато тероризмът се проявяваше като локално
явление, т.е. обхващаше отделен регион, известен на всички с конфликтите си и локализиран в рамките на географско, религиозно или етническо пространство. Днес той
все по-отчетливо придобива глобални измерения. Глобализацията и все позадълбочаващата се интернационализация на тероризма са неоспорим факт на нашето
съвремие, обусловен от разширяването на международните икономически връзки и
политическото взаимодействие между държавите в различни области. Терористичната
дейност днес е широкомащабна и се провежда независимо от държавните граници.

Тероризмът като социално явление
Тероризмът като форма на социалнополитическо противопоставяне и борба има
дълга история. Днес той се превръща в основна заплаха за сигурността на демократичната демократична общност.
Тероризмът като социално явление, същностна страна на което е застрашаването
на политически или други противници, е известен на човечеството от години. Именно
заплахата, застрашаването и насилственото въздействие върху противостоящата страна
са особеностите, характеризиращи тероризма като явление. За това свидетелства и етимологията на самото понятие, произхождащо от латинската дума terror – страх, ужас.
Изследователите на явлението единодушно определят германския радикал Карл
Хейнцген като един от основоположниците на теорията на съвременния тероризъм.
През 1948 г. той разработва т.нар. теория „философия на бомбите“, която налага тезата,
че в политическата борба е допустимо убийството на стотици и дори хиляди хора, щом
то се извършва в името на „висшите интереси на човечеството“. Неговата теория получава по-нататъшно развитие в теорията на разрушението на един от идеолозите на
анархизма – Михаил Бакунин. През 70-те години на ХІХ в. анархистите разработват и
друга концепция – „пропаганда чрез действие“, в основата на която е разбирането, че
насилието е най-добрата пропаганда. В края на ХІХ в. в Европа и САЩ придобиват
популярност възгледите на Йохан Мост, който проповядва, че борбата срещу „варварските системи“ може да бъде успешна, ако се води единствено с варварски средства.
През ХХI в. спектърът от мотиви за използване на тероризма като средство за
политическа борба се разширява. Ако дотогава на него се е гледало като на саможертва
в името на някакви идеали, то за формиращите се крайнолеви и крайнодесни терористични формирования тероризмът се превръща в способ за самоутвърждаване.

Оперативно определение на тероризма
Намирането на дефиниция на понятието „тероризъм“, която да е приемлива за
мнозинството, се сблъсква с едно основно препятствие – отрицателната емоционална
конотация на този израз. Думата „тероризъм“ се е превърнала в понятие, което съдържа
по-скоро чисто дискредитиращ елемент, отколкото описание на специфичен тип действия. Хората го използват, за да изразят неодобрението си от разнообразни явления, които не им се нравят, без да се опитват точно да дефинират съставните елементи на терористичното поведение. За да дадем определение на тероризма, трябва да го разглеждаме
по-скоро като начин на борба, отколкото като обществено или политическо извращение,
и да подходим към това явление от техническа, а не от морална гледна точка.
За да бъде дадено адекватно и точно определение на това понятие, е необходимо
да се прави разлика между различните условия на насилствените действия и да се разграничават различните видове конфликти, независимо по какъв начин са назовани. Намеренията, обстоятелствата и методите, използвани от една държава срещу собствените
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ѝ поданици, са коренно различни от тези, които характеризират насилието, упражнявано от държавите срещу други държави или от бунтовнически групировки срещу правителствата. Прилагането на понятието „тероризъм“ към тези три ситуации предизвиква
объркване и вреди както на изследванията на университетските учени, така и на политическите действия. Докато понятието „тероризъм“ означава за онзи, който го употребява, само ужасяващ насилствен акт, то ще бъде полезно повече за пропаганда, отколкото за проучването му.

Характеристики на терористичния акт
1. Демонстрира на обществото безсилието на властта. В тази точка на времето и
пространството, където е проведен терористичният акт, властта е изгубила монопола на
насилието, предизвикателно са били нарушени законите, установени от властта. В
зоната на терористичния акт е реализирана алтернативна власт.
2. Създава се прецедент за активно неподчинение и силово противопоставяне на
властта. Идеолозите на тероризма наричат това „пропаганда с действие“. Терористичният акт съдържа в себе си призив към силите, съчувстващи на терористите, да се присъединят към активно противопоставяне на властта.
3. Като правило се активизират различни сили и настроения, опозиционни власти, в т.ч. и дистанциращите се от тактиката на тероризма. Терористичният акт се смята
като безспорен признак за остра криза в обществото. Всичко това подтиква обществото,
а след това и властта, към отстъпки в полза на политическите сили, използващи тактиката на тероризма.
4. Нанася се удар върху икономиката на държавата, снижава се нивото на инвестиционната ѝ привлекателност, влошава се нейният имидж, снижава се потокът от
чуждестранни инвестиции, чуждестранни туристи, международни срещи, културни
форуми, фестивали, спортни състезания и др.
5. Съответната държава е подтиквана към радикализация на политическия курс,
към авторитарни форми на управление, към въвеждане на извънредно положение, вечерен час, забрана за събиране на много хора на едно място и други мерки, които да обезпечат сигурността на гражданите. Много често обаче подобни извънредни мерки съответстват на целите на терористите. Така те постигат двояка цел: от една страна, да всеят
страх, усещане за несигурност и дори ужас сред гражданите от невъзможността за прогнозиране на събития от такъв вид, а от друга, да нарушат обикновения ритъм на живот
на голяма група хора, като ги лишат от възможността да се наслаждават на многолюдни
събития и прояви от различен характер заради заплахата от смърт и разрушения.

Условия за възникване
Тероризмът представлява най-опасният (по критериите на вложените ресурси и
получения резултат) начин за политическа дестабилизация на обществото. За такива
способи на дестабилизация, като военна интервенция, въстание, провокиране на гражданска война, масови безредици, всеобща стачка и др., са необходими значителни ресурси и те предполагат широка масова поддръжка от страна на онези сили, които са
заинтересовани от дестабилизацията. Докато за разгръщане на кампания от терористични актове е достатъчна поддръжката на терористи от сравнително тесен слой от
обществото, на малка група съгласни на всичко крайно радикализирани елементи и на
сравнително скромни организационно-технически ресурси. Тероризмът подкопава
властта и разрушава политическата система в държавата. Юристите причисляват терористичните действия към категорията „престъпления против основите на конституционния строй и сигурността на държавата“. Според общото им мнение тероризмът във
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всяка своя форма представлява най-високата степен на обществена опасност в сравнение с всички останали престъпления, описани от наказателното законодателство.
Тероризмът не се отнася към всекидневните и повсеместните явления. Използването на тази тактика предполага набор от религиозни, социално-културни и политически характеристики на обществото. Ако тези характеристики отсъстват, тактиката на
тероризма не може да се реализира.
Терористичният акт търси общонационална, а в идеалния вариант и глобална
аудитория. От това следва първото условие за възникването на тероризма – формирането на информационно общество. В своите съвременни форми тероризмът възниква през
XIX в. в Европа, т.е. там, където възниква общество, съставено от редовно четящи
вестници хора. Колкото по-мощни стават средствата за масова информация, колкото
по-голяма е тяхната роля във формирането на обществените настроения, толкова поширока е вълната от тероризъм. Освен това навиците да се четат вестници и списания
се допълват от навика да се слуша радио, да се гледа телевизия, да се влиза в интернет
пространството, а заедно с това се увеличава и полето на потенциалното въздействие на
тероризма върху обществото, многократно се разширяват неговите възможности за
привличане на съмишленици, за бързо разпространение на информация за актовете на
терор и пораженията, които са предизвикали. Тук са от значение както технологичните,
така и политическите предпоставки. Тоталитарните режими, разполагащи с технологически средства за следене на информационното общество (режимите в Китай, Виетнам,
Куба, Северна Корея), могат да блокират с полицейски методи свободния обмен на
информацията и да снижат степента на уязвимост от тероризъм.
Второто условие за възникване на тероризма е свързано с природата на технологиите и законите за развитие на технологичната среда на човешкото съществуване. С
развитието на научно-техническия прогрес техногенната среда става все по-сложна и
по-уязвима. Развитието на науката и техниката, за съжаление, дава на човека възможност буквално да разрушава социалната, технологичната и природната среда.
За унищожаването на какъвто и да е материален обект е необходима енергия,
равна или съотносима с енергията, необходима за създаването на този обект. В древността за разрушаването на мост или пирамида са били необходими значителен брой
хора и достатъчно дълъг период от време, а и подобно действие не би останало незабелязано. Развитието на технологиите е позволило да се акумулира енергия и ювелирно
да се използва за разрушаване на предметната или природната среда. Постепенно кинжалът и арбалетът отстъпват място на динамита, винтовката с оптически мерник, гранатомета, зенитната ракета от клас „земя-въздух“ и т.н.
Технологичната среда става все по-плътна и уязвима. Възможностите на държавите да блокират дейността на терористите във всяка точка на социалното пространство
във всеки произволен момент се оказват несравнимо по-малки от възможността злоумишлени „бойци“ да нанесат удар, а освен това в съвременния свят техногенни катастрофи стават и без всякакво вмешателство на терористи.
Третото съществено условие за възникването на тероризма е свързано с отслабването на традиционното общество и формирането на модернизирано общество, ориентирано към либерални ценности. Тероризмът възниква тогава, когато на смяна на традиционната култура идва общество, запознато с концепциите за обществения договор.
Либералните ценности и идеята за обществения договор налагат представата за гарантиране на човешкия живот и отговорността на властите пред гражданите.
Терористичните актове гръмогласно оповестяват, че властта не е способна да
гарантира живота, здравето и спокойствието на гражданите; следователно властта е
отговорна за това. Това е същността на механизма на политическия шантаж, който
използват терористите. Ако обществото по никакъв начин не реагира на акциите на
терористите или се обедини около властта, то тероризмът губи всякакъв ефект.
Четвъртото условие за тероризъм са реалните проблеми, възникващи в хода на
историческото развитие. Те могат да имат най-различно измерение – икономическо,
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религиозно, политическо, културно, социално. В благополучна държава са възможни
единични актове на психически неуравновесени личности, но тероризмът като явление
е слабо изразен. Усещането на гражданите, че сигурността е едно от най-важните достижения на десетилетията след Втората световна война заедно с повишаването на благосъстоянието на хората в материален и културен аспект, акумулира огромна гражданска енергия за борба срещу проявите на тероризъм, затова все по-често в такова общество той е привнесен от вън.
Най-често в основата на тероризма стоят различни видове сепаратизъм, националноосвободителни движения, а също така религиозни, етнически и идеологически
конфликти. Тероризмът е явление, присъщо за кризисните етапи на модернизационния
преход. Характерно е, че завършването на модернизационните преобразования премахват причините за тероризъм.
Тероризмът възниква на границите на култури или епохи от историческото развитие. Най-яркият пример за тази ситуация е случаят с Израел и Палестинската автономия, където ислямският свят се сблъсква с европейската цивилизация и дълбоко
традиционното палестинско общество се докосва до модерното общество на Израел.
Културно еднородните общества (Холандия, Швейцария) са по-защитени от тероризма.
Тероризъм няма и не може да съществува в тоталитарните и авторитарните общества. Тук липсват условия за неговото възникване, а всякакви прояви на антидържавна дейност са свързани с възможност за терор против цели региони, народи или
социални групи. В равна степен тероризмът не е ефективен в разпадащите се държави,
където властта е абдикирала и не контролира обществото, като например Сомалия,
Афганистан, Ирак, Сирия.
Тероризмът е възможен, когато са налице условия за съчувствие към терористите даже от съвсем малка част от обществото. За разлика от диверсантите, които са специално подготвени професионалисти, способни да работят във враждебна обстановка,
терористите, както и партизаните, се нуждаят от подкрепа сред населението. Загубването на тази подкрепа води към затихване на терористичната дейност.
Тероризмът е индикатор на кризисни процеси. Това е аварийният канал за обратна връзка между обществото и властта, между отделни части на обществото и обществото като цяло. Той свидетелства за остро неблагополучие в дадена зона на социалното пространство. В това отношение тероризмът няма чисто силово полицейско
решение. Локализацията и обезвреждането на терористите е само част от борбата с това
зло. Останалата част предполага политическо, социално и културно реформиране,
което да премахне основанията за радикализация на обществото и обръщане към методите на тероризма.

Цели и задачи на терористичната дейност
Основната цел на тероризма е разрушаването на политическите и моралните устои на обществата и държавите – обект на терористичната атака. Отслабването на държавните структури, формирането на страх и неувереност в способностите да се гарантира сигурността на гражданите са сред главните цели на терористите.
Терористичният акт сам по себе си демонстрира безсилието на властта. В тази
точка, където е проведен терористичният акт, властта е изгубила своята основна функция да установява властта и да предотвратява актове на насилие и нарушаване на закона, което само по себе си означава, че държавата не може да осъществява основните
права, гарантирани на гражданите чрез основния закон на държавата.
Чрез терористичния акт се създава прецедент за активно неподчинение и силово
противопоставяне на властта. Този момент е ключов за терористите, защото той спомага за набиране на поддръжници със същата идеология и ценности и същевременно
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създава смут у хората, че държавата не може да ги предпази и защити от необявената
война, която тези хора налагат на обществото.
Успешният терористически акт води до политически отстъпки в името на благосъстоянието на гражданите или на политическите сили, използващи тактиката на
тероризма, което и в двата случая е добре за терористичната организация, защото държавата в своя опит да предпази гражданите си предприема политически стъпки в ограничаването на някои техни свободи с цел предпазване на живота им. Такива ясни примери наблюдаваме в някои демократични държави, например във Франция, което от
своя страна пък поражда недоволство, можещо да доведе до гражданско неподчинение.
Държавата обаче, подложена на терористичен натиск, е длъжна да опази живота, здравето и благосъстоянието на своите граждани. Такава атмосфера се създава и в други
европейски държави, които бяха подложени на терористични атаки, завършили с жертви и материални щети. Тези обстоятелства предизвикват недоволство към бежанци и
имигранти, към представители на мюсюлманското вероизповедание и други групи
граждани, различни в културно и религиозно отношение. Това взривява социалния мир
и предизвиква възникването на партии и движения, изповядващи националистически и
ксенофобски идеи.

Заключение
Важна констатация по смисъла на разглежданата тема е, че тероризмът отдавна
е станал интернационален, т.е. той „няма свое лице или нация“. От обобщението на
фактите се установява, че в момента има цивилизационен сблъсък между исляма и
християнството. Той се проявява както в Европа, така и в Америка, а и на много други
места в света, където се констатират многобройни изблици на конфликти от найразлично естество. Не трябва да забравяме обаче, че различията в степента на развитие
и средния стандарт на живот на народите, изповядващи тези религии, както и локалните войни, които се водят на тяхна територия, предизвикват огромно напрежение, което
се излива в терористични актове. Понякога ползването на световните блага – от ресурсите и крайните продукти до високите технологии на цивилизацията, се възприема като
несправедливо спрямо мнозинството от хората. Глобализмът, ако не намери по-добро
решение на този проблем, може да глобализира антидвижение срещу себе си. А това
неминуемо ще усили и световния тероризъм. Докато в Европа и Америка стабилизацията на средната класа, добрият среден стандарт на живот и умножаването на възможностите на човека и гражданина усмириха тероризма, в неприсъединения към благата
останал свят явлението се изостри. Неползващият не може да приеме статуквото на
ползващите. А крайните форми на съпротива срещу налаганото статукво раждат и
тероризъм.
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Въведение
Определението на „трафик на хора“ е набиране, транспортиране, прехвърляне,
укриване или приемане на хора независимо от изразената от тях воля чрез използване
на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с
власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго
лице, когато се извършва с цел експлоатация. Експлоатирането включва най-малкото
използване с цел проституиране на друго лице или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, поставяне в положение на зависимост или отнемане на телесни органи.1 По друг начин
казано, трафикът на хора включва транспортиране на хора в дадена държава или през
границите ѝ чрез измама, принуда и насилие, жертвите изпадат в ситуации на злоупотреба или експлоатация, като насилствена проституция, робски практики, побой или
извънредна жестокост, непосилен труд или експлоатационен домашен труд. Трафикът
не засяга само възрастни, а много голяма част от него представлява трафик на деца.
Това е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес.
Има два вида трафик на хора:
- вътрешен трафик – трафик на хора в границите на страната. Жертвите биват
набирани от икономически по-изостанали райони и транспортирани към по-развитите
части на страната;
- международен трафик – осъществява се чрез превеждане на жертвите през
държавната граница и експлоатиране в друга държава.
Съществуват държави на произход, транзит и крайна дестинация.
- държави на произход – държавите, от които се набират жертвите на трафик;
- държави на транзит – държавите, през които биват транспортирани жертвите
на трафик;
- държави на крайна дестинация – държавите, в които жертвите биват експлоатирани.
За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереално или далечно от
тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в съвременното общество.

Теза
В своят същност трафикът на хора нарушава основните човешки права, правото
на избор и правото на свободен живот. Трафикът на деца нарушава рожденото право на
всяко дете да расте в защитена среда, без насилие и експлоатация. Днес говорим за
глобално движение за елиминиране на трафика на хора. Както в другите държави, така

1
Савов, Илин. Исторически и правни аспекти на явлението „трафик на хора“. – В: Международна научна
конференция „Съвременни заплахи за сигурността на Европа“. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2016, с. 81.
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и в България трябва да се обърне внимание не само на създаването на законови разпоредби и закони против трафика на хора, а и на тяхното реално функциониране. Необходимо е да се даде повече гласност на проблема, хората да бъдат информирани, борбата
да не остава само в сянката на отделни обществени групи. Необходими са по-засилени
контрол и мониторинг.

Аргументация
Според доклада на ООН, представен пред Съвета за правата на човека, трафикът
на хора е сред най-бързоразрастващите се криминални дейности в света. Той е третият
най-голям източник на печалба за организираната престъпност. Според данни на Службата за наркотици и престъпност към ООН търговията с хора в световен мащаб възлиза
на 7 млрд. долара годишно, а според Детския фонд на ООН – на 10 млрд. долара, но,
разбира се, едва ли някой знае реалните цифри. Според Международната организация
на труда (МОТ) общата печалба от незаконна търговия с работници за една година е
почти 32 млрд. долара. Въпреки че сумата никак не е малка, това е дребен бизнес в
сравнение с 320-те млрд. долара от международната търговия с наркотици.
Причините за развитието на трафика на хора са следните:
- социално-културни – неграмотност, разпад на морални ценности, расизъм и
етническа дискриминация, влияние на медиите и интернет;
- икономически – бедност, неразвита икономика, безработица;
- психологически – наркотична зависимост, психически и сексуален тормоз;
- геополитически – бежански потоци, международна организирана престъпност,
географско положение.
Трафикирането се случва най-често:
- чрез агенции за набиране на хора за работа в страната или чужбина;
- чрез организирани пътувания в чужбина;
- чрез организиране на езикови и квалификационни курсове в страната и чужбина;
- чрез организиране на срещи в страници за запознанства или брак в интернет;
- чрез създаване на емоционална зависимост, например трафикантът създава
близка връзка с момичето и възползвайки се от доверието ѝ, я извежда в друг град или
в чужбина.
Предпоставки за уязвимост:
- липса на опит в пътуването в чужбина;
- липса на информация за живота в чужбина, за трудностите и предизвикателствата;
- нереалистични очаквания;
- липса на познания за българското и международното законодателство;
- липса на знания за основните права и институциите, които могат да ги защитят.

Сексуална срещу трудова експлоатация
Когато говорим за феномена „трафик на хора“ в България, най-разпространената асоциация е тази, свързана със сексуалната експлоатация на жертвите. Трафикът с
цел проституция е поставен в светлината както на по-голям медиен интерес (близо 82
000 резултата в google за „трафик с цел проституция“ спрямо 22 200 за „трафик с цел
трудова експлоатация“), така и на по-изострено изследователско внимание. Подобно
наблюдение отразява обща за ЕС тенденция: по данни на Евростат за 2011, 2012 и 2013
г. процентът на регистрираните жертви на трафик, насочен към сексуална експлоатация, се колебае между 78 и 66 % от общия брой, спрямо 15 – 20 % подложени на трудова експлоатация. За 2014 г. статистиката на съдебните дела на национално ниво показва
подобна пропорция: разследванията за трафик с цел сексуална експлоатация са 81 при
едва 6 за трудова експлоатация.
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Посоки на трафика
Очертаната картина е показателна за високата обществена чувствителност към
проявленията на трафик с цел проституция, който влиза в портфолиото на организираната престъпност. Количествените съпоставки обаче не могат да омаловажат нито
значението, нито мащабите на риска, свързани с трудовата експлоатация на жертвите.
Експертни оценки акцентират върху факта, че сред държавите в Европейския съюз
България остава един от най-големите източници на хора, трафикирани с цел принудителен труд, които захранват пазарите на редица държави от континента и извън него.
Фигура 1. Дестинации на работници, трафикирани от България с цел принудителен труд
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Фигура 2. Примери: стопански сектори, където трудовата експлоатация
се среща по-често

Южнобалкански маршрут
Поради географското си разположение страната ни е предимно транзитна по
т.нар. „балкански маршрут за незаконна миграция“, идваща от кризисните райони на
Азия и Африка. Като се има предвид това, България се явява един от важните входни
пунктове през Турция за нелегална имиграция от азиатските държави за държавите от
ЕС. Един от най-използваните маршрути по суша е от Турция през България и от там
през Сърбия, Босна и Херцеговина и Хърватия към Словения, Италия, Австрия и Унгария. Важен е и водният път през Адриатическо море – през България за Македония,
откъдето през Черна гора и Албания се поддържат добре организирани канали за нелегален трафик (контрабанда) по море до Италия. През България минават имиграционни
групи директно за съседна Гърция.2

Правна рамка за борба с трафика с цел трудова експлоатация
През последните години българското правителство предприе редица мерки за
изграждане на адекватна политика и правна рамка в областта на борбата с трафика на
хора. България е страна по редица международни правни документи и има изградено

2

Савов, Илин. Цит. съч., с. 83.
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национално законодателство по проблема трафик на хора, както и по защитата на децата от трудова експлоатация.

Международни правни договорености
През 2001 г. България ратифицира Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета в Палермо, 2000 г. (ДВ, бр. 42/27.04.2001 г.),
както и Протокола за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора,
особено на жени и деца (известен като „Протоколът от Палермо“). Тези международни
актове задължават страните да привеждат националното си законодателство в сферата
на трафика в съответствие с европейското.
България е страна и по основните международни спогодби, които са източници
на правни норми за борба с трафика на хора:
- Конвенцията на ООН за транснационална организирана престъпност (2005),
която цели насърчаването на сътрудничеството с оглед на по-ефективното предотвратяване и борбата срещу организираната престъпност;
- Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (2008), която разглежда всички форми на трафик на хора, независимо дали се извършва вътре в страната
или е международен, както и всички форми на експлоатация (сексуална експлоатация,
принудителен труд или услуги, робство, поставяне в положение на зависимост, отнемане на телесни органи и т.н.). Конвенцията обръща специално внимание на жертвите под
18 години и има конкретни разпоредби по отношение на децата – жертви на трафик.
Освен международната правна рамка в областта на трафика на хора и борбата с
организираната престъпност България е страна по няколко международни конвенции,
които обръщат особено внимание на детския труд и експлоатацията на деца. Найважните от тях са:
- Конвенцията за правата на детето, която е в сила от 2001 г. и защитава децата
от всички форми на експлоатация и насилие;
- Конвенция № 182 относно забраната и незабавните действия за ликвидирането
на най-тежките форми на детски труд, която обхваща както търговията и трафика на
деца, така и принудителния и насилствен труд, използването на деца за проституция, за
производство на порнография или порнографски изяви и за незаконни дейности;
- Конвенция № 138 на за Международната организация на труда (МОТ) за минималната възраст за труд, която задължава държавите да провеждат национална политика, целяща да осигури реално премахване на детския труд.
Приетите от България международни инструменти, свързани с експлоатацията
на децата, обръщат особено внимание на защитата от търговия с деца с цел сексуална
експлоатация, детска проституция и детска порнография. Такива са:
- Факултативният протокол към Конвенцията за правата на детето, който криминализира актове, свързани с продажба на деца, детска сексуална експлоатация на
деца, детска проституция и детска порнография, включително опита, съучастието и
участието в такива;
- Европейската социална харта (Съвет на Европа, 1996), която предвижда специална закрила за децата и младежите срещу физическа и морална опасност, като постановява, че правителствата следва да предприемат подходящи и необходими мерки за
защита на децата и младежите срещу липса на грижи, насилие и експлоатация;
- Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (Съвет на Европа, 2001 г.), която криминализира детската порнография при употреба на компютърни
системи.
Нормативни актове, ратифицирани от България по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, са част от вътрешното право.

Иван Иванов, студент

121

Национална правна рамка
Непосредствено след ратифицирането на Конвенцията и Протокола от Палермо
(2001) България прие изменения в Наказателния кодекс (2002 г.), които криминализират трафика на хора и всички форми на експлоатация, както и Закона за борба с трафика на хора (2003).
Промените в Наказателния кодекс (НК) (чл. 159 а, 159 б и 159) криминализират
различните форми на трафик и на деяния, които улесняват извършването на трафик. Те
включват всички елементи на трафика от Протокола от Палермо. Най-строгата санкция
предвижда наказания в размер от 2 до 15 години лишаване от свобода и се прилага в
случаите, когато престъплението се извършва в контекста на организирана престъпна
група. През 2006 г. във връзка със зачестилите случаи беше прието и допълнително
изменение на НК относно трафика на жени с цел търговия на бебета.
Основен правен документ за противодействие на трафика в българското законодателство е Законът за борба с трафика на хора, приет през 2003 г.
Той регламентира взаимодействието, правомощията и задачите на държавните
институции, комисиите, приютите и центровете за предоставяне на помощ, както и
мерките за превенция и закрила. Фокусът на закона е върху превенцията на жертвите,
особено на жени и деца, както и върху специалната закрила на жертвите, които сътрудничат на разследването. Според закона жертвите на трафик могат да бъдат приети
по тяхно искане в приюти за временно настаняване, където да получат психологическа
и медицинска помощ. Законът определя и взаимодействието между правителствените и
неправителствените организации в прилагането на националните политики.
През 2004 г. на основание на закона бяха приети два правилника:
- Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с
трафика на хора; и
- Правилник за приютите и центровете за закрила и подкрепа на жертви на трафик на хора.
С приемането на закона се създава и Национална комисия за борба с трафика на
хора (НКБТХ) към Министерския съвет, която регулира, координира и контролира
прилагането на националната политика в тази област и защитата на жертвите. Освен
това има създадени и местни комисии, които подпомагат дейността на НКБТХ, например в създаването на приюти и центрове за закрила на жертвите.
От 2005 г. насам държавните стратегии и политика в тази област се формулират
в Националните програми за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и
закрила на жертвите.
На последното си заседание (3 декември 2015 г.) Националната комисия за борба с трафика на хора прие решение за изработване през 2016 г. на Национална стратегия в областта на противодействието на трафика на хора, която да даде дългосрочната
визия тази посока. Стратегията ще има ясни приоритети, конкретни цели и мерки в
ежегодно прилаганата Национална програма за борба с трафика на хора. В изготвянето
на националната стратегия ще участват както представители на институциите, свързани
с борбата с трафика, така и представители на неправителствения сектор. Очаква се този
стратегически документ да синхронизира работата на различните институции, както и
провежданите до момента политики за борба с трафика на хора със стратегиите на
Европейския съюз в тази област. Правният режим на полагането на труд от непълнолетни и по изключение от малолетни лица е установен и регламентиран в Кодекса на
труда (КТ), Закона за закрила на детето, Наредба № 4 от 1999 г. за работите, които са
забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст, и Наредба № 6 за работата на лицата,
ненавършили 18-годишна възраст. Законът за закрила на детето защитава и гарантира
основните права на децата във всички сфери на обществения живот съобразно възрастта, социалния статут, физическото, здравословното и психическото състояние, като
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осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, свобода на
възгледите и сигурност. В Кодекса на труда се поставя акцент върху закрилата на непълнолетните. Минималната възраст за приемане на работа е 16 години, като се забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. В Наредба № 4 от 1999 г.
са изброени работите и отраслите, където е недопустимо полагането на труд от непълнолетни, а Наредба № 6 регламентира условията и реда за даване на разрешения за
работа на деца, ненавършили 18 години. Разрешението за работа се издава от Инспекцията по труда при наличие на пакет от документи. Наемането на работа на непълнолетни лица без дадено предварително разрешение от Инспекцията по труда е криминализирано.
Литература
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ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ИНТЕРНЕТ КАТО
НОВ ИЗТОЧНИК НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. НОВОТО
ЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Георги Златанов, студент
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
ACQUISITION OF INTELLIGENCE. DEFINITION OF INTELLIGENCE
INFORMATION. THE INTERNET AS A NEW SOURCE OF INTELLIGENCE. THE
NEW PHENOMENON OF „SOCIAL NETWORKS“. CHALLENGES IN THE
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Georgi Zlatanov, student
Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: Intelligence has been defined in many ways, including: the capacity for logic,
understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, and
problem solving. More generally, it can be described as the ability to perceive or infer information, and
to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment or context.
Information intelligence is the technique of turning large volumes of complex data into relevant and
actionable intelligence in order to better manage risk and increase profitability. In recent years, many
studies have highlighted the unprecedented growth in security threats from multiple and varied sources
faced by corporate, as well as governmental organizations. People inside the organization with ready
access to confidential or proprietary data can easily violate the organization security policy, maliciously
or inadvertently, without being caught. In order to protect their reputation and valuable assets, many
organizations take the dramatic but necessary step of deploying and operating employee surveillance and
monitoring tools within their network perimeters.
Key words: intelligence, information intelligence, classified information

Речник на използваните понятия
Разузнаването е организираното събиране и анализ на информация за осигуряване на сигурност и за да бъдат получени предимства в областта на въоръжените сили,
политическата област или икономиката. Разузнаването може да използва както легални
методи за събиране и анализиране на информация (например събиране и анализ на
данни от публични източници, прослушване на чуждестранните радиоканали, наблюдаване с военен спътник), така и нелегални операции, попадащи под понятието „шпионаж“, тайно извличане на информация или дори „кражба на информация“.
Разузнавателна информация
1. Политическата, военната, икономическата, научно-техническата, социалната
и друга информация, която разузнаването събира зад граница; 2. Оперативна информация; Разузнавателната информация представлява придобита от Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) информация за чужди държави, организации и лица или за свързани с
тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на
Република България.
Класифицирана информация
1. Информация, която се намира под специален режим на ползване; 2. Засекретена информация. Терминът се въвежда в българското законодателство за първи път
със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Това е общо понятие,
което включва информацията, представляваща държавна тайна, служебна тайна и чуж-
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дестранна класифицирана инфромация (чл. 1, ал. 3 ЗЗКИ). Законодателят не е предвидил изрично легално определение на понятието „класифицирана информация“, като
такава се определя създадена или в процес на създаване информация независимо от
нейната форма, естество или начин на пренасяне, на която е определено ниво на класификация за сигурност и която в интерес на националната сигурност и в съответствие с
националното законодателство изисква защита срещу нерегламентиран достъп.
Оперативна информация
1. Вид социална информация, която интересува специалните служби за сигурност в тяхната дейност по защита на националната сигурност; 2. Информация, получена
от секретни източници; 3. Информация, отнасяща се до дейността на определени държави, организации, групи и отделни лица, които нарушават националната сигурност; 4.
Данни и сведения, отнасящи се до структурата, кадрите и дейността на разузнавателните и контраразузнавателните служби на чужда държава; 5. Факти, които пряко или
косвено свидетелстват за престъпни посегателства срещу националната сигурност; 6.
Оперативни данни (сведения).
Засекретяване
Обявяване със закон, наредба, заповед на дадена информация за секретна, до
която имат достъп определени лица.
В съвременните условия и тенденции на развитие на глобалното общество в началото на XXI в. от изключително важно значение е процесът на управление на информацията. В контекста на новите световни заплахи, в частност на тероризма, все поголямо значение придобиват способите, посредством които информацията се събира,
както и начините, по които тя се разпространява. Нови измерения придобива и защитата на информацията. Същевременно се търси баланс между конституционното право на
обществото да бъде информирано и необходимостта от защита на информацията както
в национален, така и в международен аспект.
Научно-техническата революция създава непрекъснато нови направления в разузнавателната дейност, които успешно използват нейните високи технологии. През XXI
в. с помощта на интернет, социалните мрежи и информацията за хората, която е споделена в тях, е много по-лесно за службите придобиването на разузнавателна информация. Нещо повече, в основна задача на разузнаването се превръща информационното
превъзходство при провеждането на различни операции. От публикациите в открития
печат на специалисти от разузнаването се вижда, че по-голямата част от предвижданата
и нужна реорганизация в областта на разузнаването се отнася именно до информационните технологии, тъй като това е една от най-динамичните сфери не само в разузнаването, но и във всички области на живота.
Преди години разузнавателните структури полагаха големи усилия, за да изготвят
досието на конкретна личност. Днес, в ерата на информационните технологии, това се
улеснява много поради използването на такива социални мрежи, като LinkedIn, Facebook,
а също и до голяма степен поради невежеството на хората. В тях се събира информация,
която позволява да се откроят и систематизират професионалните взаимовръзки на потребителите, сферите на взаимодействие, интересите и кръговете на общуване, както и
множество други данни, засягащи личния живот на гражданите. Разполагането с такава
информация е от национално значение за сигурността на държавата. Докато класическите
средства за масова информация относително лесно могат да бъдат контролирани от
властта посредством лицензиране, финансиране, кадрови подбор и негласна цензура,
нещата със социалните мрежи не стоят така. В тях не може да се закрие хостинг, който се
намира зад граница, или да се премахне домейн, законно регистриран на частно име. Тези
особености заставят спецслужбите да насочват все повече усилия в прилагане на средства
за контрол върху интернет изданията, сайтовете и форумите.
Извличането на информация и добиването на разузнавателни данни от социалните медии е много важна дейност за разузнаването. Има редица инструменти за анализ
на голямо количество събрани данни от социалните мрежи и картографиране в реално
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време на тенденциите в различните държави на конкретни събития и новини, като
протести и социални движения. Всичко в интернет може да бъде обект на извличане на
данни, като социалните мрежи представляват съответна част от данните, които се движат в интернет, което ги прави източници на голям интерес за всякакъв вид анализ.
Социалните медии в много случаи осигуряват не само сурови данни за разследване, но
също така и връзките между подгрупи на информация. Това може да бъде много полезно за събиране на разузнавателни данни и прогнози (например, когато един политически лидер е на посещение в друга държава и т.н.).
Кибершпионаж
Едно от основните военни предназначения на социалните медии е кибершпионажът. Той включва:
- подмяна на самоличността или способността да се представяте за друг потребител, за да извлечете информация;
- създаване на фалшив профил, който не съвпада със съществуващ човек;
- Malware-базирани атаки: използване на зловреден код, за да се компрометира
машина на жертвата и открадне чувствителна информация.
Кибершпионажът чрез социалните медии се основава главно на извличане на
данни чрез свързани мрежи от контакти. Използването на социалните медии може да
бъде полезно за кибершпионажа и киберразузнаването в етапа на подготовка за психологическите операции.
Без съмнение социалните медии са от стратегическо значение за военния сектор,
тъй като те предлагат огромно количество информация, която може да бъде анализирана с помощта на различни инструменти. Те биха могли да бъдат използвани като мощно оръжие за събиране на информация и кибершпионаж.
Също така информационните технологии могат да бъдат, освен полезни за събирането на разузнавателна информация, така също и опасни, засягащи достъпа до класифицирана информация. Набор от дейности и мерки, целящи защита от атака, от разрушаване или други заплахи за компютрите, компютърните мрежи, свързаните с тях хардуерни и софтуерни устройства, както и информацията, която съдържат и предават, включително софтуер и данни, както и други елементи на киберпространството. Дейностите
могат да включват одити на сигурността, управление на версиите, автентификационни
процедури, управление на достъпа и др. Те могат да включват и например оценяване на
силните места и уязвимостите на хардуера и софтуера, използван в държавната и икономическата електронна инфраструктура на страната. Дейностите съдържат също и откриване и реагиране на заплахи за сигурността, намаляване на въздействието и възстановяване на засегнатите компоненти. Други мерки могат да включват хардуерни и софтуерни
защитни стени, физическа сигурност, както и обучение на персонала.
Три са основните фактори за осигуряване на киберсигурност – човешки, технологични и законодателни.
Човешки фактор
Човешкият фактор играе съществена роля в процеса на осигуряване на киберсигурността на информационно-комуникационните системи. Този фактор е зависим както
от морално-етическите характеристики на отделната личност, така и от нивото на неговата подготовка. Човешкият фактор е пряко свързан и с процеса на създаване на организация за опазване на чувствителна и конфиденциална информация. Достъпът до
обработваната и съхранявана информация и данни трябва да е съобразен с изискванията на Закона за класифицирана информация, а именно – необходимост да се знае.
Трябва да се предвидят и изпълняват мерки за архивиране и съхраняване на
данните с цел тяхното бързо и надеждно възстановяване в случаи на кибератаки или
след възникнали сривове, а също така е необходимо да сe алгоритмизират и документират процедурите за възстановяване.

126

НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Технически и технологични средства
Техническите средства са свързани главно с хардуерна и софтуерна защита на информационните и комуникационните системи и могат да се обобщят по следния начин [7]:
- Средства за физическо осигуряване на компютърните системи срещу кражба,
несанкциониран достъп и некоректно използване.
- Средства за контрол на достъпа (защитни стени, пароли, използване на биометрични данни).
- Средства за превенция/откриване на непозволени прониквания (Network
Intrusion Prevention Systems – NIPS и Network Intrusion Detection Systems – NIDS).
- Средства за кодиране (системи за PKI и частни ключове).
- Средства за автентификация (цифрови сертификати, маркери, електронни подписи).
- Средства за защита от въздействие на електромагнитни смущения и импулси
(EMI/RFI екраниране).
- Средства за контрол на мрежата – използване на подходящ софтуер и хардуер
(скенери, снифери, Profilers, Honeypots, Shunts).
Законодателни
Необходимо е да се съгласува съществуващото национално законодателство със
съответното на водещи държави в света в частта за наказателни мерки спрямо специалистите, които създават и разпространяват злонамерен софтуер с цел нанасяне на щети
и опит за неправомерен достъп до данни и информация, а също така и да се актуализира в съответствие с динамичната промяна на условията за сигурност.
Предизвикателства в защитата на класифицираната информация
Информацията, обменяна и съхранявана чрез информационните системи на
държавната администрация, е от изключително значение за физическите и юридическите лица, както и за държавата. Защитата на тази информация гарантира правилното
функциониране на държавата в икономически и социален аспект. Здравеопазването е
един от най-зависимите сектори в информационно отношение. Електронното здравеопазване е дълъг и комплексен процес на анализ и планиране, на реинженеринг на бизнес процесите, в който ролята на информационните технологии е основна, но не и
ключова. Най-важният фактор в този процес е човешкият. Основният двигател е потребителят и успехът зависи от ангажирането и мотивирането на хората за промяна, от
партньорството между институциите, от професионализма на българските здравни
работници, ИТ специалисти и на всички държавни служители и ръководители, които са
ангажирани с развитието на този сектор.
С членството в Европейския съюз България стана част от европейското информационно пространство. Това създава още по-големи рискове за информацията. В същото време обаче можем да черпим опит от другите държави – членки на Съюза, и да
намерим най-подходящия и сигурен начин за защита на информацията. У нас непрекъснато се провеждат обсъждания относно мерките за сигурност на информацията.
Получаваме предложения не само от български специалисти, но и от големи чуждестранни компании с години успешна практика в тази сфера. Държавата от своя страна
също отделя сериозно внимание на този проблем, създавайки не само необходимите
закони, но и редица организации, които да осигуряват и да следят за защитата на сигурността на информацията, използвана и съхранявана от държавната администрация.
Сигурността трябва да бъде гарантирана достатъчно ефективно и динамично чрез:
1) максимално намаляване до възможно най-малка степен на личния състав с
достъп до класифицирана информация;
2) ограничаване на броя хора, които могат да изнасят информация извън работното място, и налагане на политика за безопасни процедури за съхранение и транспорт
на документи и други носители на класифицирана информация;
3) надлежно унищожаване на всички документи на хартия или носители преди
тяхното отстраняване. Ако те са в хранилище, което трябва да бъде освободено, да се
уверят, че всички документи са премахнати;
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4) когато се изпращат данни или архивирани записи от едно място на друго, да се
криптират всички данни, преди те да напуснат изпращача, и да се създадат сигурни методи за съхранение на информацията, независимо дали тя е електронна и или на хартия;
5) ежедневна проверка, удостоверяваща, че сървърът и/или която и да е работна
станция с класифицирана информация е винаги обезопасена. В допълнение на физическата сигурност трябва да се обновява софтуерът за антивирусна, спайуер и малуер
защита поне веднъж на седмица, както и софтуерът да може да се обновява, колкото е
нужно, между зададените по график дати;
6) обучение на служителите за безопасно обработване на информацията, докато
то стане тяхна втора природа.
Част от необходимите промени е и преуреждането на правния режим, свързан с
достъпа и защитата на информацията. Тези въпроси трудно се поддават на трайна регламентация, защото почиват на изключително деликатен баланс между правото на
информация като основен, конституционно закрепен принцип в българското законодателство и ограничаването на достъпа до определени факти и обстоятелства, когато това
се налага за защитата на националната сигурност или заради друг правнозначим интерес. За да създаде адекватна, съвременна и демократична уредба на материята, в посочения период Народното събрание на Република България прие редица закони, свързани с определени категории информация: Закон за защита на класифицираната информация, Закон за защита на личните данни, Закон за достъп до обществена информация.
Законът за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) (обн. ДВ, бр.
45/30.04.2002 г.) създаде правната рамка на защитата на класифицираната информация
в Република България. Самото понятие „класифицирана информация“ се въвежда за
пръв път със ЗЗКИ. Това е родова категория, включваща три вида информация – държавна тайна, служебна тайна и чуждестранна класифицирана информация.
Необходимо е задълбочено разбиране на околната среда и ограниченията. Разпределеният характер на интернет поражда загриженост, тъй като периферни възли
могат да бъдат използвани за осъществяване на атаки, примерно чрез ботмрежи. Този
разпределен характер обаче е от ключово значение за стабилността и устойчивостта и
може да спомогне за по-бързото възстановяване, отколкото обикновено е постижимо с
прекомерно формализирани процедури, осъществявани в йерархичен порядък. Това
изисква внимателен анализ поотделно за всеки случай на обществените политики и на
оперативните процедури, които да се въведат. От значение е и времевото ограничение.
Налице е очевидна потребност да се действа сега и бързо да се въведат необходимите
елементи за изграждане на рамка, която ще ни позволи да отговорим на сегашните
предизвикателства и която ще може да се пренесе в бъдещата стратегия за мрежова и
информационна сигурност. Въпросът за стратегията за киберсигурност е не само изключително наболял и важен, но при неговото решаване следва да се имат предвид някои съществени особености. Стратегията трябва да обхване както обществените (публичните) мрежи, така и мрежите за класифицирана информация, и да съответства на
политиките на НАТО/ЕС в тази област. Независимо от голямото забавяне по темата
трябва да се работи внимателно, с отчитане както на международните изисквания и
реалности, така и на специфичните функции и предпоставки по отношение на националната правна рамка, историческия и политическия контекст, държавната структура,
организационните структури, процесите на управление на кризи, както и националния
манталитет. В същото време в контекста на членството на нашата страна в ЕС и НАТО
следва да се вземат под внимание както поетите ангажименти, произтичащи от приетите политически и стратегически документи в двата съюза, така и обстоятелството, че
голяма част от държавите членки имат вече приети национални стратегии за киберсигурност, определили са своите национални органи и развиват активна дейност в тази
област. Сериозно внимание трябва да се обърне на засилването на обмена на информация между различните правителствени структури, както и с частния сектор, за да се
даде възможност на държавата и частния сектор да поддържат общо виждане за раз-
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личните заплахи с цел по-добро разбиране на новите тенденции и техники на използваните за осъществяване на кибератаки и на тези, използвани за ускоряване на ответните
действия. Следва да бъдат определени и изградени Национален орган по кибернетична
сигурност и структури за работа по въпроси на устойчивостта на киберпространството,
киберпрестъпността и отбраната на четирите нива на управление – политическото,
стратегическото, оперативното и тактическото (техническото); техният капацитет за
справяне с инциденти в киберпространството следва да достигне необходимото равнище. Въпреки това, като се има предвид фактът, че редица субекти могат да имат оперативни отговорности за различни аспекти на киберсигурността, и важността на участието на частния сектор, координацията между държавните органи на национално равнище
следва да бъде оптимизирана. В националната стратегия за киберсигурност следва да се
определят ролите и отговорностите на различните национални структури. За практическото изпълнение на стратегията е необходимо да бъде разработен и национален
план за сътрудничество в сферата на МИС, който да се задейства в случай на инциденти в киберпространството, като ангажираните субекти да бъдат в състояние да разпределят ясно формулирани роли и отговорности и да оптимизират ответните си действия.
Тази задача може да бъде решена успешно единствено чрез истинско партньорство с
участието на всички заинтересовани страни при поемането на отговорност и справяне с
бъдещите предизвикателства.

Заключение
В голяма част от организационните единици липсва достатъчна информираност
от страна на ръководството за изискванията на нормативната уредба, което води до
закъснение в изграждането на пълноценни структури по сигурността на класифицираната информация.
Някои от ръководителите пренебрегват финансирането за изграждане на зоните
за сигурност в съответствие с изискванията, както и за доставка на специализирано
оборудване, без да осъзнават, че извършват своята дейност в нарушение на нормативната уредба и могат да бъдат лишени от възможността си за участие и работа в значителни проекти в областта на националната сигурност. Пренебрегването на изискванията
по защита на класифицираната информация или тяхното частично приложение води до
създаване на предпоставки за нерегламентиран достъп, което подлежи на строги санкции, предвидени в ЗЗКИ.
Литература
1. Асенов, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването. Варна: Черноризец
Храбър, 2011.
2. Закон за защита на класифицираната информация. Обн. ДВ, бр. 45/2002 г.; попр. ДВ,
бр. 5 и изм. бр. 31/2003 г.; изм. доп. ДВ, бр. 52 и 55/2004 г.; изм. доп. ДВ, бр. 17, бр. 82/2006 г.;
изм. ДВ, бр. 46, ДВ, бр. 57; доп. ДВ, бр. 95; изм. ДВ, бр. 109/2007 г., ДВ, бр. 36, бр. 69/2008 г.
3. Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“. София:
Министерски съвет, 2016.
4. Начев, Йордан. Вербовка и агентура. 2000.
5. Петришки, Г. Защита на класифицираната информация (Въпроси и отговори). София:
Симолини, 2006.
6. Радулов, Николай. Специални разузнавателни средства. 2010.
7. Ризов, Васил Ст. Сигурността в киберпространството – колективна отговорност.
8. Социалните мрежи в правителствената политика за сигурност. Анализ на проф. Йордан Начев. 13 юли 2016.
9. Стоянов, Н., Ст. Балабанов. Кибератаките – новият инструмент в арсенала на армиите. – В: Сборник научни трудове на Националния военен университет „Васил Левски“. Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“. Част II. Научна сесия 2010. Шумен, 2011.
10. Чолаков, Радомир. Медийно право: речник на основните понятия. 2005.

Илия Фъртунов, студент, Селен Мурад, студент

129

ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Илия Фъртунов, студент
Селен Мурад, студент
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Iliya Fartunov, student
Selen Murad, student
Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Увод
Сигурността в началото на ХХІ в. е сериозно предизвикателство за човечеството.
Глобалните процеси поставят много проблеми пред сигурността, която има значими
страни и аспекти. Заплахите за сигурността в глобален аспект изискват обединените
усилия на цялата международна научна общност за постигането на мирен и сигурен свят.
Понятието „сигурност“ е сложно и многоаспектно понятие. Трудността при неговото изясняване е свързана с множество гледни точки – икономическа, социална,
военна, политическа, екологична, информационна и др., от които може да бъде разгледана тази категория.
Най-често съдържанието на сигурността се свързва със състоянието на кризи и
конфликти, произтичащите от тях рискове и свобода на институционалните фактори и
личните субекти на обществото да противодействат на нежеланите, недоброжелателни
въздействия и смущаващи фактори.
Не съществува единна теория за сигурността, така че нейният предмет не може
да се определи еднозначно.

Същност на понятието „национална сигурност“
Под „национална сигурност“ на отделна държава съгласно Устава на ООН се
разбира динамично състояние, при което за държавата и обществото не съществува
пряка заплаха от въоръжено нападение, политически натиск или икономическа принуда, така че те свободно да осъществяват своето развитие и прогрес.1
Слатински разделя сигурността на пет нива:2
 сигурност на индивида;
 сигурност на група индивиди;
 сигурност на държавата (национална сигурност);
 сигурност на общността от държави (регионална сигурност);
 сигурност на света (глобална сигурност).
Схемата за петте нива на сигурността много добре онагледява и очертава различните равнища на сигурността, а така също и основния обхват на националната и
международната сигурност.
Националната сигурност може да се определи като относително устойчиво състояние на нацията, характеризиращо се с обективни външни и вътрешни условия, при
които в достатъчно висока степен са защитени от съвременните рискове и заплахи
1
2

Устав на Организацията на обединените нации. Глава VII. София, 1985.
Слатински, Н. Петте нива на сигурност. София: Военно издателство, 2010.
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жизненоважните национални интереси и благодарение на които това състояние поражда в обществените настроения господстващо чувство на сигурност. В най-общ план
националната сигурност е защитеност и реализиране на националните интереси като
съвкупност от интересите на държавата, обществото и личността.3
Критерий за гарантиране на националната сигурност е наличието на висока степен на възможност на държавата самостоятелно да компенсира, неутрализира или управлява различните видове заплахи и надеждно да защитава гражданските, обществените и държавните интереси, които в съвкупност съставляват националните интереси,
независимо от намеренията, действията и позицията на други държави, етнически,
икономически, религиозни и други образувания.4
Всяко от направленията на националната сигурност включва в своето влияние
различни сфери, като политическата, икономическата, демографската, социалната, информационната, екологичната, духовната, правовата, военната, борбата с тероризма и др.5

Заплахи за националната сигурност на Република България
Според С. Попов, Г. Ганев и др.: „Национална сигурност е състояние на стабилност и отсъствие на значителен обществен срив или безпорядък. (...) Сигурността засяга
основните институции и техния капацитет да функционират. (...) При този начин на
разбиране на сигурността тя не се обвързва пряко с някаква представа за специфично
състояние на нещата – например с идеи за просперитет или със схващане за развитие“6.
Същите автори определят пет приоритетни сфери, сривът във всяка от които е
директна заплаха за сигурността:7
 финанси/икономика;
 енергетика и енергийна система;
 директен социален срив или конфликт;
 криминализация на институциите и средата;
 процеси в международния контекст.
Попов, Ганев и колектив обаче не спират дотук, а определят още няколко рискови сфери от второ ниво, сривът в които рефлектира и се трансферира върху първите
пет и силно влияят върху сигурността:8
 образование;
 бедност;
 маргинализация;
 миграция;
 здравеопазване;
 демография;
 регионални дисбаланси;
 масови страхове.
Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проява стават все повече
асиметрични и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и
регионален мащаб.

Ангелов, А. Системата за национална сигурност в новите условия. София: Военна академия „Г. С. Раковски“,
2000, с. 18.
Стойчев, Ст. Политика за сигурност и отбрана – някои теоретични положения. София: Военна академия „Г. С.
Раковски“, 1999, с. 5 – 9.
5
Mesjasz, Czesław. Security аs аn Analytical Concept. – In: Cracow University of Economics Paper presented at the
5th Pan-European conference on International Relations, The Hague, 9-11 September 2004, p. 5.
6
Попов, С., Г. Ганев, Ю. Попов, А. Стамболова, П. Кабакчиева, В. Гарнизов. Национална сигурност на България: рискове до 2020 – 2025 година. София: Риск монитор, 2013, с. 11.
7
Пак там, с. 15.
8
Пак там.
3
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Глобализацията остава водеща тенденция, която ще продължи да влияе върху
цялостното развитие на външната среда за сигурност. Освен нея основни фактори на
промяната ще бъдат евентуалното изместване на центъра на икономически растеж от
запад на изток, засилващото се въздействие на недържавни структури, в т.ч. на икономически и религиозни, а също и процеси в сферата на енергетиката, миграцията, проблемите на бедността и развитието, промяната на климата.
Членството на Република България в НАТО и ЕС и обстоятелството, че нито
една от съседните държави не я разглежда като потенциален противник, са определящи
фактори за външната ѝ сигурност и ще възпрепятстват появата на пряка военна заплаха
за суверенитета и териториалната ѝ цялост в дългосрочна перспектива.
Асиметричните заплахи, особено международният тероризъм и разпространението на оръжия за масово унищожение, регионалните конфликти, киберпрестъпността
и трансграничната организирана престъпност оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.
Тероризмът е сериозна заплаха за глобалната сигурност. Регионалните конфликти, икономическите и финансовите кризи изострят допълнително тази заплаха.
България в момента не е обект на терористични атаки. Единствената терористична
акция – в Сарафово – беше насочена към израелски туристи. Това обаче не бива да ни
успокоява. Тероризмът остава заплаха за националната сигурност на България.
Рисковете от разпространяване на оръжия за масово унищожение нарастват
вследствие на засиления интерес към придобиването им от различни държави. Запазват
се рисковете, свързани със съхраняването на съществуващото ядрено оръжие и радиоактивни материали в отделни държави.
Трансграничната организирана престъпност е една от главните заплахи за сигурността на гражданите и демократичните основи на обществото. Тя включва дейности, свързани със:
 икономически престъпления;
 производство и трафик на наркотици;
 трафик и експлоатация на хора;
 контрабанда, производство и разпространение на фалшива валута и документи;
 киберпрестъпления;
 пране на пари и др.
Организираната престъпност създава предпоставки и се възползва от корупцията.
Киберпрестъпността е глобална и анонимна заплаха за информационните системи. Разрушителните въздействия върху информационните системи и мрежи могат да
доведат до криза чрез затрудняване и/или блокиране на нормалното функциониране на
важни за икономиката, финансовата система и държавното управление системи или
отделни компоненти.
Рисковете за екологичната сигурност произтичат от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, както и от заплахата за терористична дейност с използване на вещества,
които са особено опасни за природната среда.
Енергийната сигурност е елемент на националната сигурност и предпоставка за
икономическа стабилност. Задълбочава се зависимостта на България от вноса на енергийни ресурси – нефт, газ, въглища, което повишава риска от възникване на кризи.
Високата зависимост от енергийни ресурси създава уязвимост в икономически и политически план.
Състоянието на транспортната, енергийната и комуникационната инфраструктура, недостигът на публични финансови средства и неефективното им управление
влияят негативно върху националната сигурност.
Потенциална опасност за националната сигурност е социалната несигурност и
рязко изразената социална диференциация. „Разтварянето на ножицата“ между най-
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богатите и най-бедните слоеве на населението крие опасност от засилване на социалното недоволство и ескалация на социалното напрежение.
Забелязва се трайна тенденция на намаляване на броя на населението, което
предполага демографска криза, а някои автори (например проф. д-р Нако Стефанов9)
дори го класифицират като демографска катастрофа. Демографската катастрофа оказва
влияние върху икономическата сигурност, а оттам и върху националната сигурност.
Намаляването и застаряването на населението водят до недостиг на трудови ресурси, а
оттам и до спад в производството. Емиграцията също води до недостиг на трудови
ресурси, но и до липсата на квалифицирани такива, което е с още по-силен отрицателен
ефект. „Изтичането на мозъци“ води до липсата на добри управленски кадри; на развойна дейност във фирмите; на квалифицирани мениджъри от второ ниво и т.н. Всичко
това се отразява на производството – спада качеството, намалява производителността
на труда. Демографската криза води до спад на потреблението. След като няма потребление, производството също спада, а това се отразява на стабилността на бизнеса.
Бедността, която е една от причините за емиграцията, също влияе на покупателната
способност на населението и върху потреблението.
Бежанските вълни от райони с военни конфликти са потенциална заплаха за националната сигурност, тъй като бежанците натоварват бюджета. Наред с бежанците в
страната ни могат да влязат терористи и да оформят т.нар. „спящи клетки“. Съществува
риск и от пренасяне на различни заразни болести.
Корупцията заплашва съществуването и спазването на социалните, правните и
моралните норми, засилва потенциала на организираната престъпност, уронва авторитета на властите, отслабва тяхното функциониране и компрометира провежданите
реформи.
Сред основните заплахи са организираната престъпност и трансграничната
престъпност, особено трафикът на наркотици. Най-мащабен деструктивен ефект имат
стопанските престъпления, свързани с т.нар. „сива икономика“, и все поусложняващите се начини на изпиране на пари, които ощетяват държавния бюджет и
подкопават благосъстоянието и интересите на гражданите.
Общата, или конвенционалната, престъпност също продължава да заплашва всекидневието на гражданите; възникват зони на повишен риск за имуществото и живота
на гражданите в отделни региони и населени места. Наблюдава се нарастване на несигурността сред хората, живеещи в населени места със значително намаляващ брой
жители или в обезлюдяващи се райони.
Относително високият ръст на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях дават основание да се говори за „война по пътищата“, чиито жертви всяка
година стават стотици граждани.
В продължение на години се наблюдава влошаване на здравния статус на населението, както и изразени негативни тенденции в образователното и квалификационното равнище на значителни групи от българското общество, което е предпоставка и за
недостатъчната интегрираност на някои общности, принадлежащи към етнически малцинства.

Заключение
Сигурността в най-широкия смисъл е състояние, което предполага гарантирана
защита с различни способи и средства на основни жизнени интереси на личността,
обществото и държавата от всякакви вътрешни и външни заплахи.
Мирът, сигурността, развитието и благоденствието са взаимносвързани повече
от всякога. Средата за сигурност придобива особено значение за процесите в обществоСтефанов, Н. Демографска катастрофа на България и националната
http://securitymagasine.com/demografski-katastrofa-na-ba-lgariya-natsionalnata-sigurnost/

9

сигурност.

[онлайн].

Илия Фъртунов, студент, Селен Мурад, студент

133

то и живота на гражданите. Нараства взаимната зависимост между личната, националната и международната сигурност.
Външната и вътрешната сигурност стават във все по-голяма степен взаимнозависими и разграничението между тях придобива условен характер. Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проява стават все повече асиметрични и оказват
съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.
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Въведение
Вече почти три десетилетия България е в преход. През тези години тя в различна степен е била изправяна пред потенциална опасност за сигурността си. Това налага
политиката ни – вътрешна и външна, да бъде адекватно ориентирана и по никакъв
начин да не пренебрегва потенциалните заплахи пред националната ни сигурност,
разглеждани, разбира се, в контекста на съвременната геополитика.
Идентифицирането на реалните и в същото време актуални предизвикателства
пред сигурността на България в настоящата стратегическа среда подпомага процеса на
трансформация, като служат като отправна точка за концентриране на усилията в тази
посока. При анализа на рисковете и заплахите следва най-напред да се отчете българското виждане за уязвимостта на страната. Това предполага да се отговори на въпроса
какво на настоящия етап представлява риск или заплаха за България, като се имат предвид геополитическото ѝ положение и провежданата от нея външна политика и политика за сигурност. Тук неизменно следва да се отчитат и предизвикателствата, които
страната ни споделя като член на ЕС и НАТО или с участието си в „коалиции на желаещите“ при операции по управление на кризи.

Република България – част от ЕС и НАТО
Членството в ЕС и НАТО предполага поемане на ангажименти и споделяне на
отговорности. Необходимо е обаче да се определи доколко страната ни е изложена на
дадено предизвикателство, което същевременно е общо за цялата структура. На тази
основа се определя и приносът ни в рамките на колективните усилия. България в качеството си на държава член се ръководи от стратегическите документи на НАТО и ЕС,
като вече е поела ангажименти и изгражда в съответствие с тях необходимите отбранителни способности. Всеки член на даден съюз трябва да изпълнява задълженията си
към общността, но преди всичко има задължение към себе си – да изгради такива способности, които да отговарят на реалната му уязвимост, на базата на преценката за
външната среда, като това става в контекста и отговаря на съюзните усилия в тази насока. Затова от решаващо значение е анализът на уязвимостта на страната ни.
Заслужава да се отбележи, че стратегическите документи на съюзите са широкообхватни и се стремят да отговарят на вижданията на всички или на максимален брой
членове (най-често обаче на водещите държави), затова те не са изчерпателни и не
дават точен отговор на нуждите на всеки един член поотделно. Именно тук е мястото
на националните стратегически документи (като например стратегията за национална
сигурност), които трябва да позиционират държавата в зависимост от особеностите на
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средата за сигурност и националния потенциал за въздействие върху нейните параметри. Разбира се, това става в контекста и в съответствие със съюзните стратегически
документи. Още повече че, след като дадена държава член на международна структура
е дефинирала мястото си и е определила предизвикателствата, пред които е изправена,
тя да може да допринесе в най-пълна степен за изработването и актуализирането на
стратегическите документи на структурите, в които е интегрирана. По този начин държавата получава възможност да прокарва най-ефективно интересите си в рамките на
общността.1
Анализът на рисковете и заплахите пред сигурността на България показва, че те
в основната си част се покриват с тези и пред останалите съюзници и партньори от
НАТО и ЕС, като процесът на глобализация все повече засилва уязвимостта и непредсказуемостта. Тук обаче следва да направим уговорката, че дори и предизвикателствата
да са споделени, ключът за адекватното им неутрализиране е първо в тяхното приоритизиране от гледна точка на изложеността и уязвимостта на България към тях. Това би
позволило очертаването на най-ефикасните начини на справяне с въпросните предизвикателства. Необходимо е да се определи реалната уязвимост на държавата, което ще
спомогне за намирането на уникалното ѝ място в общата мозайка на усилията на държавите от ЕС и НАТО. Оттук и секторът на сигурността като цяло, и този на отбраната
в частност ще получат адекватни цели и задачи, а България ще допринася максимално
за колективната сигурност и отбрана.

Основни предизвикателства
Опитът за подреждане на предизвикателствата по значимост от гледна точна на
българската национална сигурност се осъществява на базата на критерии, които не се
основават на най-големия медиен интерес (той е относителна величина във всеки един
момент), а на това доколко в момента засягат сигурността на страната и нейните граждани. Целта е да се дефинира българска гледна точка по тази проблематика, като се
избягва копирането наготово на утвърдени от други държави и международни структури разбирания за рисковете и заплахите и степента на тяхната значимост в настоящата
стратегическа среда.
При подреждането на предизвикателствата пред сигурността на България няма
да започнем с тероризма, който въпреки всичко остава водеща глобална заплаха, включително и за страната ни, а от други предизвикателства, на които не се обръща необходимото внимание и не се разглеждат достатъчно обстойно в медийното пространство.
Тези рискове и заплахи обаче поради своя характер се отразяват върху способността на
страната ни да се справи с останалите, вече наложили се като център на вниманието
традиционни и нови рискове и заплахи.
През годините на прехода, освен че е недостатъчно финансирано, здравеопазването бележи тенденция към влошаване на качеството си. Всичко това е резултат главно
(но не единствено) на провежданата от държавата икономическа политика, която въпреки безспорните постижения по отношение на макроикономическата стабилност през
последните години не бе в състояние да постави страната ни на нужната писта за ускорено развитие, на което вече се радват редица бивши социалистически държави от
Централна и Източна Европа.
Образованието и науката се нуждаят от адекватни на тяхната роля и задачи инвестиции, за да може да се увеличи преди всичко конкурентоспособността на страната
като място за чуждестранни инвестиции. Очаква се в бъдеще тези инвестиции да се
привличат не толкова от сравнително ниските разходи за труд, а от равнището на производителността на труда, което засега остава най-ниското в ЕС.

1

Стратегия за национална сигурност на Република България. 2018.
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Престъпността в региона може само да усложни усилията на България да се
справи с този проблем. Опасността произтича от опитите на организираната престъпност (успешни на места) да проникнат в структурите на властта и да използват държавата за собствените си цели. В българския случай съчетанието между „преобръщането
на ценностите“, усещането за безсилие на държавните институции сред населението и
недоверието към органите на властта могат при определени условия да доведат до
неподозирани резултати.
Освен от стабилността в Югоизточна Европа, България е заинтересована и от укрепването на сигурността в Черноморския регион. Евентуалното дестабилизиране на
части от него може да забави процесите на утвърждаване на демокрацията и правовата
държава и в крайна сметка на евро-атлантическата интеграция на държавите, заявили
такова желание. Това би било пречка за борбата с организираната престъпност и различните видове трафик и би превърнало Черно море в своеобразна „черна дупка“, отклоняваща ценни ресурси на ЕС, толкова необходими за икономическото развитие на държавите от региона. Това ще задълбочи пропастта между обединена Европа и части от този
регион. Отчитайки факта, че Черно море е свързващ транспортен коридор за енергоносители от Каспийския регион към ЕС, евентуални нови конфликти не могат да не засегнат енергийната сигурност на ЕС и в частност тази на България. Затова ангажиментите
на ЕС в региона трябва да се задълбочат. Още повече че локалните конфликти застрашават морската сигурност и подхранват други предизвикателства, като организираната
престъпност, трафика на наркотици, нелегалната миграция, тероризма и др.
Евентуалната дестабилизация на Черноморския регион ще постави под въпрос
стратегията на ЕС за диверсификация на енергийните доставки и постигане на енергийна независимост. Черно море е ключово алтернативно трасе за доставки на енергоносители от Каспийския регион, чийто потенциал предстои да бъде доразвит. Изграждането на нови коридори за пренос на нефт и природен газ гарантира както допълнителни количества, за да се отговори на нарастващото търсене на европейските пазари,
така и допълнителен източник на доставки. А това са критично необходими условия за
гарантиране на енергийната сигурност на ЕС и на България в частност. Днес едва ли
може да се говори за енергийна независимост, а по-скоро за гарантиран непрекъснат
поток на доставки в достатъчно количество и на разумна цена, без да се налага за това
да бъдат жертвани важни държавни интереси.
Що се отнася до предизвикателствата пред сигурността в днешната стратегическа среда, не можем да не засегнем и въпроса за защитата на критичната инфраструктура. Става дума за онези съоръжения, мрежи и служби, чието прекъсване или
разрушаване би се отразило сериозно върху здравето, сигурността, икономическото
благосъстояние или ефективното функциониране на страната. Ако не бъде надеждно
защитена, тази инфраструктура е уязвима за терористични атаки, чиито последици
могат да излязат далеч извън границите на България.
Във връзка със защитата на критичната инфраструктура следва да засегнем и
въпроса за сигурността на компютърните системи и мрежи, която ще придобива все поголямо значение за функционирането на държавата и способността ѝ да се справи с
останалите рискове и заплахи. Киберпрестъпленията вече не са заплаха само за фирми и индивиди, а все повече и за националната сигурност, след като около 120 държави
използват интернет за политически, икономически и военен шпионаж. Очаква се кибератаките да станат предпочитано средство за водене на война или за дестабилизиране
на противника както от недържавни субекти (най-вече терористични организации), така
и от отделни държави. Кибератаките преди десетина години срещу Естония (април
2007) и Грузия (август 2008) изискват да се отдели необходимото внимание и на този
вид уязвимост на държавата.
Друг риск, който с течение на времето ще се засилва и може да се превърне при
определени благоприятни отключващи фактори в сериозна заплаха, е незаконната
миграция. Наистина все още непреодоляното предизвикателство „хронична слабост на
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обществото“ до голяма степен възпира засилването на миграционния поток към България като към крайна дестинация. Въпреки това като член на ЕС нараства привлекателността на страната ни като транзитна държава за незаконния миграционен поток към
„по-благополучните“ държави членки. Проблемът в повечето случаи е свързан с организираната престъпност и може да доведе до влошаване на криминогенната обстановка. Миграционният поток създава и предпоставки за инфилтриране на радикални ислямистки елементи от „рискови“ държави, което може да засили терористичната заплаха.
Не на последно място по важност настоящото изследване разглежда тероризма
и разпространението на оръжия за масово унищожение. Като постоянна заплаха те
са широко отразени от медиите, като на техния фон остават незабелязани някои други,
разгледани по-горе, предизвикателства. Още повече че всички те са пряко или косвено
обвързани едно с друго. Така например незаконната миграция и тероризмът могат да
действат комбинирано, а пък дестабилизацията на Черноморския регион благоприятства тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
Тероризмът в качеството си на основна глобална заплаха може да се комбинира
с други предизвикателства, като доведе до допълнително усложняване на обстановката
и затрудняване на действията по преодоляване на последиците. Уязвимостта на държавата към тероризма се увеличава с напредъка на процеса на глобализация, отварянето
на границите и развитието на модерните технологии. Той ще продължи да бъде в центъра на вниманието на правоохранителните органи, като с всяка терористична проява
това внимание ще се изостря. Освен това актовете на тероризъм могат да бъдат последвани от предприемането на военни интервенции, които да доведат до регионална
дестабилизация, и дори при определени условия до изостряне на напрежението между
водещите силови центрове в света.
Така очертаните рискове и заплахи изискват обединяване на усилията на различни сектори. От сега нататък все повече ще се налага комбинация и взаимодействие
между различните структури за сигурност – външната и вътрешната. Новата „Бяла
книга на Франция“2 например, предлага интересен подход, изразяващ се в едновременното покриване на отбраната и сигурността, което отговаря на все по-голямото размиване на традиционно възприеманата и установена граница между вътрешната и външната сигурност. Новото виждане обединява четири политики – отбраната, вътрешната
сигурност, външните отношения и икономиката. Затова този документ дава добър
пример, като резултатите биха могли да послужат и на други държави при изработването на национални стратегически документи и осъществяване на процеса на трансформация на сектора за сигурност и в частност на системата за отбрана. Това е сложен и
непрекъснат процес, изискващ преди всичко драматична промяна в мисленето. Така ще
може да се използва потенциалът както на чисто силовите средства, така и на инструментите на „меката сила“.

Заключение
За момента България е в ЕС de jure, но de facto все още липсва нужният капацитет, за да бъде преодоляно изоставането ѝ в икономическата и социалната сфера, дори по
отношение на някои новоприети държави членки (и кандидатки). Ако това не бъде постигнато, в обозримо бъдеще страната ни ще остане недостатъчно ефективен член на ЕС,
обречен на сравнителна икономическа изостаналост и следователно ще заема още дълго
време позицията на най-бедната и неспособна да се справи с престъпността и корупцията членка на Съюза. Обръщането на тази тенденция изисква преди всичко постигането
на интелектуална и ценностна съвместимост с държавите от Западна Европа и САЩ.
Това означава не само готовност за посрещане на предизвикателствата, когато и където

2

Бяла книга за отбраната и националната сигурност на Френската република. 2017.
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възникнат, но и воля за непрекъснато развитие и усъвършенстване на базата на натрупания опит. Защото едва ли би било разумно да се очаква, че новият век ще бъде изпълнен
с по-малко предизвикателства за международната общност от миналия.
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Abstract: Bulgaria is in a demographic crisis. Trends for negative natural and mechanical
population growth are persistent; the aging of the population deepens. Managerial impacts aimed at
solving demographic problems do not work. There is a clear need to revise the demographic strategy.
Realistic goals and countermeasures, secure mechanisms to assess the effectiveness of the measures and
maximum efficiency of the expended funds should be set. In recent decades, deep socio-economic and
demographic problems have occurred in Bulgaria. The low birth rate, which does not guarantee the
simple reproduction of the population it’s again, the increase in the age and the birth rate.
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demographic catastrophe

Въведение
Темата за демографските проблеми в България несъмнено е една от найзначимите както на държавно, така и на етническо и културно ниво, но в същото време е
една от най-недооценените и подценявани като заплаха за сигурността на страната.
Причините за тази криза обаче не могат лесно да бъдат изброени – те са комплексни. За
причини можем да посочим както държавната политика, обективните тенденции в обществото и икономиката, така и психическата нагласа на средния българин. Именно
поради тази причина предотвратяването на прерастването на тази криза в катастрофа е
труднопостижимо и изисква сложна система от държавни и социалнополитически мерки, вкл. подобряване на общото икономическо състояние и работа в социалната област.
Последствията от кризата днес са твърде осезаеми, но биха били нищожни в
сравнение с опустошителните последици, с които България ще се сблъска, ако не бъдат
предприети необходимите мерки и не се приложи далновидна политическа и икономическа стратегия, на първо място, за прекратяването на отрицателните демографски
тенденции и на второ, за национално възстановяване от щетите, които държавата и
обществото вече са понесли.
Целта на настоящия доклад е да запознае с параметрите на този проблем, да изследва предпоставките за възникването на демографските проблеми и тяхното значение
за националната сигурност и да представи възможности и алтернативи за активно противодействие и минимизиране на негативните резултати.

Демографските проблеми на икономическото развитие на България
Демографско поведение на населението в България
Като основен показател за развитие на районите, общините и градовете трябва
да се разглежда броят на населението. По-големият брой население предполага повисока степен на социално и икономическо развитие. В същото време неравномерното
разположение на населението е резултат от обективни демографски тенденции в много
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от големите и средноголемите градове, което от своя страна предопределя неравномерното икономическо и социално развитие на районите в страната. Днешното демографско състояние у нас е резултат от продължителното действие на множество фактори и
влияния. Една част от тях са свързани с общи тенденции в демографското развитие на
европейските държави, други – със специфичните особености на икономическото развитие на Република България.1 2
Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за развитите държави демографски процеси – намалената раждаемост, засилената урбанизация, както и специфичните за развиващи се държави и държави в преход по-високи
нива на смъртност и интензивна вътрешна и външна миграция.
Основен проблем, с който България трябва да се справи, е безработицата. Българският пазар на труда страда от сериозни дълготрайни проблеми, между които ниска
мобилност на труда и сериозни различия между отделните райони. Търсенето на работна сила е насочено най-вече към висококвалифицирани кадри в определени сектори, в
резултат на което се създават условия за задълбочаване на структурната безработица в
страната. Средният коефициент на безработица за 2016 г. е 12.9 % – по-висок от
средния за България (11.2 %), а средният коефициент на заетост е 41.5 % и е по-нисък
от средния за страната (45.6 %).
Част от проблемите на пазара на труда се дължат и на структурата на образователната система в страната, в т.ч. на системата на висше образование. Докато публичните средства продължават да се разпределят между образователните институции
единствено на базата на броя на записаните студенти, няма как да се очаква качествена
промяна в подбора на предлаганите специалности, структурата и съдържанието на
образователната програма и методиките на преподаване.
Демографският проблем се характеризира с няколко показателя:
– висока детска смъртност, която се очаква да продължи да се увеличава;
– ниска обща раждаемост;
– висока средна възраст, остаряващо население и висока естествена смъртност
на населението и т.н.
Основната причина за драстичното намаляване на населението се корени в низходящото икономическо развитие на страната. Това влияе крайно негативно върху
възпроизводствената мотивация, социалнопсихологическия и ценностния модел на
хората и извежда намаляващия естествен прираст като основен фактор за намаляване
на населението през последните 25 години. Ниският общ растеж на икономиката повишава разходите за отглеждане на деца, защото в общия случай децата трябва да имат
по-високо образование и повече умения, за да успеят и да са по-продуктивни в променените условия на пазара на труда. Следователно можем да очакваме забавеният икономически растеж в определена степен да е причина за намаляване на раждаемостта
поради по-високите алтернативни разходи да си родител и по-скъпото и продължително образование, необходимо за децата. Макар страната да се намира в демографска
криза, все още има достатъчен демографски ресурс във фертилните поколения, икономически възможности и работна сила за стопанско оживление и приемлива финансова
подкрепа в условията на нашето еврочленство. Страната има нужния научен и академичен потенциал за отговорни концептуални решения и безпристрастни практически
подходи в областта на демографската политика. Всяко забавяне обаче ще доведе до
неминуема демографска катастрофа.3 4
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Макроикономически измерения, благоприятстващи демографската криза
Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт играят важна роля за демографското развитие на страната. Почти всички основни
макроикономически показатели, които отбелязваха продължително време негативни
тенденции, станаха основна причина за емигрирането на големи групи млади хора,
които в условията на относително продължителен спад на брутния вътрешен продукт,
растяща инфлация, намаляваща заетост, повишаване на безработицата, спад на доходите и жизненото равнище не намираха алтернативи за реализация в страната.
Бедността е реален и ежедневен проблем за повече от 1 млн. български граждани,
като тя е по-висока за възрастните лица (17,8 на сто), безработните (43,3 на сто), домакинствата с деца (25,6 на сто). Най-често в категорията на бедните лица са лицата без
образование или тези с основно и по-ниско образование, което предопределя тяхната
професионална реализация и ограничени възможности за реализирането на средни доходи. Ниското равнище на доходите оказва влияние върху демографското поведение.5
Икономическа активност на населението в България
Критерий за участието на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните
лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност възлиза на 65.3 % (68.1 % за мъжете и
62.5 % за жените).
От общия брой икономически активни лица към 1.02.2016 г. на възраст 15 – 64
години 2 789 661 са заети, а 493 079 са безработни. От всички заети лица 1 470 063 са
мъже (51.9 %), а 1 364 772 са жени (48.1 %). А от всички безработни лица в края на
януари 2011 г. мъжете са 57.2 %, а жените – 42.8 %.
От общия брой икономически активни лица към 1.02.2016 г. на възраст 15 – 64
години 2 789 661 са заети, а 493 079 са безработни. От всички заети лица 1 470 063 са
мъже (51.9 %), а 1 364 772 са жени (48.1 %). А от всички безработни лица в края на
януари 2015 г. мъжете са 57.2 %, а жените – 42.8 %. Към 1 февруари 2016 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във
възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 55.5 %.
Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно
56.9 и 54.0 %. Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на
безработните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години,
е 15.0 % общо за страната, съответно 16.4 % за мъжете и 13.5 % за жените.
Таблица 1. Сравнение на основните демографски показатели на България с усреднените стойности в ЕС и с тези държави от ЕС, които са с най-неблагоприятни
демографски параметри
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Стопанските и демографските промени в България през последните 28 години
значително повлияват на обема на работната сила, структурата на заетост и жизнения
стандарт на населението. През този период работната сила намалява с бързи темпове
поради застаряването на населението. Това се отразява и в спадането на икономическата активност.
Негативните тенденции в заетостта, икономическата активност и безработицата
в България пораждат и редица социални проблеми – спад в жизненото равнище, нарастване на престъпността и наркоманията, повишаване на заболеваемостта на населението, намаляване на жизнения потенциал на нацията и др. Повечето от тези проблеми са
пряко или косвено свързани с ограничаването на доходите за голяма част от българското население.6 7

Демографската сигурност
В литературата по проблемите на сигурността все повече се утвърждава мнението, че тя трябва да се разглежда като многоаспектно социално явление. Въпреки многообразието от възгледи в съвременните политологически изследвания доминира разглеждането на сигурността като неотменима характеристика на държавността, която се
проявява в изграждането на система от фактори, предотвратяващи външни и вътрешни
конфликти и осигуряващи защитата на гражданите и националното богатство и запазването на националния суверенитет, териториалната цялост и стабилността на държавата. Националната сигурност се основава на създаването на предпоставки за предотвратяване на възможностите за отправяне на заплаха или на отхвърляне на заплахата,
когато тя е възникнала, включително с контразаплаха, и дори нанасяне на ответен удар.
Цел на националната сигурност е доминирането на националните интереси в националното пространство чрез изграждането на мощ и превъзходство, с чиято помощ адекватно да се неутрализират и управляват заплахите, акумулирани от вътрешни или външни
фактори, държавни, икономически, етнически, религиозни или политически институции и организации. В този смисъл се разглежда националната сигурност и в Устава на
ООН, където се отбелязва, че тя е динамично състояние, при което за държавата и
обществото не съществува пряка опасност от въоръжено нападение, политически натиск или икономическа принуда, така че те свободно да осъществяват своето развитие
и прогрес.
Демографската сигурност може да се разглежда като такова състояние на обществото, при което то е в състояние да акумулира необходимата за запазването на
нацията възпроизводствена сила на населението, осигуряваща запазването и развитието
на националния интегритет и националната идентичност на населяващите държавата
личности и общности. Демографската сигурност е може би най-важният елемент на
националната сигурност, тъй като е свързана със „субекта“ на нацията – хората, населяващи националната държава. Каквото е състоянието на демографската сигурност, такова в решаваща степен ще бъде и състоянието на националната сигурност на дадена
държава и в частност националната сигурност на България.

Демографската криза и сигурността на страната
Основанията за хипотезата, че демографската криза сериозно заплашва демографската сигурност у нас, се съдържат не само в данните на сериозни научни изследвания за оценка на заплахите за страната или в официални констатации на най-влиятелни-
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те институции на ЕС, но и в обективната логика на взаимодействието между демография и сигурност. Какво показва тази логика?
Задълбочаващата се демографска криза застрашава най-пряко демографската
сигурност на страната, тъй като атакува основите на съществуването на българската
нация. Тази атака се проявява преди всичко в заплахата за генофонда на българската
нация. Тя е свързана с емигрантските вълни, които я обезкръвяват през последните 20
години, и като възможности за „биологично“ и за „интелектуално“ възпроизводство.
Освен това българската нация е заплашена в обозримото бъдеще от радикално преструктуриране, водещо първоначално към намаляване, а след това и към постепенно
изчезване на нейната национално определяща (исторически, културно, езиково, социалнопсихологически, отношение към труда и възпитание на бъдещото поколение и т.н.)
прослойка. Другият основен резултат от демографската криза е, че тя застрашава националната сигурност във всичките ѝ аспекти. В политически план процесът се изразява
главно в силното застрашаване на основните елементи на политическата сигурност на
страната – териториалната цялост, суверенитета и стабилността на държавата. Тези
заплахи са резултат както на важни глобални фактори – стратегическото място на България като връзка между Изтока и Запада и между Севера и Юга; суровинните проблеми и тези, свързани с изхранването на световното население; демографските диспропорции и т.н., така и на редица вътрешни негативни демографски процеси. Става дума
преди всичко за обезлюдяването на огромни за размерите на страната региони, които
вече привличат вниманието на външни сили, тъй като притежават благоприятни природни и климатични условия за селскостопанска и промишлена дейност и възможности
за приемане на значителни човешки маси. Външен резултат на тази автономизация е
изостряне на апетитите на съседни държави към териториалната цялост на България.
Както този конкретен факт, така и очертаващата се тенденция като цяло даде основание
на тогавашния еврокомисар по регионалната политика Йоханес Хан, който найвероятно е изразявал и позицията на Европейската комисия, да заяви, че е необходимо
да се предприемат спешни мерки за предотвратяване на тези, а и на други подобни
амбиции (например „масовото“ според него придобиване на недвижима собственост от
граждани на държави извън ЕС, главно от руснаци), тъй като така се застрашават териториалната цялост и суверенитетът не само на България, а и на ЕС, чийто равноправен
член е страната ни.
Демографската криза и сривът на българския етнос имат и друг изключително
важен негативен политически резултат – създаване на предпоставки за формирането на
амбиции на етнорелигиозна основа за оспорване на мястото на българския етнос в
политическата структура на държавата, водещи до създаване на етнически напрежения
и конфликти в страната. На тази база на битово ниво зачестяват противоречията главно
с ромската общност, а на политическо се проповядват идеологията на ксенофобията и
взаимната подозрителност и недоверие между етносите. Безусловно задълбочаването
на подобни процеси (както показва и опитът от няколко българо-ромски конфликта,
които далеч не отразяват сложността на проблема) e изключително опасно за националната сигурност и търсенето на пътища за тяхното ограничаване и регулиране е сред
първостепенните задачи на политиката за управление на сигурността на страната. Не
по-малко опасна е и политиката на толериране на малцинствените етнически и религиозни групи, която се реализира или под външен натиск, осъществяван под предлог, че
се „нарушават правата на човека“, или като проява на идеите за „включването“ на тези
общности в съвременното българско общество. Чрез даването на едностранни групови
предимства обаче се създават предпоставки тези групи да се самоидентифицират като
различни от останалите и да се стремят към самостоятелност, консолидация и намиране
на „подобаващо“ място в етнорелигиозното и политическото пространство, както и да
се предизвиква противоположна „закономерна“ реакция от основния (българския)
етнос да иска подобни преференции, а и, което е по-опасно, да се чувства застрашен и
да търси ограничаване, включително със силата на държавата, на подобни претенции и
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амбиции, както и да възприема и утвърждава като „свои“ открито ксенофобски и ултранационалистически политически и идеологически платформи и практики. В своята
цялост този процес води до дестабилизация и „конфликтизация“ на ситуацията в страната и пряко застраша нейната национална сигурност.
Трети, много важен, дестабилизиращ националната сигурност резултат от демографската криза е застрашаването на военната сигурност на страната. Той се проявява в няколко основни направления: намаляване поради спада в раждаемостта и застаряването на населението на възможностите за попълване на личния състав на въоръжените сили; намаляване на ефективността и бойната способност на армията, обусловено от
„изтичането на мозъци“ и снижаването на образователното равнище на постъпващите в
нея военнослужещи; невъзможност, особено в пограничните райони, да се организира
териториалната отбрана на страната, свързана както с обезлюдяването, така и с променящата се национална идентификация на населението в големи райони от България.
Ето защо едва ли може да се приеме като правомерно мнението, „че засега“ чрез пълната професионализация на българската армия сигурността на страната е надеждно защитена, тъй като „професионализацията“ не премахва негативното действие на посочените тенденции.
Не по-малки са и заплахите за икономическата сигурност на държавата. Те могат да се определят като всеобхватни и изключително сериозни, тъй като касаят всички
аспекти на стопанския живот и икономическото възпроизводство. Без да влизам в подробности, като най-съществени негативни тенденции в икономическата сигурност в
резултат на демографската криза се очертават: очакван спад в производството на стоки
и услуги поради намаляването на работната сила и поради свиването на потреблението;
намаляване на конкурентоспособността на българската икономика в резултат на „изтичането на мозъци“ и понижаване на образователното равнище и квалификация, както и
на отношението към труда на голяма част от заетите в икономиката български граждани, и особено на онези, от малцинствените (главно циганския) етноси; все поизострящо се в резултат на намаляването на населението, неговото застаряване и увеличаване на дела на хората от „рисковите“ групи натоварване на социалните фондове,
водещо до дефицит в системата и мащабни социални дисбаланси; и като общ резултат –
икономическо дестабилизиране на страната и нейното маргинализиране и като икономически субект, и като партньор, и като потребител и обект за външни инвестиции с
всички последици от това за националната сигурност и просперитета на страната.8 9

Съществуват ли положителни перспективи за България
Очертаната дотук връзка между задълбочаващата се демографска криза и застрашаването на националната сигурност като че ли потвърждава популярната мисъл на
Арнолд Тойнби, че цивилизациите загиват не от убийства, а от самоубийства, и
показва, че ако не се предприемат спешни и всеобхватни мерки, съществуването на
нацията и държавата e най-пряко заплашено от „избухването на биологичната бомба“.
Без да се забравя, че демографските процеси се отличават с голяма инерционност и че
върху тях оказват влияние множество фактори – международни, икономически, екологични и т.н., могат да се очертаят няколко стратегически направления за промяна на
демографската ситуация, пряко свързани с националната сигурност, т.е. със запазването
на националния суверенитет и териториалната цялост на страната.
Изходно условие е осъзнаването на факта, че демографските процеси – макар че
са резултат преди всичко на обективни, „естествени“ причини – в немалка степен са
израз и на „субективни“ причини, свързани със „зрелостта“ на политическите сили в
обществото, което на настоящия етап предполага осъществяването на цялостно пре8
9
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формулиране на приоритетите на държавата. Необходимо е демографският проблем да
бъде изведен от периферията и да се превърне във фокус на държавната политика. За
това обаче не е достатъчно разработването на поредната национална стратегия, макар
че това безусловно е важно, а предприемането на спешни и конкретни мерки, които, за
разлика от твърде общите и в голяма степен „пожелателни“ „мероприятия“, описани в
последната стратегия, да повишат „управляемостта“ на протичащите демографски
процеси.
Преформулирането на държавната демографска политика трябва да цели преди
всичко първоначално забавяне, а в перспектива и пресичане на отрицателния прираст
главно чрез провеждането на комплексни целенасочени дейности, водещи до намаляване на детската и преждевременната смъртност и към увеличаване на продължителността на живота, както и чрез ограничаване на емиграцията от страната. В този план е
необходимо отхвърляне на наложения у нас „свръхлиберален“ модел на управление на
икономиката и здравеопазването и пряко ангажиране на държавата в тези сфери, за да
може да се „задвижи“ икономическият живот и да се повиши „производството“ на
национален доход, а също да се подобри и в количествен, и в управленски аспект финансирането на българското здравеопазване.10
Друг важен механизъм за ограничаване на отрицателния прираст, на обезлюдяването на страната, а и на демографския дисбаланс е имиграцията. Въпреки че тази
перспектива се оценява по различен, често отрицателен начин, имиграцията е може би
един от най-ефективните пътища за ограничаване в средносрочен план на демографския срив и на последиците от него за сигурността на България. Може да се очаква, че в
обозримото бъдеще страната ни ще бъде подложена на все по-засилващ се имиграционен натиск, поради което е крайно наложително държавната политика да осъществява
целенасочено и защитаващо националните интереси и сигурност управление на имиграционните процеси. Провеждането му е свързано с пресичане на нежеланите процеси
(напр. лавинообразно нарастващите имиграционни потоци, идващи от близко- и
средноизточния или от африканския регион) и стимулиране на тези, които биха допринесли за стабилизирането на демографската ситуация в държавата. Тук става дума
преди всичко за провеждане на политика на стимулиране на реемиграцията на част от
вече емигриралите зад граница български граждани чрез създаване на икономически
предпоставки, включително директни помощи от държавата. Особено внимание трябва
да се обърне на отиващите да учат извън България младежи, като се търсят възможности – колкото и спорно да изглежда това – за обвързване на обучението им (напр. чрез
поемане на разходите или на някаква част от тях, или чрез осигуряване на подходяща
работа от държавата) с поемане на задължение за завръщане след неговото приключване обратно в страната. Друг възможен имигрантски ресурс са българските етнически
общности извън границите на родината. Тук ролята на държавата е изключително важна, тъй като до голяма степен в зависимост от качеството и ефективността на тяхната
работа и във външен (включително дипломатически), и във вътрешен план (постигане
на консенсус между политическите партии, активност на президентската администрация, парламента, правителството и другите държавни органи и институции, включително на областно и общинско равнище) зависи дали и колко българи от тези общности
ще пожелаят и ще дойдат да живеят в България. Необходимо е да се опрости и ускори
процедурата за придобиване на гражданство от етнически българи, както и да се създадат условия (въпреки съпротивата на някои политически и местни етнически сили,
каквито данни има) и стимули, подпомагащи и финансово, и административно, и културно установяването и адаптирането в страната, и особено в рядко населените или
смесените райони, на такива българи.
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Трети възможен „благоприятен“ имиграционен източник е и трябва целенасочено да се търси в близките до нас балкански славянски държави и европейските държави
от ОНН. Въпреки твърде значимите различия в политически план, съществуващи между България и тези държави (напр. членството на България в НАТО и ЕС, но и други),
общият славянски корен, езиковата и културната близост, сходните традиции, историческа съдба и предизвикателства, принадлежността (с всички уговорки) към православното християнство са предпоставките, даващи основание да смятаме, че ако българските държавни органи и институции се обърнат към този значителен човешки потенциал,
в него може да се намери немалък ресурс за привличане на имигранти в България. В
това отношение като „естествен“ притегателен фактор биха действали и членството на
България в ЕС, и евентуалното предоставяне на по-добри икономически възможности,
и условията на донякъде изграденото демократично общество. И накрая, но не по значение и по вероятност за реализиране, е възможността за имиграционен процес от
държави – членки на ЕС, в които числеността на населението е достатъчно висока или
климатичните условия са не толкова добри, колкото в България. Тази възможност може
да се разглежда като „благоприятна“ за преодоляване на етнорелигиозния (но едва ли и
на възрастовия) дисбаланс и заплахите за националната сигурност преди всичко поради
общата религиозна (християнска) принадлежност и европейска култура, и особено
поради принадлежността към общото политико-икономическо пространство на ЕС.
Ролята на българската държава и в това отношение е от изключително голямо значение,
защото „използването“ на този „ресурс“ не трябва да се осъществява под външен натиск и „на всяка цена“, т.е. за сметка на българските национални интереси (българите
да станат граждани „второ качество“ в собствената си страна) и „внасяне“ на не особено перспективни в демографски и социално-икономически план граждани на Съюза.11
Големият проблем, който би възникнал дори при реализацията на евентуален
„благоприятен“ имиграционен процес, е как ще се „впишат“ имигрантите в съществуващата етнорелигиозна структура на страната и което е особено важно, ще могат ли да
се създадат условия за създаване на етнически „микс“, в който да се съхрани доминиращата роля на българския православен етнос. Едната възможност е в българската
нация да се утвърди принципът на мултикултуралността, а не на мултинационалността.
Алтернативата е формирането на друг модел, в който българският етнос ще бъде само
част от една мултиетническа общност, изграждаща човешкия субстрат на многонационална държава. Трудно е да се даде еднозначен отговор на подобен въпрос, но при
всички случаи решаването на проблема с демографския срив по така очертания път
разкрива по-добри перспективи за бъдещето на българския етнос и нация, както и за
националната сигурност на страната.
Друг основен приоритет от съществено значение за националната сигурност е
провеждането на политика, насочена към преодоляване на „капсулирането“ на малцинствените етнически групи, проявяващо се при циганите и като „гетоизация“, чрез създаване на условия за повишаване на образователното им равнище, което косвено, а в
някои случаи и пряко, би ги приобщило към културата и ценностите на българската
нация; чрез „включването“ им в социалния и икономическия живот на обществото,
което би създало предпоставки за постепенно преодоляване на тоталната им маргинализация; чрез привличане на елитите на тези етнически и етнорелигиозни групи към
националния обществен елит и използването им като обект на подражание (в това отношение като пример може да бъде посочен „работещият“ модел в САЩ). Допълнителен положителен резултат от подобни действия на българската държава би било и
вероятното „успокояване“ на демографския ръст в тези общности, тъй като общо правило е той да „спада“ с повишаването на образователния и социалния статут, а освен
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1995.
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това и с издигането на общото равнище на малцинствените етноси те започват да се
приобщават към идеала за семеен модел на доминиращия етнос в съответната държава.
Осъществяването на промяната в демографската политика на държавата е свързано със съществени промени и в цялостния политико-идеологически модел на осмисляне на етнорелигиозния проблем в съвременното общество. Тези промени изискват на
първо място категоричното възприемане и утвърждаване на либералнодемократичния
подход към интерпретацията на въпросите за правата на човека и етнорелигиозните
малцинствени общности. Най-важното в него е защитата на основата на съществуващата национална и международна законова уредба на правата и свободите на всеки гражданин без разлика от етническата или религиозната му принадлежност, като всички
граждани се разглеждат като равнопоставени и равноправни, без да се предписват и
дават предимства в какъвто и да е социалнополитически, включително и етнорелигиозен, план. Заедно с това този подход, както беше посочено, изисква да не се допуска
разглеждането на етническите и религиозните малцинства като колективни субекти,
равнопоставени на отделните граждани и претендиращи въз основа на това за някакви
специфични малцинствени „права и свободи“. Противната политическа позиция води
към общностно обособяване на различните етнически и религиозни групи, към разделение и евентуално противопоставяне между тях, а по този начин и към застрашаване
на националната сигурност, включително с активното съдействие на външни сили.12

Заключение
Демографските проблеми в България не трябва да бъдат омаловажавани – те
имат изключително сериозни измерения, но са все още в зародиш в сравнение с последствията, които ще настанат, ако не се обърне значително внимание на въпроса, при
това незабавно. Характерът на тези проблеми е изключително обширен, техните причини и проявления се виждат в почти всеки аспект на държавата и обществото и изискват радикална демографска политика. Именно това ги прави толкова трудоемки. Тази
криза представлява неизмеримо предизвикателство пред правителството ни и излизането от нея в никакъв случай няма да е нито лесно, нито бързо. Необходимо е да се приложат стратегии, чиито плодове ще узреят тепърва след десетилетия. Но според мен на
първо място стои признаването на този проблем в пълната му сила, за да можем да
предотвратим превръщането на демографската криза в демографска катастрофа.
Очертаните в настоящата работа аспекти на взаимовръзките между демографската криза и националната сигурност показват категорично, че България е изправена
пред съдбоносни за бъдещето си проблеми, но че тези проблеми, макар и сложни, не са
нерешими, т.е. възможно е да се види „светлина в тунела“, поради което е необходимо
всички съзнателни сили на нашето общество (държавните институции, гражданското
общество, представителите на образованието и културата, медиите и науката) да се
обединят и да намерят спешно пътища за спасяването на нацията и държавата.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF PROFESSIONAL STRESS IN THE SERVICES
OF PUBLIC ORDER IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Velko Maslev, student
Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: Problems arising from stressful and post-traumatic conditions are increasingly being
addressed by public order officials. Suicides are no longer uncommon in law enforcement agencies, with
practically no work with police officers who have witnessed serious crimes against the personality of
heavy road traffic accidents, which in many cases resemble a terrorist act. Occupational stress
contributes to employees' inability to cope with work, and in the broader and longer term, occupational
stress can indirectly contribute to work-related and in-work problems such as violence, drug and alcohol
abuse, strained family relationships, depression and suicide. Professional stress, in addition to a serious
risk to the person and family, leads to serious losses, both in personal and economic terms.1

Проблемът
Служителите, работещи на терен с жертви на насилие, сблъскващи се ежедневно с него, са също жертви на насилие, породено от очакваните реакции на жертвите,
изискващи едва ли не извънзаконови мерки за защитата си, и несъвършенствата в нормативната база, в която обвиняемият има повече права от жертвата. Този буфер на
недоволствата на страните, в който е поставен служителят от службите за опазване на
обществения ред като орган на правоприлагането на държавата, в много случаи е смазващ. В естеството на дейността в полицейската работа една от задачите е да се ограничават конфликтите и да се удържат агресивните пориви до нивото на човешките взаимоотношения в обществото. Как се постига това в общество, настройвано целенасочено
срещу службите си за сигурност, в частност полицията и полицейските служители са
възприемани като агресори, от които обаче очакваме чудеса, когато сме в нужда.
Размитата и постоянно променяща се правна рамка е един от най-съществените
стресогенни фактори на дейността, която води до несигурност в действията и решенията, които много често трябва да се вземат за части от секундата, когато се касае за спасяването на човешки живот, за неутрализиране на въоръжени лица, за въоръжени конфликти или групови нарушения на обществения ред. В тези ситуации българският
полицай става жертва на гнева на буйстващите и пияни и много често употребили наркотични вещества нападатели не защото не може да въздейства, а защото изпитва страх
от последиците спрямо него. Той няма защита, защото от години е оставен да се оправя,
както може, а стресът е смазващ. Служителите на МВР, работещи по опазване на обществения ред към районните управления, са първите реагиращи на сигналите за извършени престъпления и нарушения на обществения ред. Сигнали, много често прерастващи от една форма на насилие в друга и все по-често превръщащо се в насилие спрямо реагиралите служители. Стимулирани от слабостите в нормативната база, нарушителите рецидивират в своите нарушения и още повече деградират, като чувстват безнаказаността от страна на закона. Основният нормативен документ, регламентиращ
1
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дейността на полицейските служители като орган на държавната власт, е Законът за
Министерството на вътрешните работи, който от 2014 г. насам е променян 18 пъти,
което води до промяна на цялата подзаконова нормативна база, уреждаща дейността на
службите в МВР. Въпросните промени водят до допълнителен стрес и несигурност в
правилността на изпълнението на служебните задължения, като този стрес води до
апатия или още по-лошо – до прегаряне на служителя. Промените, касаещи правомощията на органите, са често неглижирани и някак отбутвани встрани, а за сигурност на
служителя изобщо не може да се говори. Съгласно сега действащия Закон за Министерството на вътрешните работи, и по-конкретно чл. 87:
(1) Полицейските органи могат да използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо:
1. при въоръжено нападение или заплаха с оръжие;
2. при освобождаване на заложници и отвлечени лица;
3. след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило
престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга;
4. след предупреждение за предотвратяване на бягство на лице, задържано по
съответния ред за извършено престъпление от общ характер;
5. при вземане на мерки за осигуряване на лична безопасност по чл. 75, ал. 2.
(2) При използване на оръжие полицейските органи са длъжни да направят
всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(3) Полицейските органи могат да употребяват оръжие без предупреждение при
осъществяване на гранично наблюдение:
1. при въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива.
(4) При осъществяване на граничното наблюдение в пределите на вътрешните
морски води и териториалното море на Република България полицейските органи имат
право да употребяват оръжие и в случаите, предвидени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) Полицейските органи преустановяват употребата на оръжие незабавно след
постигането на законната ѝ цел.
(6) Забранява се употребата на оръжие за задържане или предотвратяване на
бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не
представлява опасност за живота и здравето на другиго.2
До момента никой не се е нагърбил да даде юридическа обосновка на термина
„абсолютна необходимост“; различни са тълкуванията на съдебната система, но никой
до момента не се нагърби да даде правен облик. „Наказателният кодекс на Република
България“ има нормата на „неизбежна отбрана“, която има своите параметри за нанасяне на вреди на нападателя, но при условията на абсолютната необходимост такава
норма няма.
Малко по-надолу в същия чл. 87, ал.6 на ЗМВР има забрана за използване на
оръжие за предотвратяване на бягство на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.3
Какво е „ненасилствено деяние“ и значи ли това, че ако осъдените за измама организират бягство от мястото на своето задържане, полицейският орган, извършващ охраната
им, не може да употреби оръжие, за да прекрати бягството, ако те отказват да се подчинят на дадените им разпореждания.
Споменавам това като видимата част от айсберга на стреса на полицейския служител, работещ на терен в Република България, като той е и най-зле заплатеният в
Европейския съюз. Коефициентите на формирането на работната заплата са, меко каза2
3
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но, обидни за високорисковия труд и свръхнатовареността, на които са подложени
служителите, работещи на терен. През годините липсват тактика и стратегия за работа
със служителите в МВР, подложени на ежедневен стрес на работното място. Много
често проблемите, свързани с работата, се прехвърлят в семейството и това води до
срив в отношенията в семейната среда, вследствие на което има разводи и разбити
семейни отношения, а и самоубийства на служители. Много често изключително добри
професионалисти изпадат в депресивни състояния или напускат системата за сигурност, разочаровани от несправедливостите в нея, изпитали репресията върху гърба си
вместо защита във връзка с работата си. Все по-малко се говори за работата в екип, като
екипната работа и истинските лидери в нея са хората, които първи откриват стреса.

Анализът
На базата на изложението могат да се направят следните изводи. За справянето с
острия стрес сред служителите трябва да се изработи изключително прецизно правната
рамка, регламентираща техните правомощия и статут. В работните групи, изработващи
законовите и подзаконовите норми, задължително да присъстват представители на
служителите, работещи на терен, като трудът им да бъде зачетен като високорисков.
Създаването на работни групи за работа със служителите, подложени на стрес, е изключително необходимо и важно, най-малкото служителят да усети грижата към себе
си, а и за спазване на нормите на ЗЗБУТ и подзаконовата му рамка. Професионалното
образование е изключително важен фактор за намаляването на стреса, като то трябва да
стане задължителна част от професионалното развитие на всеки служител, като в него
да се набляга на създаването и възпитаването на лидерски качества в състава, а не
просто да търсим някакво образование, като се търсят отличителните характеристики
на продуктивния екип:
1. Явни и споделени цели. Всички членове добре разбират общите цели и насочват усилия за тяхното постигане.
2. Открито и често общуване. Членовете на екипа открито споделят своите
мисли и чувства. Мотивите им не са скрити. „Картите са на масата“.
3. Подходящо и споделено ръководство. Формалният лидер на екипа притежава уменията и желанието да поддържа екипен принцип на работа и да отделя необходимото време за дейности, целящи сплотяване на екипа. Останалите членове на екипа имат възможност да го ръководят, когато са налични подходящи обстоятелства и
останалите се нуждаят от това.
4. Яснота на ролите. Ролите и отговорностите на членовете на екипа са ясно
определени.
5. Взаимно доверие. Членовете на екипа се радват на взаимно доверие, уважение и сътрудничество.
6. Солидни процедури за регулиране. Продуктивният екип има подчертани базисни правила, които ясно определят как членовете на екипа ще се държат, участват в
екипната работа и взаимодействат помежду си, как ще провеждат своите срещи.
7. Конструктивен конфликт. Към конфликта се отнасят директно, с подкрепящ
и спокоен стил. Техниките за решаване на конфликти са добре усвоени.
8. Решенията се вземат с консенсус. Решенията се основават на внимателно
вслушване в мненията на всички в екипа. След като са взети решенията, се приемат и
подкрепят от всички членове.
9. Качество на членовете. Всеки от членовете на екипа притежава квалификация и опит, които съставят и допълват високото ниво на експертност на екипа като цяло.
10. Периодично оценяване. Продуктивният екип периодично оценява собствената си ефективност.
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Изводи
Системата за сигурност се нуждае от незабавна промяна на нормативната база,
която да има ясна стратегия, обърната към служителя, работещ на терен, с параметри,
даващи яснота на действията, пряко касаещи изпълнението на служебните задължения.
В стратегията да бъде разработена програма за дългосрочното развитие на системата, в
която човекът като човешки ресурс да е на първо място. Кариерното развитие като част
от тази стратегия да стимулира развитието на лидерството и лидерските качества, като
професионалното образование да заеме своето място като задължителна част от него.
Екипната работа – нещо така забравено през годините, трябва да е в основата на тази
стратегия, като се заложи на кооперативната система за управление, която да не бъде
само пожелателна.
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На фона на бурното развитие на технологиите за цифровизация, пренос, съхранение, анализиране и обработка на данни през последните години информацията придобива все по-голямо значение за всеки отделен човек, компания, предприятие, общество, държава. С настъпването на XXI в. човечеството навлезе в ерата на информацията.
Чрез новите технологии, и особено миниатюризацията на средствата за пренос и съхранение на данни и увеличаване техните характеристики (бързина на действие, количество съхранявани данни и др.), почти всеки човек носи цифрово копие на местата, които е
посетил, маршрути при придвижване, кратка автобиография, имена на близки и приятели, интереси, посетени сайтове и мн.др. в своя джоб, ползвайки мобилни устройства,
чиято изчислителна мощ е съизмерима с тази на съвременен персонален компютър.
Всяка компания, предприятие, учебно и здравно заведение, държавна институция съхранява данни за своята дейност, служители, пациенти, финансово състояние, бизнес
партньори, планове за бъдещо развитие, проекти, записи от камерите за видеонаблюдение и всякакви други данни в цифров вид, архивирани на сървъри, които имат интернет
връзка. В базите данни на всяка банка се съхранява информация за банковите сметки,
като налични средства, извършвани трансакции, кредити и др., за лица и компании.
Всяка атомна електростанция по света, въздушен транспорт, железници и други обекти
с национално значение оперират посредством цифрово програмно управление. Почти
всички съвременни системи за отбрана ползват бази данни, постоянна спътникова
връзка и системи за комуникация, което ги прави уязвими за „външни“ въздействия.
Поради тази причина въпросът за защитеността на всички тези разнородни данни и
устройства е въпрос с огромно значение за всеки – от отделния потребител до държавата като цяло. Цялата тази информация, която се намира в дигиталното пространство,
може да стане обект на посегателство, поради което защитата ѝ е проблем от първостепенно значение през новата ера – ерата на информацията.

Понятие за информационна безопасност, компоненти и категории
Понятието „информационна безопасност“, макар и по-широко и всеобхватно, в
случая можем да го разбираме като синоним на кибербезопасност – защитеност на
информацията и поддържащата инфраструктура от умишлени или случайни въздействия от естествен или изкуствен характер, които могат да нанесат неприемливи щети на
субекта на информационните отношения. За различните субекти смисълът на думата
„киберсигурност“ носи различно съдържание. За едно учебно заведение няма такова
значение дали е осъществен неоторизиран достъп до информацията, стига системата да
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работи, докато за една разузнавателна служба важи правилото „по-добре никаква техника да не работи, вместо секретната информация да стане достояние на външни лица“.
Според националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България
2020“ киберсигурността е: „състояние на киберпространството, определяно от нивото
на конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и отказоустойчивост на
информационните ресурси, системи и услуги“1.
Компанията CISCO дава следната трактовка: „Кибербезопасността представлява
реализацията на мерки с цел защита на системи, мрежи и програмни приложения от
цифрови атаки. Те са насочени предимно към получаване на достъп до конфиденциална
информация, нейното изменение или унищожаване, получаване (кражба) на средства от
потребителите или нарушаване на нормалната работа на компаниите“2.
В своята книга „Информационни войни“ професор Цветан Семерджиев формулира понятието „информационна сигурност“ като: „Защитеност на държавата от посегателства върху нейните информационни ресурси или отслабване на възможностите ѝ
за генериране и използване на информация, защита от преднамерени или непреднамерени въздействия върху нейната информационна система, целенасочено дезинформиране на обществото или управленските му структури, несакциониран достъп до информационните системи на държавното управление“3.
Харвардският университет обхваща проблема в цялост, започвайки от престъпленията в електронния свят и достигайки до мащаба на кибервойната.4
Киберсигурността е многокомпонентна област на дейност и поради тази причина успех може да донесе само системен и комплексен подход, имайки предвид подсигуряването на достъпността, интегритета и конфиденциалността на информационните
ресурси.
- „Достъпност“ означава за приемлив период от време да може да се получи необходимата информация. Има голямо значение при онлайн банкови операции, продажба на билети; при системи за управление на производството, транспорта и др.
- „Интегритет на данните“ означава защитеност от частично или пълно унищожаване и от неоторизирана промяна, актуалност и липса на противоречия в отделните
фрагменти. Особено значение има тогава, когато информацията служи като ръководство към действие или последователност от действия, като инструкции за сглобяване на
изделия, ход на някакъв технологичен процес или рецепта за лекарства.
- „Конфиденциалност“ – това е защита от несанкциониран достъп до информация на лица или системи. Загубата на конфиденциалност е особено сериозен проблем,
когато се касае например за факти и обстоятелства, свързани с проектиране на нови
продукти, инвестиционни проекти, научни и военни изследвания, законово защитени
лични и корпоративни данни и т.н.
Три категории престъпни деяния са свързани с нарушаване на информационната
сигурност.
Първата обхваща традиционните видове престъпление, като измама или фалшификация, въпреки че в контекста на престъпленията в кибернетичното пространство
тази категория се отнася по-конкретно до престъпления, извършени посредством електронни съобщителни мрежи и информационни системи. Кражба на самоличност, фишинг, нежелани съобщения (спам) и зловредни кодове са средства, които могат да се
използват за извършването на измама в големи размери. Незаконната национална и
международна търговия по интернет също се очертава като нарастващ проблем. Това
включва търговията с наркотици и с оръжия.

Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“. София: Министерски съвет, 2016.
CISCO.
Семерджиев, Цветан. Информационна война. София: Софттейд, 2000.
4
https://cyber.harvard.edu/cybersecurity/Table_of_Contents.
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Втората се отнася до публикуването в електронна медия на незаконно съдържание (например материали – детска порнография или подбуждащи расова омраза). През
последните години в Европа нараства броят на достъпните интернет страници с незаконно съдържание, обхващащо материали с детска порнография, подбуждане към терористични действия, незаконно възхваляване на насилието, тероризма, расизма и ксенофобията.
Третата включва престъпленията, характерни единствено за електронните мрежи, например атаки срещу информационни системи, отказ на услуга и чужд достъп
(хакерство). Тези видове атаки могат да бъдат насочени също срещу изключително
важни инфраструктури в цял свят и да засегнат с потенциално гибелни последици за
цялото общество. Атаките в големи мащаби (често наричани „ботнет“) срещу информационните системи или срещу организации или отделни лица стават все поширокоразпространени. Наблюдават се случаи на системни, добре координирани преки
атаки в голям мащаб срещу ключова държавна информационна инфраструктура. Това,
съчетано със съвременните технологии и все по-скоростната връзка, прави тези системи по-уязвими. Атаките често са добре организирани и използвани с цел изнудване.
Общото за всички категории на престъпление е това, че те могат да бъдат извършени в масов мащаб и да има голямо географско разстояние между престъпното
деяние и последиците от него.

Органи и нормативна уредба за кибербезопасност в България и света
За важността на проблема със сигурността в киберпространството можем да съдим по бързите темпове, с които се приема и променя нормативната база относно информацията и нейната защита от всички развити и развиващи се държави по света,
както и по създаването на специализирани центрове за кибербезопасност.
По разпореждане на президента на САЩ Б. Клинтън от 15.07.1996 г. с номер
13010 се създава Комисия по защита на критически важната инфраструктура както от
физическо нападение, така и от атаки, осъществени с помощта на информационно оръжие.5 А тази година настоящият президент Д. Тръмп подписа законопроект за създаването на Агенция по кибербезопасност и охрана на инфраструктурата (Cybersecurity and
Infrastructure Security Agency, CISA)6. Hoвaтa агeнция щe зaмeни пpeдишнoтo Упpaвлeниe зa нaциoнaлнa зaщитa (Nаtіоnаl Рrоtесtіоn аnd Рrоgrаmѕ Dіrесtоrаtе, NРРD) и e
пoдчинeнa нa Mиниcтepcтвoтo нa вътpeшнaтa cигypнocт.
Във Великобритания има създаден Национален център по кибербезопасност
(NCSC)7.
През 2017 г. в Русия беше създаден Център за кибербезопасност на атомните
електроцентрали, който ще следи за хакерски атаки над системите за управление на АЕЦ.
В Европейския съюз има разработени различни инициативи за борба с киберпрестъпността. Сред тях е Директива 2011 за борба срещу сексуалната експлоатация на
деца онлайн и детската порнография. Разработена е и Директива за атаките срещу информационните системи, която се съсредоточава върху санкционирането на използването на инструменти за извършване на престъпления в кибернетичното пространство.
След приемането на решение от Европейската комисия през 2013 г. бива открит
Европейски център за борба с киберпрестъпността (European Cybercrime Centre, EC3)8 в
щaбĸвapтиpaтa нa Eвpoпoл в Xaгa. Той e ocнoвният opгaн нa Eвpoпeйcĸия cъюз зa
бopбa c ĸибepпpecтъпнocттa, зaщитaвaйĸи гpaждaнитe и бизнecитe нa Cъюзa oт
oпacнocтитe в oнлaйн пpocтpaнcтвoтo. Служи като централно информационно звено за
5

Executive order EO 13010.
CISA.
NCSC.
8
European Cybercrime Centre.
6
7
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обединяване на информацията относно киберпрестъпления в Европейския съюз. Също
така спомага на държавите членки при изграждането на собствен капацитет относно
информационната сигурност и борбата с киберпрестъпността и подпомага разследванията на престъпления в киберпространството. Европол изиграва ключова роля в операция „Спасение“, при която полицията арестува 184 предполагаеми извършители на
сексуални престъпления срещу деца и идентифицира над 200 деца – жертви на малтретиране. Благодарение на работата на анализаторите на Европол, които пробиха сигурността на ключов сървър от компютърната мрежа, бяха разкрити самоличността и действията на извършителите.
Основен правен инструмент за борба с киберпрестъпността е Конвенцията на
Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство.9 Директива
2002/58/EO за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации предвижда като задължение на доставчиците на обществено достъпни услуги в
електронните съобщения да обезпечат сигурността на тези услуги. Тя съдържа също
разпоредби срещу спам и шпионски софтуер.
За засилване на киберсигурността ЕС работи в тясно сътрудничество с международни партньори, като работната група ЕС – САЩ по кибернетичната сигурност и
престъпленията в кибернетичното пространство.
В България е приет Закон за киберсигурност от 44-тото Народно събрание на 31
октомври 2018 г. Според чл. 1 с този закон се уреждат дейности по:
1. организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително
дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността;
2. предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на
мрежова и информационна сигурност.
(2) С този закон се определят и правомощията и функциите на компетентните
органи в областта на киберсигурността.10
Компетентни органи в сферата на информационната сигурност в България са:
- по отношение на публичните информационни и комуникационни системи и
мрежи, потребителите и доставчиците на обществени услуги – Държавна агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ);
- по отношение на класифицираните информационни и комуникационни системи и мрежи и на информационните и комуникационните системи и мрежи на стратегически обекти и дейности, посочени в регламентиращите документи, – Държавната
агенция за национална сигурност (ДАНС);
- по отношение на киберпрестъпността и правоприлагането – Министерството
на вътрешните работи (МВР);
- по отношение на киберотбраната (националната отбрана, въоръжените сили) –
Министерството на отбраната (МО);
- по отношение на защитата на личните данни – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).11

Заплахи за информационната сигурност
В съвременната литература относно информационната сигурност заплахите са
разделени в няколко групи според характера на въздействието:
- природни бедствия – земетресения, урагани, наводнения, гръмотевици, пожари
и други природни явления, които могат да причинят физически дефекти в компютърните системи и да предизвикат разрушаване на данни, загуба на работоспособност или

9

Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство.
Закон за киберсигурност. 2018.
Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.
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пълно унищожаване на компютри и техни устройства, невъзможност за предоставяне
на важни услуги на клиентите и др.;
- неумишлени човешки грешки – могат да са пропуски в осъвременяването на
операционните системи и антивирусния и приложния софтуер, както и грешки в системния софтуер и инсталираните приложни програми; случайно изтриване и унищожаване на информацията в дадена компютърна система или сървър;
- умишлени човешки действия – от страна на настоящи или бивши служители на
дадена организация и държавна институция или на външни за нея лица, които целенасочено искат да ѝ нанесат щети. Особено висока е опасността от подобни действия на
недоволни служители на организацията, тъй като те са оторизирани потребители на
нейната информационна система, притежават легитимни права за достъп и познават в
определена степен както изградената система за защита на сигурността, така и найкритичните за организацията ресурси.
Според посоката на интервенция в компютърната система или мрежа опасностите се делят на вътрешни за дадена организация или външни за нея.
Вътрешните биват:
– шпионаж – осъществява се чрез внедряване на служител в дадена фирма, компания, държавна институция или организация с цел получаване на достъп отвътре до
фирмените тайни. Обикновено хората, които могат да осъществяват шпионаж, са едни
от най-интелигентните служители, с високи професионални умения. Затова и разкриването му е доста трудна задача;
– вътрешни политики – заплаха за сигурността на данните в една локална мрежа могат да бъдат и действията на някои от служителите, които искат да саботират
работата на отделни свои колеги. Техните мотиви могат да бъдат различни – откриване
на възможности за повишение в друга длъжност, увреждане на репутацията на хора от
екипа и др. Действията на тези хора не са насочени към сигурността на данните на
компанията, но въпреки всичко могат да създадат множество проблеми.;
– случайно изтриване или унищожаване на информация поради некомпетентност на служители на дадена организация.
Външните заплахи са възможни, когато дадено компютърно устройство или
мрежа е свързана с глобалната мрежа (интернет). Те също биват няколко вида:
- компютърен вирус – това е паразитна програма, която може да се самовъзпроизвежда и е създадена с цел да блокира компютърна система или да унищожи друга
програма или файлове с данни. Съществуват и безобидни вируси, които само извеждат
съобщение на монитора без друго зловредно действие. Те биват няколко вида, като найчесто срещаните са:
• boot-секторни – вируси, заразяващи сектора за първоначално зареждане на
компютърната система;
• bios – вируси, заразяващи входно-изходната система на компютъра;
• файлови – вируси, заразяващи всички активни програмни файлове (*.com,
*.exe, *.ovr, *.bin, *.sys);
• стелт – те не променят размера на заразения файл; секторите, които заразяват,
се маркират като лоши, въпреки че не са повредени;
• макровируси – заразяват файлове с документи, притежаващи макроси (*.doc,
*.dot, *.rtf, *.xls, *.xlt);
• e-mail вируси – разпространяват се чрез електронна поща и използват адресната книга, за да нападат нови компютри;
• Java вируси – това са вируси, които могат да заразяват само Java програми.
Стартират се от java applet в браузъра или като самостоятелно java приложение.
Начините на разпространение и заразяване с компютърни вируси са следните:
1) Чрез дискове и дискети:
• при копиране на файлове от дисков носител;
• при инсталиране на пиратски софтуер;
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• при опит за зареждане на операционната система от заразен boot сектор;
2) Чрез интернет достъп:
• по електронна поща]
• при свързване с уебсайтове;
• при файлов трансфер от интернет.
3) При използване на хардуер, съдържащ заразен системен firmware.
- Компютърният червей е самовъзпроизвеждаща се компютърна програма. Той
използва компютърната мрежа, за да изпраща свои копия до компютрите. Компютърният червей е самостоятелна програма. Червеите почти винаги причиняват вреда на
мрежата, тъй като консумират от нейната пропускателна способност. Първо пристига
стартиращ модул – малка програма, изтегляща и реконструираща червея. При пристигането на всички части на червея се „сглобява“ компютърната програма, след което тя
може да бъде стартирана. Преминаването само на малки фрагменти от информация
през входно-изходната система не позволява на антивирусните програми да разпознаят
червея. При „сглобяването“ програмните сегменти се разбъркват случайно. Това ги
прави много трудни за откриване.
- Троянски коне – това са програми, отварящи вратичка в сигурността на системата. Дават неоторизиран достъп на атакуващия компютър, намиращ се в интернет.
Чрез него може да се вижда съдържанието на екрана, да се стартират и спират приложения, да се изтеглят и изпращат файлове, да се изтриват файлове, да се форматират
дискове, да се спира или рестартира компютърът и т.н. Троянският кон е exe файл и
заразяването става винаги чрез стартирането му от потребителя. Троянският кон обикновено е програма от две части – клиент и сървър. При стартиране на програмата сървър се отварят един или повече порта на заразения компютър.
- DNS отравяне (DNS poisoning) – DNS представлява конвертиране на имената
на хостовете в IP адреси. Това улеснява работата на потребителите на интернет услуги.
Вместо да въвежда IP адрес (комбинация от цифри), за да достигне до даден ресурс в
мрежата, потребителят може просто да въведе неговото име (домейн). DNS отравянето
представлява пренасочване на трафика към незаконен сайт, ползвайки специални техники. Най-често се ползва с цел кражба на лични данни.
- DоS (Denial of Service) атаки – те представляват опит даден ресурс, предоставян от компютър, да бъде направен недостъпен за целевите му потребители. Обикновено жертви на такива атаки стават популярни уебсървъри, като целта е те да станат
недостъпни за потребителите.
- Софтуер за мрежово следене. Чрез него може да се осъществи атака само в
рамките на локалната мрежа. Софтуерът за мрежово подслушване (sniffing) може да
прихване всеки пакет, предаван по мрежата.
Съществуват и много други методи за външна интервенция в дадена компютърна система или мрежа, като техният брой и начини на действие непрекъснато нараства.

Заключение
Имайки предвид огромния брой устройства с цифрово-програмно подсигуряване, които са свързани в мрежа, постоянното усъвършенстване и миниатюризация на
техниката, създаването на нови програми и устройства за лична употреба, за бизнеса, за
държавните институции, за службите за сигурност, въоръжение и за почти всяка сфера
на човешка дейност, както и бързото развитие на средствата и възможностите за компроментирането им, значението на безопасността в информационното пространство
непрекъснато ще нараства. Държавните органи и институции трябва да предвидят начини за бърза и адекватна реакция на институционално ниво, както и за промяна в
нормативната база, когато е необходимо. Информационната сигурност се явява един от
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най-важните компоненти на безопасността като цяло през целия период на започналата
информационна ера.
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Въведение
Проблемът с престъпленията против личността и собствеността на гражданите,
макар и не нов, не престава да бъде актуален. Наличието на възможности за оптимизиране на превантивната дейност дава достатъчно основание за работата на институциите
и гражданското общество в тази посока.
Социалната и икономическата ситуация в България поставят много хора в риск
от извършване на противообществени прояви и престъпления. Обобщените статистически данни са извлечени от анкетните карти, попълнени от структурните единици.
През последните години в България криминогенната обстановка все още е
трудна, когато в общ спад на престъпността остава значителният брой докладвани
престъпления срещу личността и собствеността, сред които обикновено се включват
предумишлено убийство, причиняване на телесни повреди с различна тежест, изнасилване, кражба, грабеж, присвоявания, измама, изнудване и др. Тези действия се извършват при условия, при които използването на насилие срещу личността и посегателства
срещу собствеността са средство за постигане на целта на престъпника. Тези престъпления представляват голям процент от общата престъпна структура. Избраната тема е
много важна в контекста на наказателното положение на територията на България.

Някои аспекти на обмена на данни между Република България и
органи на Европейския съюз
Министерството на вътрешните работи чрез компетентна специализирана
структура осъществява опростен обмен на информация или данни с компетентните
правоприлагащи органи на държавите – членки на Европейския съюз, и държавите,
прилагащи шенгенското законодателство, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления. МВР чрез компетентна специализирана структура може да
предоставя: информация или данни от информационните фондове на министерството;
информация или данни, получени от други държавни органи или органи на местното
самоуправление, от юридически или физически лица.
Обменът на информация или на данни с компетентните органи на държавите –
членки на Европейския съюз, и държавите, прилагащи шенгенското законодателство,
се извършва при спазване на условията и реда за достъп до тях съгласно действащото
законодателство и международните договори, по които Република България е страна,
както и при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Предоставяне на исканата информация или данни може да бъде отказано, когато
са налице достатъчно основания да се предположи, че съществува опасност да:
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- се създадат условия за заплаха за националната сигурност и обществения ред;
- се попречи на действия по разследване или на събиране на данни с цел образуване на наказателно производство;
- се застраши сигурността на физическо лице.
Освен в по-горе изброените случаи може да бъде отказано предоставяне на исканата информация или данни, когато те:
- не отговарят на целите, за които са поискани;
- са за престъпление, за което по закон е предвидено наказание лишаване от
свобода за срок до една година или друго, по-леко наказание.
Исканата информация или данни се предоставят само ако е получено разрешение от компетентния съдебен орган за достъп до тях. Предоставянето на исканата информация или данни се извършва в срок, определен със закон.1
Обменът на информация или данни се извършва при съблюдаване на установените правила за сигурност и защита на използването на каналите за връзка чрез:
- Шенгенската информационна система;
- органите на Интерпол в държавите членки;
- органите на Европол;
- задгранични представители на МВР и офицери за връзка на държави членки в
Република България;
- електронна поща или факс;
- всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането за предоставяне на информация или данни.
Обменът на информация или данни се извършва и с Европол и Евроюст, когато
информацията или данните са за престъпления от тяхната компетентност. При предоставяне на информация или на данни на компетентен орган на друга държава членка
компетентната специализирана структура на МВР може да определи условия за използването им или да изиска съобщаване на резултата от наказателното производство или
действията за събиране на данни с цел образуване на наказателно производство.
Компетентната специализирана структура на МВР може да иска от съответния
компетентен орган информация относно използването и последващата обработка на
предоставената информация или данни. Компетентна специализирана структура на
МВР може да отправя искания до компетентните органи на държавите членки за предоставяне на информация или данни. Тя използва получената информация или данни
при спазване на определените от компетентния орган на държавата членка условия.2
Предоставената информация или данни на компетентна специализирана структура на МВР могат да:
- се използват само за целта, за която са поискани, или за предотвратяване на
възникнала опасност за националната сигурност и обществения ред;
- се обработват с друга цел само с предварително разрешение от съответния
компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията
или данните;
- се използват като доказателство в наказателно производство само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията или данните.
Шенгенска информационна система
Шенгенската информационна система, известна още като ШИС (SIS), е информационна система, използвана от МВР. Тя предоставя на полицията повече информация, с която допринася за противодействието на престъпленията против личността и
собствеността на гражданите, осъществявано от МВР.

1
2

Закон за Министерството на вътрешните работи. Изм. ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г.
Пак там.

162

НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Тя предоставя информация за хора и предмети според данните, подадени от
страните участнички. Тези данни могат да включват например информация за изгубени
вещи или хора, за които има заповед за арестуване. Тази информация се обменя между
всички страни по Шенгенското споразумение. Шенгенската информационна система
представлява обща база данни за издирвани и контролирани лица и вещи от държавите
– членки в шенгенската зона.
Чрез ШИС се обменя информация за лица, на които например не е разрешено
влизане или пребиваване на територията на Шенген или които се издирват с цел задържане или отвеждане.
Към Шенгенската информационна система са създадени бюра за осигуряването на
допълнителна сигурност и справедливост – SIRENE. Тази система се състои от междудържавен обмен на допълнителна информация по подадени сигнали. Бюрата SIRENE
предоставят допълнителна информация, като осигуряват предприемането на необходимите действия в определени случаи: например при задържане на издирвано лице, на което е
отказано влизане в шенгенското пространство и то е направило нов опит да влезе, или
намиране на лице, което е било в неизвестност, изземане на откраднат автомобил.3
В МВР се създава, поддържа и експлоатира Националната шенгенска информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС
(ЦШИС). Тя осигурява обмена на информация между държавите, прилагащи шенгенското законодателство за защита на националната сигурност и обществения ред, управление на контрола по външните граници на шенгенското пространство и за подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество.
Националната шенгенска информационна система е автоматизирана информационна система с национална база данни и се състои от следните компоненти:
- Автоматизирана информационна система „Издирвателна дейност“ на Министерството на вътрешните работи. Чрез нея се осигуряват националните сигнали за издирвани или контролирани лица и вещи и за граждани на трети държави с наложени
мерки за административна принуда и се осъществява информационен обмен с ШИС II
посредством НИ. ШИС.
- Национален интерфейс за връзка с ШИС (НИ. ШИС). Той осъществява функциите по обмен на сигнали между НШИС и ЦШИС.
- Технически процедури за автоматизиран обмен на информация в Бюро СИРЕНЕ (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries – Искане за
допълнителна информация във връзка с националните сигнали). Това е звено за обмен
на информация във връзка със сигналите в ШИС II в структурата на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР, което чрез техническите процедури за
автоматизиран обмен на информация осигурява обмена на допълнителна информация
между Република България и държавите членки, свързана със сигнали в ШИС, необходима за прилагане на съответни мерки за изпълнението им.4
Интерпол
Интерпол – международна организация, която координира международното полицейско сътрудничество. Тя не провежда независими разследвания.5
Интерпол е най-голямата международна полицейска организация, в която членуват 186 държави. Тя спомага междуграничното полицейско сътрудничество, както и
подкрепя и подпомага всички организации, власти и услуги, чиято мисия е да предотвратят или да се борят с международната престъпност. Интерпол се стреми да спомага
международното полицейско сътрудничество дори когато дипломатически взаимоотношения не са налице между определени държави. Предприемат се действия в рамките
Наредба за организацията и функционирането на Националната шенгенска информационна система на Република България.
http://www.mvr.bg/default.htm
5
http://bg.wikipedia.org/
3

4
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на позволеното от законите на различните държави и в духа на Декларацията за човешките права. Основният закон на Интерпол забранява всяка намеса или действие от
политически, военен, религиозен или расистки характер.6
Ролята на тази организация е да се даде възможност на полицията по целия свят да
работи заедно, за да направи света по-безопасно място. Нейната високотехнологична
инфраструктура на техническа и оперативна подкрепа помага да отговаря на нарастващите предизвикателства на борбата с престъпността през XXI в. Организацията работи, за да
се гарантира, че полицията по света имат достъп до инструментите и услугите, необходими, за да вършат работата си ефективно. Тя предоставя целенасочено обучение, експертизи по разследването, подкрепа, съответните данни и сигурни комуникационни канали.
Тази комбинирана рамка помага на МВР на място да разбира тенденциите в
престъпността, да анализира информация, да провежда операции и в крайна сметка да
арестува колкото се може повече престъпници. Мерките, които предприема Интерпол,
са „Предотвратяване и борба с престъпността чрез засилено сътрудничество и иновации в областта на полицейското сътрудничество и въпросите на сигурността“.
Интерпол се стреми да улесни възможно най-широката взаимна помощ между
всички наказателни правоприлагащи органи. Организацията гарантира, че полицейските служби могат да комуникират сигурно помежду си по целия свят. Тя дава възможност на глобалния достъп до полицейски данни и информация. Също така предлага
оперативна подкрепа на конкретни приоритетни области на престъпност. Тя насърчава
непрекъснатото подобряване на капацитета на полицията за предотвратяване и борба с
престъпността и развитието на знания и умения, необходими за ефективно международно полицейско сътрудничество. Организацията се стреми към иновации във всеки
един момент в областта на полицейското сътрудничество и въпросите на сигурността.
В сърцето на всяка държава – членка на Интерпол, е Националното централно
бюро (НЦБ), което свързва националната полицейска служба с глобалната мрежа. То
обикновено е подразделение на националната полицейска агенция или следствена
служба и служи като контактна точка за всички дейности на Интерпол в областта.
Всички дейности на Интерпол са базирани на следните четири основни функции:
- сигурни глобални полицейски комуникационни услуги;
- оперативни информационни услуги и предоставяне на база данни на полицейските управления в държавите членки;
- оперативни полицейски поддържащи услуги;
- полицейско обучение и развитие;
В чл. 2 от Устава на Интерпол е посочено, че тази организация трябва да гарантира възможно най-голямо взаимодействие между всички полицейски органи в държавите членки, но единствено в рамките на съществуващите в тях закони и в духа на
Декларацията за правата на човека. Друг приоритет на Интерпол е създаването, развитието и взаимодействието на полицейски и правозащитни органи с цел превенция и
противодействие на международните престъпления. Задължение на Международната
организация на криминалната полиция е да събира, обработва и съхранява информация
за лица, предмети, събития и дейности, свързани с транснационалната престъпност.
В сферата на дейността на Международната организация на криминалната полиция не влиза борбата срещу престъпления от политически, религиозен, военен или етнически характер. Дейностите на Интерпол, извършвани по молба на полицейските или
съдебните власти в държавите членки или по нейна собствена инициатива, са насочени
предимно към предотвратяване на престъпността и се отнасят към следните сектори:
- Престъпления срещу личността и собствеността, включващи: убийства, отвличания, трафик на хора, престъпления срещу непълнолетни, безследно изчезнали
лица, детска порнография, организирана престъпност, тероризъм, трафик на моторни

6

http://www.interpol.com
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превозни средства, престъпления, свързани с огнестрелно оръжие и експлозиви, идентифициране на трупове, извършване на екстрадиции, трансфер на осъдени лица.
- Престъпления срещу културната собственост: кражби и трафик на произведения на изкуството, трафик на застрашени видове флора и фауна, престъпления срещу
околната среда.
- Икономически и финансови престъпления, включващи: кражба и фалшифициране
на документи и валута, банкови измами, пране на пари, трафик на радиоактивни вещества.
- Престъпления, отнасящи се до наркотици: производството, транспорта и продажбата им.
Целите на организацията са осигуряване на сътрудничество между криминалните полицейски власти на отделните държави и създаване на институции, които активно
да допринасят за предотвратяването и борбата срещу престъпността.
Eвропол
Европейската полицейска служба (Европол) е правоприлагаща агенция на ЕС,
чиято задача е да допринесе за по-голямата безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в държавите от Съюза. Европол помага на МВР в противодействието на престъпленията против личността и собствеността. Целта на Eвропол е да
помага на държавите – членки на ЕС, да си сътрудничат по-тясно и ефективно в предотвратяването и борбата с организираната международна престъпност, и по-специално
в трафика на наркотици, имиграционните мрежи, трафика на коли, трафика на хора,
включително детска порнография, фалшифицирането на пари и други платежни средства, трафика на радиоактивни и ядрени вещества, тероризма.
Едно от задълженията на Европол е да създава и поддържа компютризирана
система за регистриране, достъп до и анализ на данни. Съвместен надзорен съвет с по
двама експерти по защита на данните от всяка държава членка контролира съдържанието и използването на всички лични данни, събрани от Европол.7
Европол се отчита пред Съвета по въпросите на правосъдието и вътрешните работи,
т.е. пред министрите по правосъдието и вътрешните работи на всички държави – членки на
ЕС. Управителният съвет на Европол включва по един представител от всяка държава.

Заключение
Повишаването на ефективността на разследването на насилствени престъпления
срещу личността и собствеността на гражданите налага необходимостта от подход,
основан на функционалност на системата. Сред най-обещаващите и основани на доказателства методи за разкриване и разследване на престъпления срещу личността и
собствеността трябва да се включва метод за изграждане на психологически портрет на
предполагаемия престъпник. Установяването на нови начини за подобряване на ефективността на противодействието на престъпните прояви и обмена на данни и информация е изключително важно във връзка със сътрудничеството между отделните структури на МВР в Република България и други органи в Европейския съюз за разследване,
пресичане и предотвратяване на престъпленията против личността и собствеността.
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Въведение
Екстремното влияние на бурните икономически и политически промени създаде
условия за последвалия криминален взрив. Необмислените и неефективни подходи за
преход към новите пазарни отношения, деструктивните процеси в икономиката доведоха до натрупване на значителен криминогенен потенциал.
Появата на организираната престъпност у нас съвпадна с утвърждаването на пазарните отношения в икономиката на страната ни. Преходният период, свързан с радикални промени в стопанско-икономическата и политическата организация на държавата
и обществото, раздържавяването и развитието на частното предприемачество, извършвани в условията на занижен, а понякога и на липсващ контрол, способстваха за появата и развитието на организираната престъпност у нас.
Българските престъпни групировки успяха само за десетина години да повторят
развитието на международната престъпност през последните почти 80 години. Престъпните елементи, които голяма част от българите нарекоха „мутри“, започнаха бизнеса си с рекети и наказателни операции.
Днес у нас се осъществяват повечето форми на престъпна дейност, които десетилетия наред бяха развивани и оцеляха в световен мащаб.
Основните източници на финансиране на организираната престъпност са известните конвенционални престъпления кражби, грабежи, убийства, някои специфични
прояви, като рекети, изнудвания, отвличания, а също и престъпни дейности, които се
превръщат в своеобразна индустрия, – наркотрафик, търговия с оръжие и хора, контрабанда и др. Акумулирането на големи потоци от финансови ресурси, придобити от
незаконна дейност, ѝ позволяват да обезпечава всички свои членове, дори и онези,
попаднали под ударите на закона. По този начин организираната престъпност се възпроизвежда.
През последните години у нас се наблюдават разширяване на връзките и коопериране между престъпните групировки. Макар и нееднозначен, този процес е свързан с
необходимостта от разпределяне на различни зони на влияние и определяне на границите за намеса в една или друга сфера на дейност.
Организираните престъпни групировки все повече засилват международните
си престъпни контакти и тяхна мишена започват да стават структурите на европейското общество.

Някои маршрути на трафика на наркотични вещества
Специфичното географско разположение на Република България върху част от
т.нар. „Балкански път на наркотиците“ определя политиката на държавата в областта на
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противодействието на незаконния трафик, производство и разпространение на наркотични вещества и прекурсори.
Територията на България като част от т.нар. „Балкански път на наркотиците“ е
от особено значение за международни и български организирани престъпни групи,
осъществяващи контрабанда и разпространение на наркотични вещества. Включването
на местни криминални групи в международния наркотрафик през последните години
доведе до увеличаване на разпространението на психотропни и упойващи вещества в
страната. Въпреки това на територията на Република България не се задържат големи
количества наркотици. Те преминават транзитно, като престояват за сравнително кратък период от време на определени места с цел преразпределение или пренатоварване.
Наблюдава се тенденция, потвърдена от редица чуждестранни служби, за намаляване на използването на класическия „Балкански път“, като трафикът на наркотици
се пренасочва към т.нар. „Северен път“ – от Афганистан през бившите съветски азиатски републики, Украйна и Русия, за държавите от Централна и Западна Европа. Независимо от това маршрутите за трафик на хероин преминават през Турция и Балканите при
запазване на активността на установените пътища между центровете за производство и
преработка на хероин в Турция и Югозападна Азия (Афганистан, Иран) и наркопазарите в Западна Европа.
При анализ на информацията от различни източници може да се твърди, че
употребата на наркотични вещества сред българското население продължава да се
увеличава във всичките си основни форми – проблемна, експериментална, за развлечение. В общи линии продължава да расте броят на хората (в т.ч. и най-вече на младите
хора) в България, които поне веднъж в живота си са опитали някакъв наркотик – все
пак това нарастване вече не е толкова драстично, както например в средата и втората
половина на 90-те години на миналия век.
Специално внимание трябва да се отдели на нарастващата употреба на наркотични вещества сред младите хора, и най-вече сред учениците. Наличните данни и
продължителните наблюдения показват, че в България най-широко употребяваното
наркотично вещество е канабисът, в частност марихуаната. Вече е регистриран процес
на увеличаване на употребата на синтетичните наркотици – амфетамините, екстази,
„пико“ и т.н.
Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България
най-проблемното вещество е хероинът. Може да се направи оценка, че броят на
проблемно употребяващите хероин през последните години остава сравнително постоянен. Сборната оценка за броя на проблемно употребяващите хероин в България е
между 20 000 и 30 000.
Прокрадват се някои нови признаци по отношение на рисковото поведение сред
проблемно употребяващите. Като че ли постепенно намалява употребата на използвани
игли и спринцовки, което е добра предпоставка за намаляване на здравните щети извън
основната – самата употреба.

Пазар на наркотичните вещества
Към настоящия момент не съществуват данни за нелегално отглеждане на
опиев мак и производство на хероин на територията на нашата страна, въпреки че в
близкото минало е имало такива опити, но те са били по скоро инцидентни, отколкото резултат на планирана дейност за производство на хероин от страна на организирани престъпни групи.
Хероинът, който се употребява в нашата страна, е произведен предимно в Афганистан или Турция и достига до вътрешния ни пазар по няколко начина, като найчесто срещаните са следните:
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1) трафик на малки количества хероин от Р Турция до България, организиран от
български престъпни групи и осъществен чрез български куриери;
2) „заплащане“ с хероин на български граждани за осигурен куриер или МПС с
тайник за трафик на наркотика от Турция през България за държави от Западна Европа;
3) получаване на хероин като бартер за амфетамин.
По Балканския път трафикът на хероин се извършва основно по магистрално
шосе Е-80, като се има предвид относително добре развитата инфраструктура. Използват се предимно леки автомобили, камиони и микробуси с изградени в тях тайници.
Трафик на малки количества хероин се осъществява активно и чрез железопътен транспорт от т.нар. „куфарни“ търговци. Контрабандата на наркотични вещества, освен през
съществуващите ГКПП, се извършва и в удобни за това участъци на т.нар. „зелена
граница“.
Организатори на каналите за трафик на хероин са турски граждани и косовски
албанци – граждани на бивша Югославия. Налице е устойчива тенденция на участие на
български граждани, изпълняващи поддържаща роля в организирани престъпни групи,
осъществяващи трафик на хероин.
Паралелно с трафика на хероин в обратна посока се увеличава трафикът на оцетен анхидрид, предназначен за нелегалните хероинови лаборатории в Турция. Установените случаи на трафик на оцетен анхидрид показват, че той преминава транзитно
през страната и идва основно от две направления – Румъния и държавите от бивша
Югославия.
Поддържа се тенденцията пласираният на вътрешния пазар канабис да се осигурява от насажденията, разположени в труднодостъпни и пустеещи земи предимно в
Петричко-Санданския регион и Огражден. Правят се опити за оранжерийно отглеждане
на канабис в градски условия. Поради по-високата му цена в Гърция част от произведените количества се пренасят през т.нар. „зелена граница“.
Трафик на марихуана и хашиш се извършва от Албания през България за Турция, като организатори са главно албански граждани.
Процесите на отглеждане и реализация на канабиса са под контрола на български престъпни структури. Адекватни на нарасналите количества отглеждан канабис са и
количествата марихуана, активно разпространявани на вътрешния пазар.
Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България найшироко употребяваното наркотично вещество е канабисът и в частност марихуаната.
Подобна е тенденцията и в други централно- и източноевропейски държави, напр.
Естония, Латвия, Словения, Унгария, Чехия. Бързо нарастване на експерименталната
употреба на канабис е регистрирана и в Литва, Румъния и Словакия.1
Обстановката, свързана с трафика на синтетични наркотици, е изключително сложна и динамична през последните няколко години. Различните източници категорично потвърждават значителното увеличаване на трафика. За разлика от хероина,
синтетичните наркотици се пренасят в обратната посока – от Европа през Турция за
Средния и Близкия изток.
Вече е регистриран процес на увеличаване на употребата на синтетичните
наркотици – амфетамините, екстази, „пико“ и т.н. Той е във връзка и с все по-ясно
забелязващото се през последните години явление, особено сред младите хора, –
употреба на наркотични вещества на местата за развлечение – дискотеки, клубове,
рейв, техно и други партита. Става дума за определена група вещества, обозначавани
като „денс наркотици“ или „диско наркотици“, в която се включват основно синтетични стимуланти (екстази, амфетамини), канабис и в значително по-редки случаи
халюциногени (LSD). Разбира се, и това не е „български патент“ – според национални проучвания, например в Унгария, екстази се е превърнало в най-експериментира1
Годишни доклади за 2000 и 2001 г. на националните фокусни центрове (Focal Points) на държавите от Централна и Източна Европа по проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества.
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ното и употребявано наркотични вещество сред младите хора, в Словения канабисът
и синтетичните наркотици в лицето на MDMA (екстази) са на върха по популярност,
а тенденцията на нарастваща употреба на канабис и синтетични наркотици (най-вече
амфетамини и екстази) е регистрирана през 90-те години и в държавите – членки на
Европейския съюз.
Разпространението на кокаин в България е ограничено поради високата му пазарна цена. Трайна остава тенденцията на територията на България да се извършва
контрабанда на малки количества кокаин, основно във въздушни каргопратки.
Продължава участието на български граждани в организирани престъпни групи,
ангажирани с трафик на кокаин от Южна Америка за Централна и Западна Европа,
използвани като превозвачи на по-големи количества под прикритието на легална търговска дейност или като „куриери гълтачи“ при пренасяне на по-малки количества
кокаин по въздуха. Български граждани, предимно от регионите на Бургас и Варна, са
използвани за транспортиране на кокаин от Южна Америка и хашиш от Мароко.
При трафика на кокаин се запазва тенденцията на намаляване на вноса на кокаин в страната и замяната му с по-евтиния синтетичен наркотик „пико“. Забелязва се
известна децентрализация на доставките на кокаин от Латинска Америка. С цел намаляване на риска от задържане на куриери при трафика на наркотици територията на
България се заобикаля, като в Западна Европа се организират т.нар. „депа“.

Инфекциозни заболявания и смъртност, свързани с употребата на
наркотици
Една от по-сериозните последици за здравето от употребата на незаконни наркотици, и по-конкретно от инжектирането, е предаването на ХИВ вируса и на други
инфекциозни заболявания, предимно хепатит В и С. Връзката между инжектирането на
наркотици и предаването на инфекциите е добре установена. Поради това намаляването
на инжекционната употреба и на ползването на общи средства за инжектиране се превърна в главна цел на обществените здравни мерки за намеса в тази област.
Нивото на HIV инфекциите в нашата страна продължава да е ниско – само няколко положителени резултата са получени и потвърдени през последните няколко
години.
Смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици, са сложно понятие. Те
следва да се разглеждат не само като причинени непосредствено от действието на психоактивни вещества, а и като случаи, при които употребата на наркотици е от косвено
или несъществено значение (напр. катастрофи по пътищата, инфекциозни заболявания).

Заключение
Проблемите на производството и трафика на наркотични вещества са сред найсериозните проблеми, с които човечеството трябва да се справя. Колкото по-скоро се
постигне напредък в борбата на международните организации и отделните държави с
тези разрушителни за обществото явления, толкова по-малко ще бъдат негативните
последици за цялото човечество.
Светът осъзнава сериозността на проблемите и взема адекватни мерки. Площите, на които се отглеждат растителни култури, от които се произвеждат наркотици,
непрекъснато се съкращават и това е вече необратима тенденция. Международният
натиск върху държавите, които открито поощряват наркопроизводството, постоянно се
увеличава. Заловените количества наркотични вещества нараства с всяка изминала
година. Нужно е богатите държави да отделят повече средства по програми за подпомагане на фермерите, отказали се от производството на наркосъдържащи култури, както и
за утвърждаване на законността в тези нестабилни региони по света.
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Важно е да продължи международното сътрудничество между специализираните служби за борба с наркотиците на отделните държави. Това е правилният път, доказан с немалкото успехи в борбата с това явление.
За по успешното противодействие на незаконното производство и трафик на
наркотични вещества може би е нужна нова стратегия, подобна на тази, която САЩ и
ЕС прилагат срещу тероризма, – изкореняване на явлението в неговия зародиш. Това е
много трудна задача, но със сигурност усилията си струват.
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Introduction
An effective social infrastructure should be in line with the active life of the rural
population. However, life-activity in the conditions of modern territorial space has lost stability, stability, creativity.
The bulk of the population living in the Kazakh villages, was in a state of survival,
experiencing increasing fear and despair before the „tomorrow“. The number of the rural
population engaged in agricultural production is constantly decreasing, poverty is increasing,
which generates anti-social sentiments of society.
The mentioned phenomena reflect what is considered to be a systemic crisis. The only
way out of this situation can be the preservation and enhancement of the social infrastructure
of territorial settlements on the verge of destruction and disappearance. In the context of the
ongoing economic crisis, the social infrastructure is expressed at the level of „island“ character [2: 106-108].
Agriculture has an important role to play in all countries of the world, including even
those where domestic production is more expensive than imports. The peculiarity of the agrofood system is that in General, the agricultural sector is considered in two aspects: as an object of additional state support and as a source of income for the state budget [7: 93-95].
Public administration (eng. public administration) – the activities of public authorities
and their officials on the practical implementation of the policy developed on the basis of
appropriate procedures (public policy) [14].
Since the early 90-ies of XX century local government was recognized as an
integral element of the state. Over the years, the concept of legislation on local self-

Prof. Neli Bencheva, PhD, CESc, Assoc. Prof. Anar Nukesheva, Shynar Kossymbayeva, PhD student 171

government has been formed, the legal and economic principles of local self-government
have been established.
It is obvious that a balanced, productively functioning system of municipal government is considered an important condition for the functioning of the entire mechanism of
public administration, its sustainability and strategic development. Implementation of management and control of the social sphere is carried out by the authorities at three levels, the
powers of each of them are legally delimited: – state (Ministry of social profile); – regional
(relevant authorities); – local (city and district authorities) [11].
In addition, in the management of the development of the social sphere there are
mechanisms of regulatory impact: a) spontaneous – is expressed in the chaotic influence of
complex and often incompatible group of factors, conditions on the processes of reproduction
of the population, their connection, b) conscious – is represented by purposeful social activity
through special public institutions (subjects of management), collectively representing the
management system to obtain certain results.
These mechanisms can manifest themselves both separately and in interaction with
each other.
The indirect functions of the state in the social sphere include: – maintenance of macroeconomic and structural balance; – formation and maintenance of economic order through
the development and guarantee of the implementation of norms and rules of conduct in the
relations of economic agents; – definition of strategic socio-cultural goals and means of development; – formation of a favorable investment and business climate, as well as favorable
socio-cultural conditions for the functioning of the economy; – ensuring social and economic
security, neutralization of social threats and factors of instability, crisis.
The aim is to study the stages of formation of the infrastructure bases of social development of rural areas in Kazakhstan, as well as foreign experience in the development of
social infrastructure of rural areas.

Methodology of empirical research
The study presents the stages of formation of infrastructure bases of social development of rural areas in the Republic of Kazakhstan.
Based on a comprehensive analysis of the mechanisms of state influence on the social
policy of the country was identified: the importance of social infrastructure development for
the population of rural areas; new principles of social policy of the state. Based on the comparison of the state administration of social infrastructure of Kazakhstan with other countries,
the author has given a new rural paradigm.
The article used such methods of empirical research as observation and comparison.
The information base of the article is the state programs of development of rural areas and
scientific works of domestic and foreign researchers.

Results and discussion
In Soviet times, the infrastructure and social facilities of the village as a determining
factor in the effective development of the agricultural labor market were an integral part of
large collective and state farms. The socio-economic infrastructure was owned and financed
by agricultural enterprises. These enterprises provided not only agricultural production, but
also the provision of social services and the development and maintenance of rural infrastructure. They also managed the majority of non-agricultural service and production structures in
rural areas. Within the framework of the General policy in the field of construction, all efforts
were focused on the development of urban industrial areas. Basic utilities, including water,
sanitation, telecommunications, etc., were also relatively well developed in large and small
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cities and towns, but not in rural areas. In General, the level of social services and infrastructure in rural areas is much lower than in the city.
Describing the village of the Soviet period, it should be noted that the social structure
of the rural population was clearly defined. Representatives of collective-farm peasantry,
working class (workers of state farms) and intellectuals differed. Now the social structure in
the village has become more blurred, fragmented, informal. The reason – a fundamental
change in the country that occurred as a result of market reforms of the 1990s, Changes in the
structure of ownership and employment generated by the processes of privatization, have
transformed the social structure of society in General and villages in particular.
As a result of these shifts, agriculture has become an outsider of the modern Kazakh
economy, and rural residents have become the lowest paid category of workers.
On the state of the system of social services and infrastructure in rural areas was
negatively affected by the problems of the transition period. The increase in the debt of
agricultural enterprises led to the „bleeding“ of these farms and a reduction in the service
sector. The legislation adopted in 1991-1992 allowed collective and state farms and their
successors to transfer their social facilities to the balance of the relevant regional or local
authorities. After this transfer, the financing of costs for the management of social facilities
and their maintenance became the responsibility of local and municipal authorities. But at
the same time local authorities did not assume any legally binding obligations on the
content of these objects. The main factor limiting the transfer of social facilities is the lack
of funds and local budgets [1: 247-250].
As a result of the reduction of financing, both from traditional sources (agricultural
enterprises) and from the state budget, as well as from local budgets, the state of the social
infrastructure of the village continues to deteriorate. The number of children attending preschool in the last ten years (2008-2018) has decreased by 2.5 times, while the number of
students in rural schools has increased by only 4% during this period. Compared with 1970,
the number of educational institutions decreased significantly in 2018. At present, there is also
a further reduction in the number of cultural objects and cultural activities.
Despite the positive trends, the opportunities for the development of rural infrastructure and culture are significantly limited due to financial difficulties in the country as a whole,
as well as due to the deterioration of the overall economic conditions in rural areas. Over the
past ten years, there has been a sharp decline in investment in the social and engineering
infrastructure of the village, the only exception being the laying of networks for the supply of
natural gas.
Kazakhstan has developed a state program for the development of rural areas of the
Republic of Kazakhstan for 2004-2010, based on which there are regional programs. The
objectives of the regional rural development programs are to equalize the living conditions of
the village, to achieve dynamic economic growth of rural settlements, providing an acceptable
level of social benefits to rural residents, improving the quality of life in the village. The
regional programs of the Republic of Kazakhstan provide for the classification of rural settlements according to a group of criteria characterizing the level of socio-economic development, among which the priority is the assessment of economic potential. It is planned that the
measures of state support will be aimed at the development of life support infrastructure,
especially in promising rural settlements with sufficient economic potential, providing the
necessary level of income of the population.
Social policy refers to a strategic socio-economic direction that guarantees a high
standard of living and good working conditions, as well as security and social protection.
The main objective of social policy is to increase the living standards of people by increasing the activity and initiative of citizens, both at work and in private life, as well as by
creating conditions for all able – bodied citizens in which they will be able to guarantee the
well-being of all family members, make savings and invest them correctly. In practice, social
policy is the sum of many vectors of national policy [5].
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Figure 1. New principles of social policy of the state in the context of the „Strategy
Kazakhstan -2050“

Source: Own elaboration.

The strategic development plan of the Republic of Kazakhstan until 2020 States that
by 2020 the share of the population with incomes below the subsistence minimum will decrease to 8 % [4].
Currently, the government of Kazakhstan recognized the method of programming,
which is widely practiced in development management. The programming system includes
the following blocks:
1. Block formation. At this stage, acceptable methods and tools of state regulation of
development are being developed. Also this block includes information, analytical and prognostic support of decision-making.
2. Resource block. It implies the amount of financial, property, natural and other resources that need to be allocated to solve the problem,
3. Implementation unit. It is quite diverse and heterogeneous, because it includes a
large number of stages, actions, procedures.
4. Control unit. Here we are talking about the control of decision-making and their
implementation. This block of management of development of the social sphere includes all
legal guarantees of comprehensive monitoring of the block of implementation.
Currently, the formation of conditions conducive to the socio-economic development
of the regions is one of the main tasks of public administration.
The defining trend of modern development is to ensure the full deployment of infrastructure processes, because without them it is impossible neither economic nor social life-the
provision of regions and the country as a whole. Infrastructure is becoming a powerful driver
of effective economic growth. The priority role of social infrastructure in the development of
society is determined by the fact that it contributes to the reproduction of man, his spiritual
and physical development, the creation of comfortable living conditions. In the management
of social infrastructure in society, special importance is attached to key issues, the solution of
which is most conducive to improving the quality of life.
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Kazakhstan's strategy of becoming one of the 50 most competitive countries in the
world suggests that the state should promote alternative participation of the private sector in
the social protection system and the provision of social services (education, health, culture).
The solution of such problems of the social sphere as the provision of social guarantees, employment, health and education, the fight against antisocial phenomena, etc., is implemented through social planning and management, through the implementation of social
activities, the development of social programs, enshrined in the form of laws, government
decisions, regulations, administrative documents.
We must understand that a well-planned social policy acts as a significant aspect of
the socio-economic functioning and development of the territories.
As subjects of management of development of social infrastructure of the village the
specialized state and local Executive bodies, services of social development of the enterprises
capable to provide social and economic progress in rural areas act, to increase welfare, to
improve working conditions and life of villagers.
For the development of rural areas can be traced to two alternative ways for the
wealthy developed countries and underdeveloped poor. For the first, it is rational and promising to use the past work, which they have in excess, – the improvement of agricultural machinery and technologies, for the second – live labor. At first glance, this method may look
like a regression – a return to manual operations, forced abandonment of the use of mechanization, the transition to reduced rotation of crops in crop rotation. However, as the experience
of Russia shows, the predominant use of manual labor in households is an objective necessity.
Personal subsidiary farms mainly provide the population of the Republic with meat, milk,
potatoes, vegetables, fruit, berries and grapes. However, a farmer, a cattle breeder, saving
even on his own needs, saves money to acquire additional means of production, i.e. begins to
save up past labor.

Foreign experience in the development of rural areas
Studying the experience of rural development, it is impossible not to touch upon the
European Union, which includes a large number of countries that have their own remarkable
ways of addressing this issue. However, to begin with, we note what is common for the whole
EU. The introduction of the common agricultural policy occurred in 1962, She defines the
common agricultural policy on agricultural productivity, the quality of life of farmers and
stabilize the market. The subsidy program newly accepted countries are also attracted to
countries that focused on the development of the village.
In the EU countries at the end of the XX century. The role of rural depressed areas in
their place in the division of labor began to be determined not by economic, agro-climatic and
production factors, and those aesthetic, environmental, cultural and historical conditions that
have formed here as a consequence of the lagging behind these areas of dynamic and rapidly
developing agricultural and industrial areas. In these areas, as a rule, was more favorable
environmental conditions, which is extremely important for recreation, treatment and health
of the population living here. Also here were able to save the centers of folk crafts, crafts and
wildlife areas, monuments of history, archeology, architecture. All these factors have become
comparative advantages of problem rural areas.
In the economically developed countries of the West, the ecology of peripheral rural
areas has become the most significant advantage compared to urban areas.
In the EU countries, the sources of socio-economic revival of depressed rural areas
and the development of their social infrastructure were not only socially oriented state budgets, but also active financial and organizational and economic assistance of local governments, enterprises of the municipal economy, private investments.
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A system of economic measures has been put in place to support the break-even production of food from local agricultural raw materials by small and medium-sized businesses,
including in the service sector, food and light industry and tourism.
In the peripheral rural areas in these years there was an increase in population, the development of social infrastructure, the countryside has become attractive not only for the
General population, but also for small, medium and large businesses.
The analysis of the whole complex of measures that make up the agricultural policy in
the problematic rural areas of Western Europe, gives grounds to assert that this policy is not
focused on agricultural production the leading link of social and economic development.
According to the totality and content of the implemented measures, this is not a traditional,
but an innovative strategy for the development of problem rural areas as self-sufficient socioeconomic complexes, the role of which for the state and the nation is much wider and more
important than the commodity production of agricultural products.
The European community (EU) has introduced the concept of „rural development“ – a
direction in the technologies, organization, activities and values of society, which increases
the capacity of the rural population to promote health, broaden their horizons, acquire knowledge and skills of creative participation in public life. It provides a more effective means,
perhaps, of peaceful resolution of conflicts and injustices, maintains a balance between the
possibilities of each rural resident to Express themselves, the most effective use of land. The
EU's rural areas cover up to 80% of the territory, where less than half of the rural population
lives. The problems of the EU rural areas are similar to those of the rural regions of Kazakhstan: the decline of agricultural activities, underdeveloped infrastructure, depopulation, poor
quality of services compared to the urban area, heavy dependence on agriculture and lack of
opportunities for non-agricultural activities. Rural development programmes include not only
support to farms, but also the development of alternative activities: tourism, forestry, industry,
which allow for more employment opportunities and increased income.
Among the most notable European studies are the directions associated with the evolution and interpretation of concepts and models of rural development, the review of which,
along with a detailed analysis of the tools of rural policy for the forty-year period (1970-2013)
made by Francesco Mantino [4].
The turning point in the European agricultural policy was the transition to a new paradigm of rural development in 2006.
Its main aspects revealed the declining role of agriculture in the formation of value
added and employment, revealed the rise of non-agricultural activities in rural areas, stressed
the use of local resources, multisectoral and territoriality (place based) rural policy [5].
The juxtaposition of the old (redistributive, equalizing, sectoral) and new (territorial,
integrated) approaches affected the main bases of rural development policy (Table 1).
Table № 1. New rural paradigm

Purposes

Old approach
Alignment, revenues and

Target sector

Agriculture

Main tool
Subsidies
Main active persons National governments,
partners

Source: [5: 60].

New approach
Competitiveness of rural areas, involvement
of local assets and non-traditional resources
Different sectors of the rural economy (rural
tourism, manufacturing, information and
communication industry)
Investment
All levels of management and local stakeholders (private, public, non-profit organizations).
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Researchers in Canada and the United States, focusing on the territoriality of rural development (places instead of sectors), emphasize the spatial heterogeneity of communities
that may be remote, dependent on natural resources or adjacent to a city with communal
amenities. Therefore, rural areas in densely populated Western Europe will have a very different set of alternatives than the remote areas of the great plains of North America.
Global progress towards humanization and greening of society is reflected in the development Strategy of Europe until 2020, which puts forward three mutually reinforcing
priorities: growth „smart“, developing on the economy of knowledge and innovation; growth
sustainable, provided more efficient, green and competitive economy; growth inclusive,
stimulating the economy with high employment, ensuring social and territorial harmony [5].
The pan-European strategic guidelines have also had an impact on rural development
policies, as can be clearly seen in the comparison of the regulations of support provided by the
main financial source – the European agricultural Fund for Rural Development (the European
Agricultural Fund for Rural Development).
The Europe 2020 strategy highlights rural support schemes that help to reduce barriers
to the labour market and social inclusion, especially for vulnerable groups – women, youth,
older persons and persons with disabilities. These include education and lifelong learning
(lifelong) opportunities, modern transport and information and communication infrastructure,
and improved access to social services.
The role of infrastructure in rural development is growing due to new challenges –
globalization, climate and demographic changes. Improving the infrastructure and quality of
life of rural areas experiencing the aging of the population and the migration of young educated people can attract domestic investment to expand the opportunities of education and the
labor market and so support social inclusion [8: 253-255].
On the territory of the European Union, there are funds for financing agricultural policy: the European Fund for regional development, the European social Fund, the European
agricultural Fund for guarantees and regulation, and the fisheries regulatory Fund, which
finances the fishing industry [7: 63-67].
Unlike many years of experience in the preparation of national and regional rural development programs (Rural Development Programs) in the EU and „rural white books“ in the
UK [9; 10: 12-23], Kazakhstan and Russia are at the beginning.
The Russian Federation adopted the Concept of sustainable development of rural areas (2010) and the Federal target program „Sustainable development of rural areas for 20142017 and for the period up to 2012“ (2013), launched the development of regional concepts
and programs [3; 13; 12: 66-68].

Conclusion
Thus, the modern concept of sustainable development combines three components:
social, economic and environmental. Sustainable rural development should also be based on
these three pillars. However, neither the Program nor the regional programs on sustainable
development of rural areas contain targets and indicators of the environmental component,
which in the near future may affect the possibility of providing generations with quality natural resources.
According to the results of the study, the following conclusions can be drawn:
1. The state program and its implementation allowed to slightly improve the situation
in rural areas, but most of the problems remained unsolved;
2. The problem of depression of villages in Kazakhstan necessitates the emergence of
new state and regional target programs that would allow to change all aspects of the social
infrastructure of the village separately, the most detailed recommendations on each direction;
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3. The government plays the greatest role in the development of rural areas, while
abroad business has long played a dominant role in the formation of mechanisms for the
development of social infrastructure of rural areas In Kazakhstan;
4. For rural areas of Kazakhstan and their development requires financial assistance,
but with selective regulation of this issue, to improve the quality of life of rural residents can
be most rational and effective when using positive foreign experience in maintaining sustainable development of rural areas.
In addition, for the further successful implementation of the state programs of rural
development and overcoming the phenomena of depression in the Republic of Kazakhstan it
is necessary to classify districts and municipalities by types of economic growth, by priority
areas of economic activity and on this basis to determine the strategic priorities and the
amount of allocated resources.
Broadcasting of „top – down“ program installations allows us to trace the infrastructure vector of rural development programs as one of the priorities of rural development in
individual EU countries and as the leading (often the only) priority of rural development in
Kazakhstan regions.
Rural areas of Kazakhstan – is the cradle of culture in the region, so you should pay
great attention to this to increase the attractiveness of the village and the preservation of cultural heritage and traditions.
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Introduction
One of the main issues of modernization of the national economy is the focus on industrial and innovative development in the stabilization and development of the agroindustrial sector of the economy. In this regard, the study is of particular importance for the
innovative development of the agro-industrial complex and ways to improve its economic
efficiency.
Innovative processes, in fact, reflect science and production, create continuous conditions for continuous improvement of technical, biological and chemical means and substances, technologies and methods of agriculture, the use of international standards for agricultural production, agro-climatic factors and market requirements.
All this will increase the intensity of the agricultural and processing industry, the development of innovations, increase productivity in all areas of agriculture and generate additional income.
Currently, agro-industrial production takes into account the possibility of improving
food security, taking into account the adaptation of innovative processes and the harmonious
use of natural, industrial, scientific and technical potential of the territory. The problem of
increasing the competitiveness of domestic products in the world market in connection with
Kazakhstan's accession to the WTO [8: 42-52].
Based on the experience of innovations in agro-industrial production, it is necessary to
use new or improved varieties of plants and racial animals, taking into account technological,
technical means and equipment, specific climatic and production conditions.
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The urgency of the problem of activation of innovative development of agriculture,
taking into account regional characteristics and needs for innovation, the creation in the region of organizational and economic conditions that stimulate the development of innovative
processes, as well as the need to develop theoretical provisions and practical recommendations to improve the economic effect of innovative development of agriculture determined the
choice of the topic of the article and the range of issues discussed in it.
In the world economic literature, the term „innovation“ refers to the transformation of
potential scientific and technological progress into real, embodied in new products and technologies. The term „innovation“ has been actively used in the transition economy of Kazakhstan both independently and to refer to a number of related concepts: „innovation“, „innovation process“, „innovative development“, etc. Innovative development involves the transition
to resource-saving technologies that allow to solve the issues of not only increasing production, but also saving resources, ensuring economic security. Innovation-innovation in the field
of technology, organization of labor or management, based on the use of science and best
practices, providing a qualitative increase in the efficiency of the production system or product quality. The innovation process is the process of sequential transformation of an idea into
a product, passing the stages of fundamental and applied research, design, marketing, production and marketing [2].
The aim of the study is to clarify the theoretical and methodological provisions and
develop practical recommendations for the development of innovative processes in agriculture
in Kazakhstan.

The methodology of the empirical study
On the basis of the comparative analysis of existing methods and approaches to the
evaluation of innovation and innovation in agriculture proposed a method of integrated assessment of the results of innovative development of agricultural industries using a system of
indicators of innovation statistics and integrated indicators of innovative development, which
allows to determine the degree of efficiency of the individual elements of the regional innovation system.
Innovative activity in agriculture is a complex diversified process with many interacting external and internal factors, direct and feedback, etc.Therefore, the assessment of innovative development of agriculture should be based on the identification of reasonable consistent
relationships of all elements of the innovation process. Today in the literature there is no
single method of evaluating the effectiveness of innovation, in relation to the specific conditions of agriculture. Meanwhile, international comparisons and determination of the level of
innovative development of the Russian agroindustrial complex against the background of
world indicators require the use of common comparable approaches and methods, which, as
the experience of our calculations, today can not be fully implemented due to the inconsistency of domestic innovation statistics to international standards [9: 3-13].
On this basis, a system of statistical indicators for assessing the state and development
of regional agriculture, supplemented by indicators of innovative development of enterprises,
which will allow for a better analysis. The methodological basis for the development of the
presented system of indicators of innovation assessment in agriculture is the state scientific,
technical and innovation policy in the country, comprehensive programs of socio-economic
and innovative development of the regions, as well as the proposed scheme of interaction of
elements of the innovation process in agriculture.
As a rule, innovation activity is estimated by the following indicators: the share of innovation-active enterprises, the cost of innovation, the share of new products in the total
volume of production, the number of small innovative enterprises in the industry, etc.the
article proposes the following system of indicators of innovation (Fig. 1).
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Figure 1. The system of indicators for assessing the effectiveness of innovation in
agriculture

Source: Compiled by source [9: 3-13].

On the basis of the developed system of private indicators can be calculated integral
indicator of assessing the level of innovative development of regional agriculture, which
allows to assess the final results of the generalized efficiency of innovation processes, to
determine the direction of their increase through the impact on the structural elements.

Results and discussion
Innovations in agriculture are the introduction into economic practice of the results of
research and development in the form of new varieties of plants, breeds of animals, new or
improved food products, new technologies in crop production, animal husbandry and processing industry to improve production efficiency. Innovation process in the agro-industrial complex is a single process of transformation of specific technological, technical, economic,
marketing, organizational and management ideas, which are the result of scientific and technological progress, into new technologies or methods of their introduction into production.
The main task of innovation in agriculture is to improve the production and socio-economic
indicators of the standard of living of the population. Implementation is not considered to be
the final point of the innovation process, since as it spreads in the economy, innovation improves, becomes more efficient, acquires new consumer qualities [5].
Characteristics of the innovation process are divided into qualitative and quantitative
(Table 1).
Innovative processes in agriculture are characterized by a wide range of regional, sectoral, functional, technological and organizational features. Conditions and factors affecting the
innovative development of agriculture are divided into negative (constraining innovation
development) and positive (contributing to the acceleration of innovation processes) (Table 1).
The study analyzes the main types, types and directions of innovation in agriculture,
which indicates their diversity, both in content and forms, areas and methods of application.
Therefore, the management of innovation processes involves the classification of innovation
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on various grounds, and it should be carried out on the most essential features that characterize the most important features of innovation.
Table 1. Characteristics of the innovation process
Characteristics of the innovation process
Qualitative
Quantitative
product quality standard
financial (capital structure and liquidity)
safety of finished products
market (turnover, growth and market share)
independence of the innovation process
economic (profit and profitability)
the level of enterprise management
innovative behaviour
political and social influence
Conditions and factors affecting the innovative development of agriculture
Positive
Negative
systematic departure from the administrative increase in the share of imported food prodand command methods of agricultural man- ucts
agement
the possibility of implementing various forms a big risk of innovation in agriculture
of management
availability of scientific and educational
reduction of scientific potential of agricultural
potential of agriculture
science
high-capacity food market
complex composition of agricultural production, low level of financing
systematic introduction of new technologies shortage of qualified personnel in agriculture,
in the production of environmentally friendly lack of training of personnel of the agriculproducts
tural sector in the field of innovation management
Source: Compiled by source [7: 154-158; 3: 107-109].

It is advisable to distinguish between the type and type of innovation. In this case, the
type is understood as innovation, combined into a separate group by characteristic features.
According to the literature in agriculture, four types of innovations are identified: selection
and genetic; technical and technological and production; organizational and management;
social and environmental, which are logically built correctly and are important for the successful management of innovation processes in the agricultural sector.
Type of innovation involves the particular innovation belonging to any single group on a
particular distinctive characteristic, which may have the following characteristics: degree of
innovation, scope of distribution, effectiveness, area of application etc. In this thesis the types of
innovation are grouped by purpose or purposes of use. This grouping gives the most complete
reflection of the specific features and characteristics of innovations, revealing the degree of their
influence on the efficiency of the reproduction process in agriculture [3: 107-109].
The improved classification of types of innovation by purpose or purpose of use in relation to agricultural production is presented in Table 2. It allows to significantly expand the
possibility of choosing innovations depending on the desired result in the course of the project
and to increase the innovative activity of agricultural producers.
In the conditions of accelerated development of scientific and technological progress
it is impossible to imagine further growth of agricultural production without the use of innovations in the country as a whole, but also in its regions [1: 45-48].
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Table 2. Recommended classification of types of innovation in relation to the agricultural sector
Types of innovation Purpose or purpose of innovation
Effective
Creation and development of new products, improving product quality
Technical
Updating and modernization of equipment, improving the quality of
repair and maintenance
Breeding
Creation and development of new plant varieties of new breeds of
animals and crosses of birds
Technological
Implementation of low-waste and resource-saving technology, resource saving
Marketing
Market monitoring, improvement of sales activities, increase of competitiveness
Organizational
Improving the organization of production, the use of new systems of
motivation
Economic
Improvement of methods of enterprise activity planning and forecasting
Personnel
Improvement of management personnel, recruitment and placement,
training and education
Financial
Improvement of methods of enterprise activity planning and forecasting
Social
Improvement of working conditions, social security of the collective
Production
Expansion of production capacities, diversification of production
activities
Source: Compiled from the source [1: 45-48].

In accordance with the climatic, economic, social and environmental conditions in the
regions there are different specialization of agricultural production, which reflects the interregional division of labor. The region of Northern Kazakhstan, including Akmola, North Kazakhstan, Kostanay region, is the main breadbasket of the country. Its share in the production
of wheat is 70.5%, legumes – 60-75, buckwheat and millet – 40-55%.
In the gross domestic product in 2017, the share of agriculture was 4.4%. The gross
agricultural output is dominated by crop production, its share reached 78% in Akmola region,
Kostanay – 67, North Kazakhstan – 77%, which allows to determine the current specialization
of the region as a grain – breeding (Table 3).
Table 3. Gross agricultural output of Northern Kazakhstan, billion tenge
The name of the region
Akmolinsk
Kostanay
North region
Northern Kazakhstan
Republic Kazakhstan
Akmolinsk
Kostanay
North region
Northern Kazakhstan

2013 y.
2014 y.
2015 y.
The gross output of agriculture
260,3
269, 5
292, 1
261, 6
267, 4
295, 1
332, 7
352, 3
382, 8
854,6
889,2
970,0
2 963, 9
3 158, 8
3 321, 7
Crop production
184, 2
181, 6
200, 3
182, 3
180, 3
203, 6
241, 9
247, 1
275, 3
608,4
609
679.2

2016 y.

2017 y.

349, 9
319, 5
413, 2
1082,6
3 701, 4

381, 4
368, 7
500, 2
1250,3
4 092, 3

239, 9
217, 6
289, 8
747,3

253, 9
260, 2
361, 3
875,4
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Republic Kazakhstan
Akmolinsk
Kostanay
North region
Northern Kazakhstan
Republic Kazakhstan

1 683, 9
1 739, 4
Livestock production
74, 2
85, 7
77, 2
84, 4
88, 5
102, 7
239,9
272,8
1 256, 9
1 393, 8
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1 825, 2

2 047, 6

2 249, 2

89, 3
88, 5
105,0
282,8
1 470,0

106, 5
98, 5
121, 0
326
1 621, 5

123, 3
106, 7
136, 3
366,3
1 811, 0

Source: Compiled from the source [6].

As a result of the radical economic reform in the agriculture of Northern Kazakhstan,
a multicultural economy was formed, based on a variety of forms of ownership and management. Currently, there are 13,843 peasant (farmer) farms, 3124 business partnerships, 98
production cooperatives, 52 joint-stock companies and 5 state enterprises. In the dynamics of
the number of animals in Northern Kazakhstan in all categories of farms, since 2013, there is
a trend of increase in all types of animals. This trend is associated with the implementation Of
the program of export development of cattle potential in the Republic of Kazakhstan for 20112020, within which cattle were imported to the region. The number of cattle in the regions
increases annually. On average, for 5 years the number of cattle amounted to 956.7 thousand
heads, including cows – 449.6 thousand heads.
The analysis of agriculture in Northern Kazakhstan showed that the overall state of
the industry is satisfactory. Changes in the number of all types of livestock and indicators of
its productivity, it can be concluded that the positive increase in meat production is mainly
due to an increase in livestock, which indicates the extensive development of livestock in the
country.
Figure 2. Structure of gross domestic product by economic activity in 2017, percentage

Source: Compiled from the source [6].

The study identified the following main directions of innovative development of agriculture in Northern Kazakhstan (Ttable 2).
In various sectors and spheres of the national economy, the essence of innovation activity has no fundamental differences, while the nature and direction of the innovation process
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in them can vary significantly. Innovation process in agriculture has its own specifics, due to
the peculiarities of agro-industrial production and, above all, its main component – agriculture.
The main factors hindering the innovative development of the industry are identified:
1. Lack of own funds for the formation of working capital and renewal of fixed assets
in the organizations of agriculture, K (f)X, LPH.
2. A high degree of wear and tear of the material, technical and technological base of
many agricultural enterprises, organizations of the food and processing industry of agriculture. Production capacities of large organizations are not used at full capacity.
3. Using not fully the potential of basic economic activities in agriculture: livestock
breeding and seed crops-to ensure a synergetic effect in the agricultural sector of the Republic.
4. The level of competitiveness of agricultural products, raw materials and food by
price parameters is not high enough in comparison with subsidized imported products.
5. An important factor hindering the innovative development of agriculture is the insufficient level of scientific potential, but these growth rates are insufficient for a qualitative
leap in the field of intellectual capacity – building and providing a basis for the development
of nano-and bio-technological industry in the region.
6. Priority investment of resources in investment, and not in innovative projects by
organizations of the Republic, investment institutions and funds, which leads to the loss of
innovative opportunities of the economic system of the Republic of Kazakhstan [10: 3-8].
The totality of the above-mentioned unresolved problems exacerbates the inertial nature of the development of the agricultural sector of the region's economy, which, if taken as a
whole, operates on the basis of a narrowed type of reproduction, that is, „eating“ the previously created potential of fixed assets and land fertility, reducing the labor potential of the
village, reducing the raw material base of food and processing industry organizations, which
leads to the emergence and expansion of the areas of depressed rural areas.
Table 4. The main directions of innovative development of agriculture in Northern Kazakhstan
Innovation

Expected result
In plant growing
1. Development of new high-yielding crop
1. Increasing crop yields, improving grain
varieties resistant to diseases through the use quality
of cell engineering, molecular genetics and
traditional breeding
2. Adaptation of highly productive varieties 2. Reduction of costs for introduction of new
of agricultural crops of foreign selection to high-yielding crops
soil and climatic conditions of Northern
Kazakhstan
3. Development and implementation of new 3. Preservation of land fertility, increasing
land use systems and water-saving technolo- crop yields
gies
4. Development and implementation of
4. Increase of labor productivity, reduction of
resource-saving systems of machines for
cost of mechanized works
complex mechanization of technological
processes in agriculture
5. Development and use of highly effective 5. Increase productivity and product quality
biological products to combat plant diseases
and pests
In animal husbandry
1. The creation of highly productive breeds 1. Increasing the productivity of animals,
of farm animals
improving the breed composition of the herd
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2. The adaptation farm animals from foreign
breeding for the zone of Northern Kazakhstan
3. The development and the introduction of
non-waste technologies of processing of
products of animal origin
4. The creation of new resource-saving systems of machines for complex mechanization
of technological processes in animal husbandry
5. The development of technical means of
water supply based on the use of renewable
natural energy sources
6. The perfection systems of keeping and
feeding of animals
7. The development of new methods of
diagnosis, prevention and treatment of
animals

185

2. Reduction the cost of improvement of the
breed composition of the herd. The productivity of animals
3. The improvement range of food products.
Reduced production costs
4. The increase of labor productivity. The
reduction of production costs

5. The reduction of costs for the production of
livestock products. Improving environmental
safety
6. The productivity of animals. Improving
product quality
7. Improving the quality of animal products.
Improving the ecological well-being of the
region

Source: Compiled from the source [4].

Conclusion
1. The processes taking place in the agro-industrial complex of the country increase
the role and responsibility of the regions in the implementation of innovation policy, which
will contribute to the successful implementation of the reform, enhance scientific and technical activities and accelerate the implementation of its achievements. The directions of innovative processes are determined by the peculiarities of a particular region, namely its natural and
economic conditions, the current structure of production, the level of scientific support, scientific and technical policy, etc. Taking into account these features, the priority directions of
innovative development are identified, regional programs are formed, innovative projects are
developed.
2. Foreign experience in the development of scientific achievements at the regional
level indicates that the feature of the development of innovative processes is the focus on the
relevant sectors of the region, the priorities of its development, the maximum use of certain
advantages of the region.
3. The material and intellectual basis of the innovation process in agriculture is its scientific and technical potential, it is concentrated mainly in scientific organizations. The analysis of the state of scientific and technical potential of the agricultural sector suggests that,
despite the socio-economic difficulties and difficult financial situation of agricultural science,
scientific and technical potential is preserved, which should contribute to the acceleration of
the introduction of effective scientific and technical developments as an important factor in
the stabilization and economic recovery of agriculture and especially.
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Резюме: В статията се разглеждат настоящото състояние и перспективите за развитие на млекопроизводството в Казахстан. Според статистическите данни на Република Казахстан е извършен анализ на млекопроизводството и са идентифицирани динамиката на популацията от говеда във всички категории стопанства в страната и средният добив на мляко от
крава. Също така е направен анализ на данните за производството на мляко, динамиката на
износа и вноса и потреблението на мляко и млечни продукти на глава от населението в кг/година
през последните пет години. В Казахстан 75 % от млякото се произвежда в домакинствата,
така че в статията се предлага да се комбинират в земеделски кооперации.
Ключови думи: добитък, производство, внос, износ, потребление

Introduction
Cow's milk is the most produced and consumed human food product in the world. It is
a source of easy digestible protein and calcium, number of vitamins and valuable micromacroelements. Milk is the basis of the diet of almost any modern person. Milk is especially
useful for children, pregnant women, nursing women and the elderly. Milk is part of a lot of
food, not to mention its derivatives – dairy products, kefir, butter, cheeses – sausage, and
chocolate, and most types of pastries. Milk and a great variety of dairy products make a variety of food, improve the taste, increase the nutritional value of food and have great dietary
and healing value.
In Kazakhstan, and just like in the world dairy production are specific features of development and problems that we will consider in the framework of this article.
And let's start with the fact that livestock in Kazakhstan is one of the traditional
branches of agriculture. Dairy and meat products since ancient times formed the basis of a
nutritious diet of the Kazakh people. A nomadic way of life and the use of seasonal pastures
for livestock formed the distinctive culture of our nation.
At the same time, we have a fairly low rate of consumption of dairy products per capita. If in Europe the consumption of dairy products is 600 kg per capita (including butter,
cheese), then, according to the latest data, we have 240 kilograms [1: 17-167].
If we evaluate and analyze the food shelves of shops and supermarkets of the
republic, we will see that they are just inundated with imported milk and dairy products.
This is due to the lack of a well-established control system for incoming imported products,
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as well as anti-dumping investigation mechanisms do not work, so the domestic
manufacturer easily shifts imports.
We will also see that prices for raw milk produced in Russia and Belarus are 20-30%
lower than domestic ones, so our trade is happy to become a distributor of foreign companies.
This gives additional profit, and imported products are provided with the best sales conditions
[3: 136-142].
Thus, the relevance of these issues does not leave indifferent neither the scientists
studying this topic, nor the producers of meat and dairy products, nor the population, nor the
government. And at each level in the Republic of Kazakhstan, special attention is paid to the
development of the livestock industry, as there is an excellent opportunity to produce competitive and environmentally friendly meat and dairy products.
The aim is to study the current state of milk production in Kazakhstan, identify shortcomings and identify ways to improve the competitiveness of dairy products.

Methodology and empirical research
In Kazakhstan, and just like in the world dairy production, there are specific features
of development and problems that we will consider in the framework of this article.
Sustainable development of agricultural production, including milk production, is the
most important task of ensuring the country's food security. Improving the efficiency of production of milk and dairy products under the following conditions: the creation of conditions
for the development of various forms of ownership and management; cooperation and integration of agricultural producers with service and processing enterprises.
The database of research is based on statistical data of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Agriculture, analysis of economic, statistical, monographic methods.

Results and discussion
In general, the priority positively affected to the growth of the main indicators of the
livestock industry. The volume of gross livestock production in 2017 amounted to 1.8 trillion.
tenge.
The share of industry in the structure of gross output of agriculture amounted to 44.2%.
Figure 1. The number of cattle in the Republic of Kazakhstan

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan [5].
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According to the Statistics Committee of the Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, the cattle population at the end of 2017 amounted to 6,764.2 thousand heads (Fig. 1).
As of 2017, the number of cattle in agricultural enterprises and peasant (farmer) farms
compared to 2013 increased by 56.7% and 59.6%, respectively, but at the same time, a decrease in livestock number by 3.9% in households. Despite the downward trend in cattle
population in households, its share is 57.3%, compared with the same share, which in 2013
was 68.9%. At the same time, in the structure of the cattle population, the proportion of cows
was 49.7%. Over the past five years, the number of cows has increased by 627.5 thousand
heads or 23%.
By regions, the situation with cattle livestock is as follows: the largest percentage of
livestock number growth is observed in the South Kazakhstan and Almaty regions – 19 and
13% (from 838.7 thousand goals in 2013 to 994.8 thousand goals). 2017 in SKO, and from
852.5 to 963.9 thousand goals in the Almaty region). Sixteen percent increase in livestock
observed in the East Kazakhstan region – from 769.3 thousand goal. up to 895.4 thousand goal.
In Kazakhstan over the past years, stable positive dynamics has been observed in milk
production (Fig. 2). In 2017, the level of milk production compared with 2013 increased by
11.6%, rising by 573.1 thousand tons. According to official statistics, the volume of cow milk
produced in 2017 amounted to 5,419.9 thousand tons, while in 2013 it was produced 4,851.4
thousand tons. The country uses mainly cow's milk, whose share in total milk production of
all types is 99%.
Figure 2. Production of milk of all kinds, thousand tons

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan [5].

In 2017, the average milk yield of a cow in Kazakhstan was in all categories of farms,
according to the Statistics Committee of the Republic of Kazakhstan, 2337 kilograms of milk
(Fig. 3). But this level is quite different depending on the shape of farms containing cows. In
large farms, milk production reaches a level of 3876 kilograms, in peasant farms – 1,854 kg,
and in households – 2410 kilograms [2].
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Figure 3. Average milk yield in all categories of farms, kg

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan [5].

Figure 4. Dairy consumption per capita

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan [5].

According to the Statistics Committee of the Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, compared to 2013, the consumption of dairy products per capita
increased by 1.8 kilograms (Fig. 4).
Today, there are 148 milk processing enterprises operating in the Republic, of which
5% are large, 29% are medium and 66% are small. The total capacity of which is 1.8 million
tons of milk per year, congestion is 60%. Local enterprises provide the domestic market with
dairy products at 92% with a total demand of 5.77 million tons. Kazakhstan processed milk
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covers 95.6% of the need, fermented milk products – 86%, butter – 66%, cheese and cottage
cheese – 56%.
Next, we will consider and focus on issues requiring solutions and problem factors
that do not allow the livestock industry to grow by several times, completely cover the needs
of the domestic consumption market, become global exporters of environmentally friendly
products.
The first factor is low profitability. In the dairy industry, there are also a number of
unsolved problems, the main one of which is low profitability of production, and, accordingly,
higher production costs. Affected by many components, including substantial purchase prices
for raw milk, as well as transportation costs. Here, a strong negative factor is the fact that it is
necessary to transport milk over long distances due to the strong territorial dispersion of suppliers, which leads to high transport costs and the risk of milk spoilage.
The productivity of the dairy industry of livestock also requires special attention. The
most obvious factors here are the number of dairy cows and the level of milk yield from each
of them. In turn, the level of milk yield depends on the natural productivity of cows, their
health and age. Proper maintenance and proper feeding of animals with all the necessary
nutrients is a prerequisite for increasing milk production.
The climatic conditions in which the animals are located also play a role. In countries
with a milder climate, cows yield increases. The production of cow's milk is absolutely seasonal, directly related to the calving of cows and the subsequent feeding of calves. Milk production increases from mid-winter and in spring, reaching its peak in June with the end of
mass calving. Then, in the summer and autumn, lactation in cows gradually decreases and
there is a gradual decline in milk production. At this time it is necessary to use the resources
harvested in the high season, that is, milk powder.
In order to have competitive advantages in the market, domestic enterprises need to
invest primarily in high quality products, in innovations, in the expansion of the range, and
reduce the costs of production and transportation.
All these factors suggest that the dairy industry of Kazakhstan needs government support in order to remain competitive with respect to imported products, as well as for the possibility of exporting livestock products to other countries.

Conclusion
Overall, we can conclude that an important issue is the support of domestic producers
of dairy products in connection with the entry of Kazakhstan in the WTO [4].
And it is also worth taking measures to protect dairy producers from unfair competition. Requirements to ban the use of various mixtures that do not meet medical requirements,
are detrimental to the human body, should be strengthened.
The issue of uninterrupted supply of raw milk of large processing plants requires solving, since 75% of raw milk as raw material is produced in households, and it does not meet
the standards of the European Union and the WTO.
There are problems of lack of feed, their low quality; lack of mechanized care for
livestock.
Milk reception points should be set up to serve a large number of small producers to
collect large volumes of raw milk. Due to the lack of possibilities of a specially organized
production system, it is worth considering the issue of creating cooperatives based on the
principle of cooperation of small farms with large producers or processors.
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Резюме: Понастоящем въпросът за разширяването и укрепването на междурегионалните икономически отношения чрез създаването на клъстери става особено актуален. Авторите
на тази статия предоставят анализ на потенциалните възможности за създаване на клъстер в
Акмолинска област на Република Казахстан. За целите на изучаването на отраслите на АПК
авторите използват методологията на А. В. Ермишина. Основните показатели, които служат
за основа на анализа на устойчивата конкурентоспособност на региона, са: коефициент на
локализация на споменатото производство на територията на региона, коефициент на производство на глава от населението и коефициент на специализация на региона по отношение на
дадена индустрия. Статията показва констатациите от SWOT анализа на потенциалните
възможности на животновъдната индустрия на Казахстан. Както количествените, така и
качествените анализи показват, че в Казахстан съществува т.нар. „потенциален клъстер за
месо“. Този документ разкрива както слабостите, така и основните фактори, които биха могли
да окажат благоприятно влияние върху развитието на клъстера.
Ключови думи: клъстер, регион, производствени фактори, SWOT анализ, устойчива конкурентоспособност

Development of livestock production constitutes one of the key strategic economic
objectives of Kazakhstan and continues to be the major source of employment, food, and
income for its rural people.
The Republic of Kazakhstan pays considerable attention to the issue of cluster development. The initial and fundamental prelude for the clusterization of the entire agricultural
sector of Kazakhstan resides in the existing interconnections between all categories of farm
units. It seems both possible and reasonable to strengthen these interconnections within pretty
much every rural area, i.e. it is quite realistic to create strongly interrelated systems as are
mature developed clusters 4: 21.
With a view to further improvement of the regional policy of Akmola oblast in respect
of its livestock production sector, it would be worth considering a mechanism to unite all
involved actors into a regional meat cluster, the implementation of which could serve as a
strong impetus to the development of both the local animal husbandry and numerous supporting industries, such as, trade, processing, transport, and so on.
In February 2015, the Akmola Oblast Maslikhat adopted the Integrated Program for
the development of the Food Zone around the city of Astana for 2015-2018 that highlights
increasing of the production volumes of the agricultural products, including processing,
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within the food zone around the city of Astana. In order to achieve the targeted objective as
well as improve the regional policy of Akmola oblast in the field of its livestock production, it
seems quite appropriate to consider the mechanism to bring together all involved actors into
the regional meat cluster 5: 35.
For the purpose of studying the poultry production industry of Akmola oblast to establish a cluster, the method of A.V. Yermishina was used which includes three stages [6: 2] as
follows:
1) Quantitative analysis of the sustainable competitiveness, i.e. determination of the
market position of the regional industries;
2) Qualitative analysis of the availability and composition of the resource base required to ensure competitiveness of the regional enterprises in certain categories, i.e. suitable
environment of the sustainable competitiveness;
3) Determination of particular sectors of the economy which may promote competitive advantages of the enterprises of the region, i.e. cluster analysis.
The quantitative analysis of the sustainable competitiveness of the meat industry of
Akmola oblast can be characterized by the following indicators:
1. Localization coefficient.
2. Per capita production coefficient.
3. Specialization coefficient of the region in the specific industry.
Localization Coefficient of the given production within the territory of the said region/LC is presented as the specific weight of the industry in the productive structure (Rsw) to
the specific weight of the same industry on the national level (Nsw), formula (1):

(1)
Rsw= KZT 17525,1 mln./KZT 89294,4 mln.= 0,20

Nsw = KZT 89294,4 mln./KZT 1469923 mln.= 0,06
LC=Rsc/Nsw=0,20/0,06=3,33
Per capita production coefficient (CC) is the share of the specific weight of the regional industry in the corresponding national industry structure (Rsw) to the part of the population of the region in the total national population (Spr), formula (2):

(2)
Rsw = KZT 17525,1 mln./ KZT 3588671,3 mln.= 0,05

Spr = 744411 ppl / 17670957 ppl = 0,04
CC=Rsw/Spr=0,05/0,04=1,25
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Specialization coefficient of the region in the specific industry (SC) is defined as the
specific weight of the industry in the region (Rsw) to the specific weight of the region in the
national GDP (Swc), formula (3):

(3)
Rsw = KZT 17525,1 mln./KZT 388671,3 mln.= 0,05

Swc = KZT 1061046,5 mln./KZT 38711903,9 mln.= 0,027
SC=Rsw/Swc=0,05/0,027=1,85
According to the methodology of Yermishina A.V., if the estimate indicators are
greater than 1, then the industry under study (which is cattle meat production in our case) can
serve as the basis for the establishment of a cluster. The above coefficients of the meat industry of Akmola oblast, in particular: localization coefficient, per capita production coefficient,
and specialization coefficient, are all greater than 1. Thus, one can come to a tentative conclusion on the possibility to establish the meat cluster of Akmola oblast.
The quantitative analysis of the enterprises and industries is supplemented by the
qualitative study. The results of the latter reside in the determination of the availability and
composition of the resource base required to ensure the competitiveness of the region in certain sectors of the economy. Such results are formed on the basis of the analysis of the comprehensive conditions, which, both individually and collectively, constitute the foundation of
the sustainable competitiveness:
– Production factors necessary to maintain competitive practices within the industry;
– Existing demand at the domestic market for the products of the industry;
– Competitive supplying industries or other supporting sectors in the region;
– Factors to promote development of the effective strategies of the business organization and management, targeted towards the competitiveness within the domestic market [6].
The specificity of the industry defines a varying degree of importance of such conditions. The assessment of the actual existence of a certain condition may be either quantitative
or qualitative.
Among the principal factors that influence formation and development of the regional
meat cluster in Akmola oblast are the following 3: 117-121:
1. Geographical concentration and proximity: all key actors of the cluster, the socalled cluster core, in particular, feed yards, feed factories, and meat processing plants, are
located geographically close to each other and are quite capable of close collaboration.
2. Existing competitive advantages of the region: favorable geographical location,
access to raw stock, availability of highly qualified human resources, specialized educational
institutions and research centers.
3. Existing competitive enterprises and export-oriented nature of the industry.
4. Intensive implementation of various governmental programs aimed at developing
export capabilities of the livestock production industry.
5. Availability of sales markets: proximity to the city of Astana and neighboring regions of the Russian Federation.
The fundamental competitive advantage of Akmola oblast lies in its favorable geographical location – around the capital city of Astana. The oblast has a developed network of
transport communications. Railroads with a number of large rail junctions connect important
destinations of the country, from north to south, and from west to east.
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Table 1. SWOT-analysis of potential opportunities of Akmola oblast for the establishment of the regional meat cluster
Strengths
1. Historically developed sector of animal husbandry. From older
times, Kazakhs raised livestock
2. Availability of the favorable natural resources: vast territories
for cultivation
3. Developed crop production sector that enables to keep animals
4. Strong governmental support provided to the livestock production industry*
5. Existing powerful educational and scientific potential of the
region (Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary
Medicine, S.Seifullin Kazakh Agro Technical University)
6. Significant investment potential
7. High level of business activities of the local population
8. Convenient geographical location of the oblast: proximity to
the capital city and neighboring regions of the Russian Federation
9. Availability of processing enterprises in the oblast
Opportunities
1. Increase of the meat production volumes in Akmola oblast
2. Possibility to apply free-ranging husbandry technologies in the
conditions of the northern regions of Kazakhstan
3. Usage of the grain wastage for feeding animals
4. The national cattle meat export development program provides
for the purchase of the cattle breeding stock from abroad, thus
improving the genetic potential of the animal stock
5. Expansion of the product sales markets, enhancement of the
export opportunities
6. Introduction of the closed manufacturing chain, from the
establishment of breeding farms to sales of finished goods of
meat-processing complexes

Weaknesses
1. Over 80 % of the available cattle are maintained
in the personal farm
households of the local
population
2. Poor breeding of the
cattle
3. Weak feeding base
4. Ineffective usage of
available pasture resources
5. Unsatisfactory cattle
veterinary services
6. Low animal productivity

Threats
1. Low competitiveness of
meat producers in comparison with the analogous
imported goods
2. High production costs
3. Ineffective implementation of the governmental
programs in the manufacturing sector

Note: *The national cattle meat export development program for 2010-2019; 1 Prepared by the author

Livestock products make up to the one third of the total volume of the gross production of agricultural goods in Akmola oblast. The number of all categories of animals and
volumes of the respective animal husbandry products experience a sustainable increase with
every year 1: 48-53.
One of the key objectives of the oblast agrarian policy resides in the creation of the
food zone around the city of Astana along with the provision of good-quality food products to
residents of the capital city, increase of the overall food supplies, and winning a worthy niche
among other food suppliers represented at the market of the capital city, oblast, and growing
recreation areas. This program embraces all districts of the oblast, including projects on the
establishment of feed yards and large dairy farms with the closed cycle of dairy processing 2.
The above SWOT-analysis (Table 1) vividly describes existing strengths and weaknesses related to the establishment and development of the meat cluster.
The SWOT-analysis confirmed certain threats, however, in general, the situation can be
considered as favorable for the creation of the livestock production cluster in Akmola oblast.
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The specificity of the oblast defines a varying degree of importance of those conditions.
The assessment of the actual existence of a certain condition may be either quantitative or
qualitative. Below Table 2 gives the qualitative analysis of the cluster potential of Akmola oblast.
Table 2 shows that Akmola oblast has sufficient advantages for the establishment of
the meat cluster, such as:
– numerous educational centers necessary to prepare qualified specialists;
– impressive research and development base;
– positive role of the Government that provides assistance to the national cluster development.
Table 2. Qualitative analysis of the meat industry cluster potential of Akmola oblast
Indicator
Availability and
degree of activities
of professional nonfor-profit organizations in the said
industry (associations, unions)
Availability and
degree of activities
of research institutions related to the
said industry

Availability and
degree of activities
in the field of professional education
related to the said
industry

Organization
1. Association of legal entities
(ALE) „Meat and Dairy Union
of Kazakhstan“
2. Republican public union
„Union of Farmers of Kazakhstan“

Description
1. Coordination of activities of enterprises and assistance in terms of the
governmental support to farmers
(peasant agriculture)

1. Scientific and Innovative
Center of Animal Husbandry
and Veterinary Science LLP
2. Kazakh Research Institute
„AIC Economics and Rural
Development“ LLP
3. Kazakh Research Institute
of Processing of Agricultural
Products LLP
1. S. Seifullin Kazakh Agro
Technical University

- fundamental applied research and
R&D, development and introduction of
progressive technologies, modernization of existing and creation of new
machinery and equipment for crop and
animal husbandry

Preparation of highly-qualified specialists for the meat and meat-processing
industries of Kazakhstan. Working at
the improvement of the generic potential or animal productivity as well as
development of the advanced technologies for feeding, husbandry and
reproduction of the agricultural livestock
Degree of commit- National Holding „KazAgro“ High degree of the governmental
ment and assistance and its subsidiaries:
commitment:
of governmental
1. Kazagromarketing JSC
- information and marketing support to
agencies towards
2. Agrarian Credit Corporation agribusinesses;
enterprises of the
JSC
- development of the microlending
said industry
3. Fund for Financial Support system in rural areas;
of Agriculture JSC
- funding of the AIC entities and investment projects;
- assistance to the cluster development
of the AIC
At the same time, it would be fair to emphasize that the role of the non-governmental
non-for-profit organizations in the development of the meat industry competitiveness is insufficient.

198

УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ИКОНОМИКА

Both the quantitative and qualitative analyses of the sustainable competitiveness of
the animal husbandry industry of Akmola oblast as well as the respective factor analysis show
that Akmola oblast has all favorable conditions for the creation of its own livestock production cluster.
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Introduction
The state of the modern economy is certainly moving in the direction of the growing
global crisis according to forecasts of analytical agencies. The most important decision for the
creation of effective management and making the right economic decisions is the introduction of
automated technologies that can bring the economic losses of economic entities to a minimum.

Investment trends
Table 1. FDI inflows (for all countries and for individual groups)
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After high growth in 2015, global FDI flows in 2016 began to lose momentum. Amid
sluggish economic growth and serious economic risks, as perceived by multinational enterprises (MNEs), FDI inflows decreased by 2% to 1.75 trillion. dollars.1
As can be seen from the results of UN research presented in the World Investment
Report 2017,2 the investment policy is becoming more complex, heterogeneous and uncertain.
The imperatives of sustainable development pose new challenges to investment policy and
give it greater diversity. This policy is becoming more heterogeneous, reflecting the diversity
of approaches that guide society and the state in the face of the consequences of globalization.
Along with the expansion of government intervention, this makes investment policies less
predictable for investors. The fundamental role in the settlement of the investment environment is „Digital Economy“.

Investment and digital economy
The digital economy is one of the main engines of growth and development. It can increase the competitiveness of various sectors, provide new opportunities for businesses and
entrepreneurs, and open up new channels of access to foreign markets and global electronic
value chains. It also provides new tools for identifying chronic problems hindering the development process, as well as reducing the risk share of an investment transaction. The undisputed leader in the creation of completely new methods in the world of investment is digital
investment management.

Financial technologies for the future
Invest-advisors (invest-advisors) are innovative digital platforms 3that provide automated financial planning services, focused on specific algorithms, without requiring virtually
any efforts and skills of their users. This technology has successfully found its application
among American investors and only today it begins to penetrate into the Russian financial
markets. The technology has great potential in the future, it can become a practical alternative
to modern brokerage services, as well as a tool for both internal and external macroeconomic
regulation. A financial advisor collects customer information; about their financial situation
and future goals through an online survey, and then uses the data to provide advice and / or
automatic investment of clients' assets. Based on them, your „investment profile“ is created:
how much money you are willing to invest, when you plan to get the first results, what level
of risk you can withstand, and so on. The algorithm then finds specific solutions based on this
profile. The first financial instrument of the similar concept „Betterment“ was launched in
2008 in the USA during the years of the „World Economic Crisis“. His original goal was to
rebalance assets in trust funds so that investors could manage passive investments through a
simple online interface. However, for many years only investment managers of large American firms could use this technology due to the high cost and inaccessibility of the technology.
Such a technology could well level many „strikes“ on the stock market and the real estate
market during the Great Depression of 1929-1933 with investment in unsecured and unprotected assets.
The emergence of modern invest-advisors has completely changed the process of digital investment, providing the service directly to consumers. After a decade of development,
invest-advisors can now handle much more complex tasks, such as collecting taxes, collecting
investments, and retirement planning. As a result, the industry has experienced explosive
growth; customers’ assets managed by investor advisors reached $ 60 billion at the end of
1

Global Investment Report, 2017. [online]. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_overview_ru.pdf.
UNCTAD, FDI/MNE database. [online]. www.unctad.org/fdistatistics.
The digital platform is a key tool for the digital transformation of traditional industries and markets, the central concept
of the global digital agenda, demarcating digitalization strategies and digital transformation.
2
3
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2015 and are projected to reach $ 2 trillion by 2020. According to the consulting company
Cerulli, the volume of assets by 2020 will amount to $ 500 billion.4
Other common notations for investor advisors include „automated investment advisor“, „automated investment management“ and „digital consultation platforms“. They all
relate to the same consumer transition to using Fintech applications (financial technology) for
investment management.
Most invest-advisors invest only in exchange-traded funds (ETFs). Each of these
funds is focused on a specific asset – gold, oil, or shares of metal producers – or on a country
– Russia, China, the United States, and so on. Buying ETF shares is much easier than a dozen
different stocks or physical assets.

Safety and confidence in new technology
Invest-advisors automate a variety of techniques that ordinary financial advisers use a
long time ago. In particular, they build mathematical models – how much you can invest and
lose with a different combination of investment tools. International consulting company A.T.
Kearney interviewed 4,000 Americans and found out that 80% of them are not afraid to entrust money to a robot.5

Advantages of the use of invest-advisor
The main advantage of invest-advisors is that they are inexpensive alternatives to traditional advisors. invest advisors, as a rule, take from 0.15 to 1% of the money you earn.
Personal broker services can cost more. In addition, not every broker will agree to work with
small (by investment standards) amounts. The commissions are low, and even the person who
chooses such tools sells infrequently, but invests for a long time, which again deprives the
broker of the main income – commissions. According to Investopedia, robot advisers politely
reduce entry thresholds, and some of them do not exist at all. For example, the pioneer of the
market and the largest American adviser Betterment do not have a minimum investment
amount at all. Another plus is saving time: you do not need to go to meetings or call up with a
consultant. Everything works online. In addition, such an adviser is unlikely to be able to
make a mistake, because his work is based on machine learning, which eliminates the problem of the human factor when making economic decisions. The more operations will be processed, the better will be the decisions made by IT-advisor.

The target audience
Modern investing ceases to be the work of professionals alone. A simple technique is
suitable for those who are not afraid of modern technologies and want to understand investing. Today, there is only a small proportion of the population of the country, which understands how to make a formal investment in securities. In addition, hiring a qualified broker
can cost a lot of money, completely discouraging novice investors from investing. As a rule,
such investment advisors are websites or mobile applications with a clear interface. Visually,
this is more like a standard Internet bank than a frightening trading terminal. In general, work
with invest-advisors is intuitive. The level of earnings of the client will depend on the strategy, your patience and willingness to take risks. Nevertheless, irrespective of the invest4
The digital advice market is projected to become an even bigger industry, with $489 billion assets under management
by 2020, according to new research, and will become a more important part of an advisor’s investment proposition.
Rachael Revesz.
5
According to A. T. Kearney's 2015 Robo-Advisory Services Study, robo-advisors will be mainstream within three to
five years – and the financial services industry must get ready (see figure). Our groundbreaking consumer research,
based on a survey of more than 4,000 U.S.
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advisors strategy, the income will almost certainly be higher than the interest on the bank
deposit. In addition, the functionality of this technology allows the introduction of such a
system at the national level, allowing artificial intelligence to make important macroeconomic
decisions regarding export / import, refinancing rate, emission policy, etc.

Main disadvantages
Of course, this is not an alive financial consultant who is ready to listen to you and to
build a financial plan based on your stories. Invest-advisors will not offer you the original
strategy from the very beginning. For the most effective management of investment portfolios, this technology must learn to think better and faster than a human. For that goal, investment advisors have integrated with „machine learning“ systems – a class of artificial intelligence methods, the characteristic feature of which is not a direct solution of the problem, but
learning in the process of applying solutions to a variety of similar tasks. To build such methods, the tools of mathematical statistics, numerical methods, optimization methods, probability theory, graph theory, and various techniques of working with data in digital form are used.
Another important point – the robot does not have intuition. For example, a person may feel
for a number of indirect signs that a crisis is coming and it is time to withdraw cash, long
before technical signs of decline appear. But the robot is not. On the other hand, it significantly reduces the number of irrational actions in financial markets.
The first official financial-autopilot invest-advisor, developed by the FinEx investment company,6 recently has began operating in Russia. Still the platform is working in beta
mode, but now it can be said with confidence that the invest-advisor technology will soon
completely replace banking operators and will play a significant role in the financial future of
developed countries.

Conclusion
Summing up, it may be confidently said that technologies such as invest advisors can
improve such areas of the economy as investment, public administration and many others to a
completely new level. Minimizing the risks and speed of decision-making based on automated
machine learning is a priority stage in the development of a modern economy.
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Abstract: Among the major challenges faced by university education in national security is the
rapidly changing security environment and the need for timely and symmetrical reflection of these
changes. Transformations in the technological and public spheres set new requirements for university
structures, with extreme rates of globalization making it more effective to use the resources available to
universities in practice. This report looks at the university environment as a unified information
environment, representing a set of three main components – information funds, information technology
and human factor.1 It defines the functional parameters of the environment necessary for its adaptation to
the contemporary trends in different spheres of human life. The study tracks the interaction between
human factor and infrastructure by looking at the motivation to choose both a university and a specific
subject from the candidate students. We discuss the successful implementation of the ideas of the
American philosopher from the middle of the last century John Dewey at the University of Library
Science and Information Technology, which are embodied in the philosophical „Learning by Doing“
method. According to this method, the effective learning process is possible only as an activity that is
formed on the basis of personal experience.
Key words: information environment, adaptability, motivation, life cycle, labor market,
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Увод
Всяка система е уникален комплекс от компоненти, които имат различни йерархични нива на подчиненост, като, за да се повишат нейните възможности да генерира
устойчивост и адаптивност, е необходимо тя да премине в качествено ново състояние.
Приспособимата университетска среда трябва да търси синергията между „жизнения
цикъл“ (прием, обучение и реализация) и наличните си ресурси, като до голяма степен
трябва да отчита потребностите на студентите и образователния процес като цяло.
Динамичното социално развитие, въвеждането на западни модели на развитие без необходимата адаптация към националните условия, липсата на реалистични образователни стратегии и други фактори показват, че за изграждането на образователната
среда следва да се вземат предвид интересите на обучаващите се и техният мотивиран
избор на професия. Едва тогава националната образователна система ще осигури успешното развитие не само на индивида, но и на държавата. Във връзка с това водеща
политика на институциите, предлагащи образователни услуги в сферата на сигурността
и не само, е да предадат съответното знание на обучавания по възможно найефективния метод. В този аспект вътрешната мотивация на активните участници в
процеса на обучение е основополагаща при определяне на използваните от страна на
висшите училища техники и методи за целите на учебния процес.
Денчев, С., И. Павлова. Анализ и управление на университетска информационна среда. София: За буквите,
О’писменех, 2010.
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Университетска среда
Основна функция на образователната система и обучението е да подготви качествен човешки ресурс за предотвратяване и справяне с нарастващите социални рискове и предизвикателствата на съвременния свят. Университетската среда включва в
себе си информационни масиви, социално-битови компоненти и човешки ресурси.
Разглеждайки комуникационните потоци на тази среда, не трябва да се ограничаваме в
отделните ѝ нива, а да формираме крайните резултати, анализирайки данните в междинните структури. Нейната роля може да бъде оценена от гледна точка на мотивирания избор, което да подчертае значението на мрежовите връзки и доверието, което
възниква в рамките на тези взаимоотношения за осъществяването на целенасочени
действия. Висшите училища като източник на ресурси, необходими за създаването на
успешен иновативен и предприемчив човешки ресурс, е нужно да осигуряват достъп до
знания, както и да предлагат възможности за развитие на мрежа от професионални
контакти. Всяко поведение е резултат от балансираното влияние на характеристиките
на даден рационален индивид и от контекста, в който той действа. Университетската
среда като източник на човешки капитал под формата на знания и умения, потребни за
реализация на дипломантите; социален капитал, т.е. връзки с бизнеса и доставчиците на
услуги, е необходимо да отрази мотивирания избор на кариера от обучаващите. Насърчаването на студентския избор за кариерна реализация, преходът от намерения към
действителни действия са силно повлияни от атмосферата на образователната институция, споделените ценности и норми, както и от съдържанието на учебните програми и
фокуса на практическите занятия.

Обучение по национална сигурност
В Република България функционират 51 акредитирани висши училища. В професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ обучават 12 от тях – Университетът по библиотекознание и информационни технологии, УНСС, Академията на МВР,
Военната академия „Г. С. Раковски“, Варненският свободен университет „Черноризец
Храбър“, Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, и др. Обучението се
реализира въз основа на законови и подзаконови нормативни актове във висшето образование, както и на вътрешни нормативни документи. Приемът на студенти се извършва съгласно наредби и правилници, приети от висшите училища в съответствие с „Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти“, приета с постановление
на Министерския съвет на Република България. Всяко висше училище има възможност
да прецизира на входа на своята система изискванията за прием на студенти, като се
опитва да се съобрази с качествата, социалните цели и вътрешните подбуди на кандидат-студентите. Обучението в бакалавърските програми съгласно Закона за висшето
образование (ЗВО) е 8 семестъра, или 4 години, като то осигурява широкопрофилна
подготовка по задължителни дисциплини, даващи фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални,
конкурентни, информационни и духовни аспекти и измерения, за борбата с корупцията,
както и за съвременния тероризъм и неговото противодействие. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и
технологии и тяхното приложение при гарантиране на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др. През периода си на обучение в ОКС „бакалавър“ студентите имат 4 години за реална оценка на
личната си изгода от ученето, степента на развитото самочувствие, самоувереност и
самоуважение. Потребността да бъдат забелязвани и оценявани, когато полагат усилия
и наистина правят нещо добре, трябва да бъде отчетено от обучаващата институция,
като студентите се стимулират и насочват в „правилната“ посока. Докато в бакалавърс-
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ките програми по национална сигурност по правило се записват неориентирани в бъдещото си развитие студенти, то в магистърските програми кандидатите идват за усъвършенстване на своите знания на базата на своите досегашни компетенции и познания. Учебните планове и програми и методите на преподаване трябва да се усъвършенстват с оглед на съобразяването им с предходното образование и опит на учащите се, за
да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност в най-важните ѝ аспекти. Учебните програми трябва
да са съобразени с европейските стандарти и с моделите и постиженията на водещите
наши и чуждестранни висши училища. Продължителността на обучение в магистърските програми е съответно 2, 3 или 4 семестъра и тя трябва да бъде съобразена с предходната специалност на кандидатите, както и с професионалната им реализация. Като
резултат завършилите ОКС „магистър“ по национална сигурност ще са конкурентоспособни както в България, така и на европейския пазар на труда, с качествена подготовка,
включваща както задълбочени теоретични фундаментални познания, така и развити
практически умения, необходими за средните и висшите нива на управленската йерархия в министерства, агенции, нестопански, научни, културни и обществени организации, както и за обучение и възпитание на организаторски и лидерски качества у тях. В
Университета по библиотекознание и информационни технологии успешно се прилагат
на практика идеите на американския философ от средата на миналия век Джон Дюи,
които са въплътени във философския метод „учене чрез правене“ („Learning by Doing“).
Според този метод ефективният учебен процес е възможен само като дейност, която се
формира на базата на личен опит. Системното участие в процеса на обучение на гостпреподаватели – преки участници в системата за национална сигурност и утвърдени
експерти от практиката (ДАНС, ДАР, МО, МВР, МВнР, медии и др.), предоставя възможности за развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на тенденциите в съвременните социални процеси и явления.

Особености в мотивацията на кандидатите за студенти при избора
им на образователно направление
Съществена характеристика, обуславяща актуалността на темата, е възможността да се съвместят гледните точки на личностното и ситуационното ниво при избора на
кандидат-студентите на университет и обучението им в специалност „Национална
сигурност“, която е в направление „Сигурност и отбрана“, като се поставя акцент на
мотивацията за учене и кариерния избор. Бързопроменящата се конкурентна среда в
условията на глобализацията и в сферата на образованието придават на изследваната
проблематика значимост и актуалност. Университетите по своята същност създават
среда за разпространение на знание и нови практики, както и за развитие на национален
иновационен потенциал и капацитет и повишаване на конкурентоспособността. Прегледаните теоретични извори относно личната, вътрешната и академичната мотивация и
психологическите аспекти на кариерния избор дава основание да се твърди, че основен
фактор за избора на университет е специалността от гледна точка на кариерното ориентиране. На базата на авторски въпросник, чиито въпроси целят да покажат кои са основните образователни направления, предпочитани от кандидат-студентите, са изведени резултатите от проведеното изследване. Изследването се извършва при допускането,
че ако се познават водещите фактори при избор на университет, дейността на университетите и училищата би могла да се оптимизира, а резултатите, които са плод от съвместната им дейност, – да се максимизират. Въпросникът съдържа четири групи въпроси относно осведомеността, мотивацията за избор на университет и избор на съответните образователни направления. Изследването е проведено между март и май 2018 г.
на извадка от 180 души, от които 38,3 % са мъже и 61,7 % са жени на възраст между 16
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и 18 години. На въпросите, свързани с предпочитаното за обучение образователно
направление, е дадена възможност да се посочи повече от един отговор, за да проверят
многобройните фактори, които влияят върху избора. При проведеното изследване факторът, който е с най-голяма тежест при избора на университет, е направлението на
обучение, т.е. перспективата за добро кариерно развитие.
Изборът на образователно направление като съществен фактор при избора на
университет е изразен на Фиг. 1. Като най-предпочитано направление за продължаване
на образованието се открояват природните науки, математиката и информатиката. С
много малка разлика следват социалните, стопанските, правните и техническите науки.
Здравеопазването и спортът също са сред предпочитаните направления за обучение.
Професионално направление „Сигурност и отбрана“ като предпочитание са посочили
15,8 % от анкетираните. Изборът на конкретното направление предполага и предлаганите възможности за професионална реализация. По отношение на конкретното направление „Сигурност“ тези възможности са доста ограничени.
Фигура 1. Предпочитано професионално направление

Основните фактори за избор на висше училище са възможността за професионална реализация и направлението, които са в основата на кариерния избор.

Заключение
В началото на ХXI в. се появиха две диаметрални тенденции в световната образователна практика. От една страна, ролята на образованието в живота на обществото и
индивида непрекъснато се увеличава, а от друга страна, има ясна криза в образованието
и неговите институции. Същността на кризата е нарастващата разлика между резултатите от функционирането на адаптивната университетска среда и непрекъснатото развитие и бързоразвиващите се промишлени и социално-културни изисквания на обществото. От втората половина на ХХ в. във всички държави се наблюдава огромен скок в
развитието и промяната на социалния живот и технологиите. В резултат на това има
пропаст между изискванията на обществото и капацитета на образователната система
да ги посрещне, който факт сам по себе си води до загуба на водещи позиции на университетите в научните изследвания. Обучението по национална сигурност трябва да
отговаря на обществената необходимост от добре подготвени и широкопрофилни спе-
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циалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната
сигурност и да са подготвени за работа в ерата на глобализма за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика. Основните цели за повишаване на качеството на обучение по национална сигурност трябва да са насочени към
хармоничното взаимодействие между преподаватели, студенти, институции и държавна
политика, като бъдат предприети комплексни мерки, допринасящи за изграждането и
усъвършенстването на вътрешните процедурни правила, за модернизирането на системата за прием, развитие, дипломиране и реализация на студентите, както и за усъвършенстването и ефективната квалификация на академичния състав. Съвременната насоченост на образователната среда трябва да е базирана на синергията между традиционни и съвременни методи. На настоящия етап от модернизирането на образованието
организаторите и практиците в образователната система трябва да търсят нови, поефективни методи и технологии за професионално обучение на специалистите по национална сигурност. Необходимо е да бъде насърчено сътрудничеството между системите
на висше образование и бизнеса, като се даде възможност на работодателите активно да
участват в разработването на учебни планове и програми, както и в обучението на
студенти, което до голяма степен ще гарантира актуално учебно съдържаниe и ефективност на учебния процес.
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Abstract: Changes in the environment, the depletion of natural resources, the opportunities for
using renewable sources and the introduction of a „circular economy“ are just some of the aspects of the
security of the future. The report examines the environmental aspects of security and the aim is to establish
the link between the environment, business, security and vulnerability. The main types of environmental
risks in economic activity are mentioned. The environmental security is presented from different
perspectives. In this way, it is possible to understand the link between environmental degradation, potential
conflicts and economic security, both for the individual and for the state as a whole.
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Въведение
Глобалният екологичен проблем е предотвратяването на съвременната екологична катастрофа и такова развитие на човечеството, съизмеримо с възможностите на
природната екологична система.
Понятието „сигурност“ е едно от фундаменталните понятия в съвременната наука
и е с интердисциплинарна перспектива. Съвременните изследователи налагат нов акцент
в разбирането за сигурността през ХХІ в., свързан с принципа за доброто управление.
В природата човекът винаги да се стреми към постигането на състояние на защитеност и максимално комфортно съществуване. От друга страна хората обитават
свят, изпълнен с разнородни и многообразни рискове.
Съвременната концепция на екологичната сигурност е създаване на безопасно
съществуване и функциониране на екологичните и социалните системи в условията на
окръжаващата ги среда.
Все по-често се посочва, че произходът на заплахите за сигурността и комфортното съществуване на човека са в резултат на неблагоприятното състояние на околната
среда. На първо място това е рискът за здравето на човека. Не подлежи на съмнение
фактът, че замърсяването на околната среда може да предизвика редица екологично
обусловени заболявания и да доведе до намаляване на средната продължителност на
живота на хората, подложени на въздействието на неблагоприятни фактори.
Целта на настоящия доклад е установяване на връзката между околната среда,
деградацията, стопанската дейност, сигурността и уязвимостта. Промените в околната
среда възпрепятстват индивидуалната сигурност, като засягат поминъка и насърчават
транснационалните кризи за сигурността на държавите и регионите. Следователно
влошаването на околната среда е сериозна заплаха за сигурността както на физическите
лица, така и на всички държави.
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Изложение
Екологията като взаимоотношение между живите организми и тяхната среда е
свързана пряко или косвено с националната сигурност на държавата. Наред с традиционните заплахи за екологичната сигурност през последните години възникват и нови заплахи, които най-общо можем да наречем „съвременни заплахи за екологичната сигурност“.
Понастоящем понятието „глобална екологична сигурност“ все още не е формулирано достатъчно ясно. В широкия смисъл „сигурност“ („безопасност“) означава
способност за противопоставяне на заплахите по отношение на живота, здравето, благополучието, правата на човека, ресурсите и социалния ред. Съществуват три основни
вида заплахи:
1. Военни заплахи. Към тях преди всичко се отнасят евентуална глобална ядрена
война, разпространяването на оръжие за масово поразяване и широкомащабните войни.
2. Икономически и социални заплахи. Това са масовата нищета, пораждаща
глад, икономическите колапси, прекомерният ръст на населението и урбанизацията,
масовата международна миграция, пандемиите, манипулациите с гените.
3. Екологични заплахи. Те обхващат промените в състава на атмосферата и последиците от това, замърсяването на природни питейни води, океани, обезлесяването и
опустяването, ерозията на почвите и погубването на плодородни почви, биотехнологичните рискове, опасните емисии на замърсители, безконтролното производство, превозване и използване на токсични химически вещества и материали, експорт на опасни
технологии и опасни отпадъци в развиващите се държави (екологична агресия) [1].
Екологичната заплаха пред съществуването на човешката цивилизация е официално призната на най-високо международно ниво: научно-техническият прогрес е създал опасността от екологична катастрофа. Понятието „развитие“ вече е поставено под
въпрос. Могат да се дадат примери дори като ГМО и други и да се дискутират „ползите“ и „вредите“ от употребата и налагането им е ежедневието на хората. Налага се остра
необходимост от преразглеждане на скалата на човешките ценности.

Екологична сигурност
Природната среда има значителен ефект върху качеството на живот, здравето,
продължителността на живота и икономиката. Нарастването на населението, но в поголяма степен неговото забогатяване, структурата на икономиката, нерационалното и
изолирано управление на природните активи, както и промените в климата могат да
доведат до значителни стресове върху социалното и икономическото равновесие на
страната. Държавата и обществото трябва да са политически, административно и технически способни за адекватна реакция спрямо екологични стресове, включително
екстремни природни явления [7].
В световен мащаб рисковете за екологичната сигурност произтичат от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха,
водите и крайбрежната ивица, както и от заплаха за терористична дейност с използване
на вещества, които са особено опасни за природната среда. Защитата на корпоративни
икономически интереси забавя предприемането на реални стъпки за разрешаването на
тези проблеми в широк международен контекст.
Светът вече не може да си позволи безумно да изразходва ресурсите, като нанася непоправими вреди и щети на околната среда.
В специализираната литература понятията „сигурност“ и „безопасност“ се използват като синоними и означават функционално състояние на защитеност на жизненоважни интереси на личност, организация, предприятие и общество от потенциално
или реално съществуващи заплахи. Според доклад на американския Национален съвет
за проучвания (National Research Council), обобщен от TechNews.bg (динамичен ин-
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формационен ресурс за новини, анализи, пазарни данни, диалог и съвети за технологиите и тяхното приложение в бизнеса и личното пространство), безопасни за човека
могат да бъдат само обекти, несъдържащи включени в тях енергия или химично и биологично активни елементи (www.technews.bg).
Съвременната интерпретация на сигурността изисква нов понятиен апарат и нови формулировки. В този смисъл сигурността не е ценност, а състояние, за което в
обществото се създават условия за гарантирането му. Проблемите на сигурността винаги са били в националния и международния дневен ред. Въпреки това значението на
думата „сигурност“ се е променяло непрекъснато с течение на времето. Според българския експерт по международни отношения В. Чуков [10: 103] сигурността трябва да се
изследва с оглед на множеството ѝ аспекти – социални, етнически, икономически,
военни, екологични, и т.н. „Всеки от тях приема съответно изражение, най-добре материализирано чрез привнасяне на съответния коректив срещу евентуална опасност“ [10:
103; 5: 22 – 31]. Сигурността на обществото, и най-вече на държавата, е като средство
за постигането на главната цел.
Сигурността не може да се измерва само според това колко добре една държава
отговаря на настоящите нужди на своите жители, а по-скоро колко добре ще отговаря
държавата на бъдещите нужди. Държавите не могат да бъдат уязвими за непредвидени
вътрешни или външни изпитания.
Рисковете за националната сигурност се разпределят в две категории в зависимост от вероятността за протичане на неблагоприятно събитие или процес, величината
на разрушителните следствия за институционалната система и степените на опосредяване между рисков фактор и неблагоприятно събитие.
В приоритетната категория „Рискове“ се включват пет рискови фактора и съответни сфери: финанси и икономика, енергетика, криминалитет, социален срив, международен контекст. Тези рискове влияят непосредствено на състоянието на държавността и имат директни значения за стабилността на националните институции и конституционния ред.
Във втората група са включени седем рискови фактора и сфери: образование,
здравеопазване, регионално развитие, миграция и демография, екология, бедност, масови страхове. Тези рискове влияят косвено на стабилността на институциите. Те усилват значението на първата група, а оттам и натиска, който тя упражнява върху мегариска и имплозията на държавността [7].
Основните видове екологични рискове в стопанската дейност са:
1. Природо-екологичен риск
2. Технико-екологичен риск
2.1. Риск от устойчиви техногенни въздействия
2.2. Риск от катастрофални техногенни въздействия
3. Социално-екологичен риск
3.1. Еколого-нормативен риск
3.2. Еколого-политически риск.
Технико-екологичните рискове принадлежат към групата на „новите екологични рискове“. С оглед на промените и нововъведенията през последните години в държавните закони и норми и действията на обществените екологични организации и
политически партии социално-екологичните рискове също могат да се впишат в цитираната група. Технико-екологичните и социално-екологичните рискове не могат да се
разглеждат като абсолютно самостоятелни единици. Те безспорно оказват влияние и на
първата група рискове. Вследствие на това взаимодействие и природо-екологичните
рискове се явяват променливи величини, които, видоизменени, влизат в групата на
„новите екологични рискове“. Към класификацията на изброените групи екологични
рискове може да бъде добавена още една – еколого-икономически рискове [4].
Стопанската дейност е сред важните аспекти на обществения живот и оказва
силно влияние върху неговото качество и основни характеристики. Нейното разст-
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ройване, независимо дали остро или хронично, неспособността ѝ да осигурява ръст на
реалните доходи на хората имат тенденцията да поставят под сериозно напрежение
всички останали обществени системи, включително политическата. Снижената стопанска активност и реални доходи усилват съществуващи конфликти на интереси в обществото и създават благоприятни условия за разгръщане на нови.
Екологичната сигурност често e разглеждана като концепция, която се използва,
за да се защити или да се промени акцентът на политическата и икономическата нестабилност и несигурност. От съществено значение са и опасните индивидуални или групови човешки действия, които водят до изменения в околната среда, до недостиг на
вода, замърсяване на въздуха и редица други последствия. Прогнозата за следващите
години е, че най-вероятните опасности за екологичната сигурност ще бъдат интензивното увеличаване на населението на планетата; увреждането на биологичното разнообразие; климатичните промени; замърсяването на подземните води и недостигът на
питейна вода; опасностите от храните; бежанските вълни поради замърсявания на околната среда и екологични катастрофи; обезлесяването; индустриалното замърсяване на
въздуха и океана; замърсяването и ерозията на почвата; ядрените опасности; изтощаването на озоновия слой; глобалното затопляне [3].
От гледна точка на екологичната сигурност основните проблеми у нас не се различават особено от тези в световен мащаб и са свързани с наличието на силно замърсяващи производства, липсата на инвестиции за изграждане на пречиствателни съоръжения и инсталации за преработване на отделяните във въздуха и водите вредни емисии,
несъвършенствата и пропуските в нормативната база, неефективния контрол и взаимодействие между правоприлагащите институции. В много редки случаи се наблюдава
пълно покриване на изискванията на комплексните разрешителни, последователна
политика на екоинвестиции и въвеждане на технологични иновации за подобряване на
производствения процес и повишаване на конкурентоспособността на продукцията.
„Общите блага“ са само фрагментарно защитени. Замърсяването на въздуха в
много български градове значително надхвърля всякакви международни норми. Агрегатният ефект на индустрията, транспорта, отоплението с твърди горива, неспособността на много общини да се справят с нарастващия обем отпадъци, с недостига и качеството на водата, екологично несъобразеното използване на почвите води не само до
екологично неустойчива икономика, но и до значителна икономическа и социална
нестабилност. Индустриалното замърсяване е често трансгранично и може да доведе до
международно напрежение.
В повечето региони на страната основните източници на замърсяване са големите предприятия от енергетиката, металургията, добивната и хранително-вкусовата
промишленост, както и отделни малки и средни предприятия. Най-често срещаните
модели на поведение от страна на предприятията замърсители са свързани със: плащане
на минимални санкции, но непредприемане на мерки за ограничаване на замърсяването
на околната среда; обжалване на наложените глоби, както и създаване на нерегламентирани взаимоотношения с контролиращия и санкциониращия орган.
Като основни рискове за екологичната сигурност могат да бъдат изведени:
 създаване на опасност за живота и здравето на населението вследствие на замърсявания на въздуха, почвите и водите (в т.ч. с трансграничен характер)
Рискът се усилва от действия за прикриването им, в т.ч. чрез прилагането на корупционни практики.
 ограничаване на възможностите за устойчиво икономическо развитие, подобряване на благосъстоянието на населението и реализацията на национални приоритети във връзка с членството на България в ЕС
Ниската усвояемост на средствата по оперативните програми на ЕС в сферата на
екологията намалява възможностите за изграждане на важни съоръжения и подобряване на качеството на живот на населението. Злоупотребите с тези средства и неизпълнението на поетите от България ангажименти по отношение на опазването на околната
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среда създават условия за блокиране на важни източници на финансов ресурс при евентуално налагане на санкции от страна на ЕС.
През 2011 г. Съветът за сигурност призна климатичните промени за значителен
риск за сигурността. Всички климатични модели предсказват засушаване на Балканите.
Недостигът на вода и екстремните климатични явления биха могли да имат катастрофални последствия за страната, независимо дали са предизвикани от глобална или
циклична промяна на климата. Климатичните промени водят и до климатични бежанци
и конфликти, които ще окажат външен натиск върху страната [7].

Симбиозата между сигурност и икономика
Насоките за постигане на ефективно поддържане на икономическата сигурност
са свързани със:
 социалната област – развитие на човешките ресурси, намаляване на безработицата, социално включване на хората в неравностойно положение, работа с малцинства и инвалиди, подпомагане, обучение на студенти;
 финансовата сфера – поддържане на стабилна банкова система, национална
валута, взаимодействие с ЕС по оперативните програми, усвояване на средствата от
еврофондовете, изграждане на собствени програми за развитие на отраслите;
 енергийния сектор – необходимо е подобряване на съществуващата енергийна инфраструктура, изграждане на нови мощности, развитие на нови енергоносители;
 сектора за сигурност и отбрана – изграждане на междуведомствена координация, създаване на йерархичност в сектора за сигурност и разделение, трансформиране на „традиционната“ гражданска защита към по-широкообхватна система за гражданска сигурност;
 нова информационна стратегия – формулиране на нова концепция, играеща важна
роля в изследванията по сигурността, както и на концепция за информационната война [9].
Икономическата сигурност включва редица базисни характеристики на системата, осигуряващи нормалното функциониране на икономиката и поддържането на
равновесие. Между тези характеристики са:
 конкурентоспособност на държавата;
 стабилност и устойчивост на държавната система (в т.ч. способност за възпроизводство и обновление на системата);
 степен на независимост от други държави и от международната конюнктура;
 обществено състояние и благосъстояние.
Тези характеристики могат да бъдат описани чрез редица показатели, като например институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здраве и начално
образование, висше образование и подготовка, ефективност на пазара за стоки, ефективност на пазара на труда, подобряване на капиталовия пазар, технологична подготовка, размер на пазара, подобряване на бизнеса и средата, иновации.
Някои автори свързват икономическата сигурност главно със защитата и гарантирането на икономическите основи на развитието, което обаче се опровергава от събития, като хлебните бунтове в Африка или спирането на тока в Северна Америка.
Икономическата сигурност следва да включва и чисто човешките измерения на
икономическо благосъстояние – реален достъп до храна, енергия, инфраструктура,
пенсионни и здравни услуги.
Приоритетите на икономическата сигурност изместват традиционните съображения относно сигурността на отделните държави, като например националните системи за отбрана.
Кръговата икономика въвежда нови принципи при производството на стоки и
услуги с цел да намали потреблението и да оптимизира използването на суровините,
водата и енергийните източници. Кръговата икономика налага нов икономически мо-
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дел, който за разлика от линейния функционира на принципа „затваряне на кръга“, на
жизнения цикъл на продукти, услуги, отпадъци, материали, вода и енергия.
Чрез спазване на принципите на кръговата икономика, където стойността на
продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най-дълго в икономическия
цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това
води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на продукти и пазари,
нови работни места и устойчив растеж.
Време е да бъде начертан пътят за прехода от отпадъци към ресурси, като се насърчава пазарът на вторични суровини и повторно използване на отпадъчните води.
Необходимо е и условието да се предвидят действията в областта на приоритетни области, като рециклиране на пластмаси, управление на хранителни отпадъци, основни суровини, отпадъци от строителство и събаряне, биомаса и продукти на биологична основа, иновации, инвестиции и други хоризонтални мерки. Вече има законодателни промени и мерки в тази посока, но те все още не оказват съществен ефект.
Типичният модел на процесите включва няколко етапа: добив на суровини, производство, потребление и обезвреждане на продуктите в края на техния жизнен цикъл.
От друга страна кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други цели чрез повторна
употреба, вторично производство, рециклиране, намаляване на отпадъчните материали и
други практики. С други думи кръговата икономика се стреми към възобновяване.
През декември 2015-а Европейската комисия публикува „План за действие за
налагане на кръгова икономика“, поставяйки я на централно място при въвеждането на
политика за устойчиво развитие. Тогава Комисията предложи Европейският съюз да
преосмисли подходите си и да предприеме въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите – дизайн, производство, потребление, управление на отпадъците и повторно третиране на вторичните материали.
За България благоприятно въздействие върху икономическата сигурност оказват
структурните и инвестиционните фондове на ЕС, които помагат за опазването и съхраняването на природните ресурси, като например водите, природата и биологичното
разнообразие, чистия въздух и суровините. Това включва инвестиране в необходимата
инфраструктура за пречистване на отпадъчните води и управление на отпадъците (например за рециклиране), но също така и мерки за наблюдение на състоянието на околната среда или развитие на зелена инфраструктура. Така околната среда се превръща в
източник на икономически растеж и нови работни места.
За решаване на проблема със замърсената околна среда може да се използва като подход многостепенното управление на сигурността.
Плащанията са цената, която трябва да бъде платена за екологични ресурси или
услуги. Класификацията на плащанията е:
 плащания за негативно въздействие на околната среда;
 заплащане за природни ресурси;
 данъци за използване на околната среда;
 данъци за екологично опасна продукция.
Данъците за използване на околната среда имат регулиращ характер. С данъци
трябва да се облагат всички вредни въздействия върху околната среда. Такива данъци
създават стимул за снижаване на нивото на вредните въздействия, но не могат да заставят виновника за замърсяването да отстрани източника на въздействието [4].
Постигането на устойчиво еколого-икономическо развитие е свързано с отчитане на процесите на трансформация както в областта на икономиката, така и по отношение на общественото екологично съзнание.
Екологизацията на икономиката изисква заделянето на целенасочени финансови
средства и тяхното инвестиране в подходящи мерки по опазване на околната среда, ре-
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формиране на законодателната база, повишаване на екологичната култура на населението
и провеждане на ефективно управление на екологичния риск в стопанските единици [6].

Политика за сигурност в отношенията човек – природа
Глобалният екологичен проблем се състои в огромните трудности при преодоляването на екологичната криза, която възниква на нашата планета заради разрушителното човешко въздействие върху природата. В качеството на основни проявления на
екологичната криза най-често се сочат такива, като замърсяването на въздуха и водните
басейни на Земята и растящата лавина от отпадъци [8].
Приоритетите и политиките за сигурност имат еднакво значение и еднакво влияние върху системата за национална сигурност. Важността им в критични ситуации и
периоди се определя в зависимост от промените в средата за сигурност и необходимите
действия за постигане на съответната степен на защитеност.
Околната среда и взаимоотношенията човек – природа са един от приоритетите
в политиката за национална сигурност. Екологичната сигурност е инструментът за
изпълнение на този важен за съществуването на нацията приоритет. Ето защо екологичната сигурност е секторна политика за националната сигурност [2].
1. Политиката за сигурност се изразява в изпълнение на стандартите за екологична експертиза и защита и в присъединяване към глобални или регионални инициативи и екологични проекти, насочени към подобряване на качеството на околната среда
и защита на екологичната сигурност.
2. Съществен аспект в защитата на екологичната сигурност е предотвратяването, овладяването и преодоляването на последствия от промишлени аварии с изпускане
на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, както и при наличие на заплаха за терористична дейност с използване на оръжия за
масово унищожение.
3. Управлението на водните ресурси на страната се осъществява на основата на
единна информационна система чрез междуинституционален механизъм за планиране,
наблюдение и оценка.
4. Усилията се насочват и към създаване на работеща система за овладяване и
преодоляване на последствията от природните бедствия с активното съдействие на
гражданите и техните организации.

Настоящи политики
България прилага широк спектър от екологични регулативни норми, наложени
от членството ѝ в Европейския съюз. Този подход осигурява частична защита. В страната не съществува пазарен механизъм, който да гарантира реално заплащане за нанесените вреди. Тази политика например поражда илюзията, че въглищната енергия е
най-евтината, но ако в цената на един киловатчас се включат здравните и екологичните
вреди от изгарянето на лигнит, справедливата пазарна цена ще се качи значително.
Отсъстват последователни национални политики извън изискваните от Европейския
съюз, които да третират националния природен ресурс в дългосрочна перспектива.
Рисковете от подобен пасивен политически подход са значителни. Той увеличава вероятността от екологични катастрофи и ограничава способността от смекчаване на последствията им. Пасивната политическа екология има и негативен демографски ефект,
особено спрямо високопродуктивната средна професионална класа [7].
Способността на държавата да се справя в момента с екстремни природни явления е минимална, но също така тя е бюджетно и системно неадекватна. Икономическите щети, причинени от наводнения, горски пожари, горещи вълни, суши и други екстремни природни и климатично обвързани явления, през последните десетилетия са
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значително повече, отколкото жертвите и щетите, причинени от военни конфликти.
През следващото десетилетие е вероятно тази тенденция да се задълбочи [7].
Институционалната екологична неадекватност обрича България на постепенен
икономически и социален разпад, който във внезапна комбинация с други рискове
може да доведе до икономически и социален колапс [7].

Бъдещи политики
Околната среда би трябвало да се третира като дългосрочен и потенциално изчерпаем общ икономически и социален актив:
• Ефективното използване на природни ресурси следва да се определи като безспорен национален политически приоритет, не единствено като съобразяване с външни норми.
• Околната среда и състоянието ѝ в бъдеще трябва да се икономизират и екологичните вреди и рискове цялостно да се остойностяват и адекватно да се заплащат.
• Екологичните рискове за националната сигурност би трябвало да имат пряко
отражение върху военната стратегия и подготвеност на България.
• Екологията трябва да се „деинституционализира“ и органично да обхване
всички национални институции, не само едно министерство, което действа като външен
контролен орган.

Заключение
В този доклад чрез разгледаните аспекти на екологична сигурност и връзката с
икономиката е видно, че провежданата политика в Република България е насочена към
изграждане на среда за сигурност, която да бъде съотносима с тази на другите държави.
Екологично равновесие и сигурност могат да се постигнат с икономически инструменти, високо обществено съзнание и добро институционално управление, в т.ч. в областта
на националната сигурност.
Литература
1. Атанесян, Карлен. Някои аспекти на глобалната екополитика като инструмент за постигане на екологична сигурност на планетата. [онлайн]. https://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Karlen_
Atanesyan-Nyakoi_aspekti_na_globalnata_ekopolitika.pdf
2. Владимиров, Любомир. Методологични основи на екологичната експертиза. – В:
Сборник с доклади „Технологии и сигурност“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2015.
3. Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност. Дисертация за
придобиване на научна степен „доктор на науките“. София: Военна академия „Г. С. Раковски“, 2012.
4. Илчева, Юлия, Мина Вълкова. Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност. – В: Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Том 57.
Св. IV. Хуманитарни и стопански науки. 2014.
5. Корнажева, М. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност. – В: Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 5.2, с. 22 – 31.
6. Мишева, Ирена. Екологичното застраховане – елемент от управлението на риска в
предприятията с опасно производство. – В: Междууниверситетско списание „Икономика“, год.
VI, кн. 2, 2016.
7. Национална сигурност на България: рискове до 2020 – 2025 година.
8. Петров, К., Н. Стефанов. Заплахи за сигурността на населението и заобикалящата го
среда. Бургас: Флат, 2012.
9. Цонков, Николай. Икономическа сигурност на българската държава в условията на
глобализация. [онлайн]. http://webcache.googleusercontent.com/search?awtoreferat_01.2012.doc+
&cd=3&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a.)q=cache:NOL4YrONqA0J:rdsc.md.government.bg/
BG/Activities/Doktoranti/NTzonkov_
10. Чуков, В. Външна политика и идеи. София: Парадигма, 1999, с. 103.

докторант Иво Барзов

217

ИНСТИТУТЪТ ПОЧЕТЕН КОНСУЛ И НЕГОВИЯТ ПРИНОС
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ
докторант Иво Барзов
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
THE HONORARY CONSUL INSTITUTE AND ITS CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF THE BILATERAL RELATIONS
BETWEEN BULGARIA AND ITALY
Ivo Barzov, PhD student
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Abstract: The article examines the possibilities offered by the institute of honorary consul for the
development of relations between Bulgaria and Italy. Taking into account their upward development in
the last almost thirty years, it is concluded that the Bulgarian-Italian relations are of remarkably good
level and have the potential to be developed further with the help of the institute of honorary consul.
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Възникнал още в дълбока древност, институтът на почетния консул и днес продължава да бъде мощен дипломатически ресурс в развитието на междудържавните
отношения. Извикан на живот от развитието на търговията и корабоплаването и от
потребността да се защитават интересите на търговците и на плавателните съдове,
погледнато назад във времето, институтът на почетния консул предшества появата на
държавните консулски и дипломатически служби. Най-общо понятието „почетен консул“ означава лице, което не е щатен консулски работник, на което е възложено изпълнението на отделни консулски задължения на територията на приемащата държава.
България също има дълга история по отношение на консулската дейност и консулското
представителство. Част от тази история са и връзките на България с Италия, тъй като
отношенията между двете държави продължават векове и обхващат широки сфери на
контакти – стопански, търговски, културни, религиозни и др.
Тъй като социалистическите държави по принцип не приемат и не изпращат почетни консули, екзекватурите на заварените отпреди 9 септември 1944 г. почетни консули се анулират, а функциите им се преустановяват. Всички български почетни консулства в чужбина се закриват за продължителен период, а от бившите консулства
остава да същестствува само генералното консулство в Милано.
Институцията на почетния консул е възстановена в България отново през 1991 г.
с Постановление на МС № 141 от 18 юли 1991 г. за приемане на „Наредба относно реда
за назначаване на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица“1. Чл. 1 от „Наредбата“ определя, че „Република България може да назначава и да приема почетни (нещатни) длъжностни лица в интерес на развитието на търговските, икономическите, културните и научните отношения между България и другите държави, а така също и за защита на правата и интересите на българските граждани и юридическите лица в чужбина“2.
А през 1996 г. като пръв почетен консул на Република Гана е приет Господин Господинов. През следващите години броят на почетните консули на България по света нараства. Причината за това може да бъде потърсена в политико-икономическите промени, от
една страна, и от друга – в осъзнаването на големите възможности, които институтът на
Постановление на МС № 141 от 18 юли 1991 г. за приемане на „Наредба относно реда за назначаване на
почетни (нещатни) консулски длъжности лица“. – В: Държавен вестник, бр. 61, 30 юли 1991 г.
2
Пак там.
1
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почетния консул дава за допълнително обогатяване и подобряване на контактите межу
две държави.
Задълженията на почетния консул не се различават особено от задълженията на
щатния консул, определени от Виенската конвенция за консулските отношения (1963),
ратифицирана от НР България с Указ № 947 на Държавния съвет от 25 май 1989 г.3
Това, което отличава щатните от нещатните, е, че почетните консули не получават
заплащане за труда и дейността, която осъществяват, и всички разходи за дейността им,
за издръжка, обзавеждане и оборудване са за тяхна сметка. Друга съществена разлика е,
че на почетните консули не се възлагат политически и дипломатически задачи от страна на държавата. Техните правомощия се отнасят само до интересите и правата на
отделни физически или юридически лица, като при това те осъществяват своите правомощия в интерес на държавата, която представляват, издигайки нейния авторитет и
положителен имидж сред населението на приемащата държава. В своята дейност те си
сътрудничат със служителите от щатното консулство, а в случаите, които са извън
техните пълномощия, предоставят решението на проблема на щатните консули. От
друга страна почетните консули могат да дават съвети или консултации на щатните
консули по отношение на традициите, особеностите, вътрешното законодатество на
приемащата държава, тъй като са постоянно живеещи там. Почетните консули се назначават от Министерския съвет, а за своята работа се отчитат пред Министерството на
външните работи. Освен административните си задължения, определени от Виенската
консулска конвенция и посочената по-горе наредба, почетните консули имат възможността да популяризират държавата, която представляват, благодарение на широките си
контакти, които имат като местни лица в приемащата държава. Най-големият им принос може да бъде в областта на инвестициите, културата, екологията, образованието,
защитата на правата на човека, туризма, благотворителността и др.
„Международната практика убедително доказва, че колкото по-активни са държавните търговски и външнотърговски организации, толкова повече те се нуждаят от
услугите на почетните консули. Всяка държава, стремейки се колкото може по-бързо да
реагира на промените в международната икономическа обстановка и изхождайки от
вътрешните си икономически потребности, максимално детайлизира и внимателно
разработва националното си законодателство в тази област. При това основен принцип
е: „Икономиката е цел, а политиката е средство.“4
„Статутът на почетния консул му позволява и по-пълно да осигурява икономическите интереси на представляваната държава в сферата на търговското, морското и
въздушното право, както и в областта на защитата на интелектуалната собственост. Не
трябва да се забравят и неговите възможности да осъществява консултационна дейност
в областта на инвестициите. Исторически именно тази функция на консулската институция е първична и тъкмо тя в момента може да се счита за една от най-актуалните
задачи на тази институция.“5
В посочените области дейността на почетните консули е информационноаналитична, организационно-посредническа и консулско-правна, като при културната
дейност трябва да подчертаем и функцията им по запазване на културното наследство и
охрана на културните паметници, свързани с историята на изпращащата държава, –
църкви, гробове, археологически находки, паметни места. Свързана с културната
дейност е и работата с диаспората. Необходима е постоянна връзка с пребиваващите на
територията на консулския окръг граждани на изпращащата държава и усилия в помощ
на тяхната адаптация в новата културна среда. Като местно лице почетният консул
разполага с информацията, познава ситуациата и има множество лични контакти, благодарение на които е в състояние да инициира срещи на хора от бизнеса, от културните
3
4
5

Указ № 947 на Държавния съвет от 25 май 1989 г. – В: Държавен вестник, бр. 42, 25 май 1989 г.
Овсепян, А. Почетен консул. Автореферат на дисертация. София, 2012, с. 25.
Пак там, с. 4.
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и научните среди за представяне на изпращащата държава чрез различни форуми, конференции, кръгли маси, концерти, фестивали, прожекции, работни гостувания и други
форми. Уместни са и съвместни проекти и програми – инвестиционни, научни, образователни, които улесняват общуването, взаимното опознаване и сътрудничество, благоприятстват създаването на неформални контакти на хора от деловия и артистичния
свят. Още повече че тези форми отсъстват от практическата дейност на щатните консули. В съвременното глобализирано и информационно общество ролята на почетния
консул без съмнение ще нараства, още повече че тя не струва нищо на бюджета на
държавата, а в голяма степен може да допринесе за развитието на страната.
От казаното дотук става ясно, че предложението и приемането на определен човек за почетен консул не може да бъде въпрос на случаен избор. Той трябва да отговаря
на определени условия и да притежава необходимите качества, умения, компетентност.
Извън задълженията си на почетен консул предложеното лице трябва да има своята
професионална кариера. Ключов фактор при избора на почетен консул е неговата поставеност в обществото. Избират се сравнително влиятелни хора, с добра репутация и
солидна финансова обезпеченост, тъй като поддържането на базата, консумативите и
другите разходи на почетното консулство са за сметка на самия почетен консул. Хората
на дипломатическа работа могат да се описват като личности със задълбочени знания,
професионална квалификация, интелигентни, наблюдателни, възпитани, знаещи чужди
езици. Тези характеристики се отнасят и до личността на почетния консул. Можем да
добавим още и комуникативност, широк приятелски кръг, личен чар и обаяние. И,
разбира се, широки познания за историята, културата, съвременната ситуация, обществените и социалните проблеми както на изпращащата държава, така и на приемащата.
За едната държава той е представител и защитник на нейните граждани в чужбина, за
другата е местен гражданин, длъжен да спазва вътрешните закони. От правилното
съчетаване на двойствения характер на длъжността „почетен консул“ зависи и успехът
на неговата дейност.
Настоящият текст разглежда дейността на почетните консули на България и
Италия, но казаното може да бъде отнесено към всички останали почетни консулства.
В България Италия е представена от двама почетни консули. Единият е Джузепе
де Франческо, със седалища в град Пловдив и териториалната компетентност за цяла
Централна България с области Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. Роден е в Сицилия. Завършил е
политически науки в Перуджа, след което е специализирал във Великобритания и
Франция икономика на европейската интеграция. От 2005 г. е в България и работи като
управител на фирми за отглеждане и преработка на биологично чисти плодове. Женен е
за българка.
Другият почетен консул е Антонио Таркуинио, със седалище Варна с териториалната компетентност за цяла Източна България с области Русе, Разград, Силистра,
Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Сливен, Бургас и Ямбол. Антонио Таркуинио е
италианец, който от 15 години живее в България. Той е експерт по конструиране и
индустриален монтаж и работи за Девня Цимент – Gruppo Italcementi, на длъжност
„мениджър инвестиции“ в отдел „Развитие и модернизация“. От 2003 до 2012 г-н Антонио Таркуинио три последователни мандата е съветник към Италианския консултативен комитет на предприемачите в България. Бил е и вицепрезидент на Асоциацията
на италианските предприемачи в България. Преди да заеме този пост, той в продължение на три мандата е член на Управителния съвет на Конфиндустрия България.
През последните години в България нараства ежегодно броят на италианските
граждани, които посещават страната като туристи или бизнесмени, като студенти,
временно работещи или живеещи постоянно. Този положителен факт е в подкрепа на
необходимостта от увеличаване и на броя на почетните консули на Италия у нас.
Значително по-добре е представена почетната консулска дейност на България,
която има следните почетни консулства в Италия:
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Франко Кастелини – регион Емилия-Романя, Дженаро Фамилиети – регион
Кампания, д-р Джовани Сторнело – региони Пиемонте и Вале д'Аоста, Алесандро Бузони – регион Тоскана, Анна-Мария-Патриция Гадалета – регион Пулия, Марко Кампанари – регион Ломбардия, Микеле Скандролио – регион Лигурия, и Агостино Рандацо
– регион Сицилия. С дейността си те допринасят не само за разрешаване на определени
казуси, а и за подобряване и разширяване на взаимните контакти на двете държави, на
регионите, в които работят, на институциите, бизнеса и частни лица.
Сред изброените по-горе имена със своята дейност се открояват почетните консули Дженаро Фамилиети в Неапол, Джорджо де Фавери в Тревизо и Алесандро Бузони. Като илюстрация на положителния ефект от дейността на института на почетния
консул и като пример за успешната работа тук ще представя почетния консул на България в гр. Винчи (Флоренция) с консулски окръг Тоскана – адвокат Алесандро Бузони,
получил екзекватура от 7.09.2005 г. От встъпването си в длъжност и до сега той е един
от най-активните почетни консули на нашата страна в Италия, като трябва да подчертаем, че неговата дейност за популяризиране на България не се ограничава само в неговия
консулски регион, а прехвърля и границите на Италия благодарение на неговия авторитет и широки контакти. Той е основна фигура в Ротарианския клуб на Винчи, в благотворителното дружество „Сан Паоло“ и в католическия институт Opus Dei. Неговата
широка и многостранна дейност включва както основното му задължение за подпомагане и оказване на съдействие на български граждани, така и множество инициативи за
развиване на междуинституционалните, културните и деловите връзки между Италия и
България.
Алесандро Бузони е човек с безупречна репутация, баща на четири деца и преуспяващ специалист по гражданско право. Той е инициатор, вдъхновител, организатор
и участник в голям брой събития с политически, културен, социален и икономически
характер, които свързват област Тоскана и Флоренция с България. Включва се в организацията и подпомага редица срещи и посещения на български представители на
правителството и общините. Само като пример ще посочим възможностите на почетния
консул за подпомагане на икономическото сътрудничество и инвестициите. През м.
май 2009 г. се провежда среща, организирана от почетното консулство и местната търговска камара, на която присъства зам.-министърът на икономиката и енергетиката на
Италия. На нея италианските индустриалци се запознават с възможностите за инвестиции в България, в частност в енергийния сектор, и много от тях вече участват във фотоволтаични проекти в България и в проектирането, финансирането и изграждането на
хидровъзли и миниелектроцентрали.
Кметът на гр. Бургас има среща с кметството на гр. Ливорно за задълбочаване
на сътрудничеството между двата морски града и техните пристанища, както и за осъществяване на съвместни проекти по европейските програми. За целта между двамата
кметове – г-н Димитър Николов и г-н Алесандро Козими, бе подписан протокол за
намерения между гр. Ливорно и гр. Бургас. В разговорите са обсъдени и набелязани
насоки в сътрудничеството в подготовката на кадри и обмяна на опит в областта на
устойчивото развитие на пристанищата и осъществяването на съвместни проекти. Проведена е и среща с управата на област Тоскана в лицето на г-н Симоне Силиани – секретар за специални поръчения на президента на областта, и с г-н Франческалберто де
Бари – референт за международното сътрудничество и Средиземноморието, на която бе
изразен интересът на област Тоскана и порт Ливорно за задълбочаване на сътрудничеството с Бургас при подготовката и защитата пред Брюксел на проекта за нов паневропейски коридор, свързващ Черноморието и Балканите с Иберийския полуостров през
Средиземноморието и Апенинския полуостров.
Асандро Бузони полага енергични усилия за задълбочаване на културния обмен
между Италия и България. С негова подкрепа в България за първи път беше направено
цялостно представяне на изобретенията на Леонардо да Винчи. Изложбата „Машините
на Леонардо“ е реализирана от почетното консулство съвместно с Италианския култу-
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рен институт и е показана първо в Народната библиотека „Св. Кирил и Методий“ в
София, а после и в градовете Бургас, Велико Търново, Сливен и Пловдив. Машините са
точни копия на изобретенията, създадени от гениалния майстор, като част от тях са по
скици на самия Леонардо, други са точна възстановка на оригиналите. Експонатите са
собственост на музея в родния град на Леонардо – Винчи, Италия.
През 2009 г. в Бургас е открита изложба, посветена на Пучини, която бе
придружена с концерт на учениците на Райна Кабаиванска.
Симпатиите на Алесандро Бузони към Бургас и региона раждат приятелството
между Бургас и Тоскана. Доказателство за това са редицата мероприятия, организирани
през последните години. Следва да се отбележи активната му работа по побратимяването на гр. Бургас с пристанищния гр. Ливорно, както и побратимяването на гр. Приморско с Винчи.
По инициатива на Алесандро Бузони през 2013 г. се провеждат и Дни на Тоскана в Бургас. С нестандартна експозиция от шапки, озаглавена „Истории от слама“, през
2014 г. е открито второто издание на Дни на Тоскана в Бургас, което преминава при
небивал интерес от страна на българските граждани.
Почетното консулство, управлявано от Алесандро Бузони, често е място, където
отсядат високопоставени служители на държавната администрация на Р България.
Между тях са вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, която той
придружава по време на нейния престой във Флоренция, министърът на културата
Вежди Рашидов, столичният кмет Йорданка Фандъкова, кметът на Бургас Димитър
Николов и др.
Съществена част от дейността на почетния консул е активността му във връзка с
някаква кауза. Алесандро Бузони отново е добър пример за работа в полза на българска
кауза. Чрез зам.-кмета на гр. Арецо – Алесандро Капорали, е отправен призив към
либийските власти за освобождаване на арестуваните български медицински сестри.
Друг факт е организирането на изложбата „Българската азбука“ като трета азбука в
Европейския съюз, а така също поставянето на плоча, посветена на Константин Величков, в Академията за изящни изкуства и организиране в тази връзка на посещение на
председателя на българския парламент. А за участието и помощта на българските доброволци при наводнението в гр. Флоренция на българското посолство е връчен благодарствен адрес. Бургас и Тоскана заедно участват в номинациите за „Европейска столица на културата“.
Важна част от неговата дейност е благотворителността. Благодарение на безвъзмездните му усилия в Института по педиатрия в София е преструктурирано едно
болнично отделение за деца, болни от болестта на Гоше. Помага и за още едно отделение за детска нефрология. По онова време Алесандро Бузони не е срещнал никаква
подкрепа от българските здравни служби. Изправен пред тухлената стена на бюрокрацията, адвокатът решил да потърси помощ от свой сънародник – главния оперативен
директор на Булбанк Луиджи Ловалио. Така с дарението, получено от Фондация
„УниКредит Милано“ със съдействието на Булбанк – София и с помощи, събрани на
организираните от Алесандро Бузони благотворителни вечери в Италия, отделенията за
тежкоболните деца вече работят.6 Консулството, освен всичко, подпомага българските
граждани в област Тоскана със съвети за намиране на работа, решаване на административни въпроси, настаняване и лечение в болници и др.
Тези и още много са фактите за изключително активната дейност на Алесандро
Бузони за развитието на българо-италианските отношения. Тук не могат да бъдат изброени всички инициативи от политически, културен, социален и икономически характер, които свързват област Тоскана и Флоренция с България, но по-важното е доказателството колко успешна може да бъде дейността на един почетен консул, когато на

6

В. „Банкеръ“, 12 юли, 2003.
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тази позиция е избран човек именно заради доброто му име в обществото, обществената и благотворителната му дейност. Целта ни е по-скоро чрез разнообразната дейност
на сеньор Бузони да илюстрираме как институтът на почетния консул може да подпомага, да обогатява и надгражда двустранните междудържавни отношения в интерес на
взаимното опознаване и сътрудничество между народите на двете държави, в случая на
България и Италия. Със своята активна дейност почетният консул изгражда атмосфера,
в която представители на двете държави да общуват по-ефективно, да изградят взаимно
доверие на базата на споделени културни ценности и като резултат от това да установят
по-тясно сътрудничество от взаимен интерес.
Двустранните отношения между България и Италия в момента са в период на
небивало развитие благодарение на водещата икономическа и търговска позиция, която
Италия има в страната, на нейния постоянен ангажимент относно пълната и бърза интеграция на България в евро-атлантическата система и в Европейския съюз. Италианските институции, които се намират в България, не престават да търсят възможности за
развитие, разширяване и укрепване на двустранните отношения. Тук на помощ идва и
институтът на почетния консул, който играе важна роля за развитието, задълбочаването
и надграждането на двустранните отношения между Италия и България.
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СЪЗДАВАНЕ НА МАКЕДОНСКАТА ПАТРИОТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ
докторант Милена Лафчиева
Университет за национално и световно стопанство – София
CREATION OF THE MACEDONIAN PATRIOTIC ORGANIZATION
IN THE UNITED STATES, CANADA AND AUSTRALIA
Milena Lafchieva, PhD student
University of National and World Economy – Sofia
Abstract: In the context of international conflicts and wars until the middle of the 20th century,
the Bulgarian state faces a national catastrophe. For this reason, in the late 19th century MacedonianBulgarian emigration in the New World began to create active patriotic political organizations in order
to support the national liberation movement. MPO makes a serious attempt to offer an unusual political
program to solve the Macedonian issue based on a „lesser evil“.
Key words: Macedonian patriotic organization, emigration, macedonian issue, politics,
international relations, patriotic

При определяне на спецификата на българската емиграция в Новия свят до средата на XX в. като важна отличителна черта обикновено се сочи и доминиращата роля
на македонските българи сред диаспората. (До края на 40-те години на миналия век те
съставляват над 75 % от всички българи в задокеанския свят.1) В своето преобладаващо
мнозинство това са хора, напуснали родните си огнища заради преследвания от страна
на султанската власт (до 1912 г.), а след разпокъсването на Македония през Междусъюзническата война – и вследствие на жестокия окупационен режим, наложен от Сърбия
и Гърция във Вардарския и Егейския дял на областта.2 Поради тази причина още в края
на XIX в. македоно-българската емиграция в Новия свят започва да създава активни
патриотични политически организации. Целта им е да се подпомогне националното
освободително движение в поробената родина. В навечерието на и след Илинденското
въстание от 1903 г. в Съединените щати действат т.нар. „македоно-одрински дружества
„Левски“3. Те организират първата подчертано българска кампания в Америка за защита на делото на илинденци от тенденциозните интерпретации на заинтересуваните
сръбски и гръцки емигрантски среди.4 След Младотурската революция през 1908 г.
македонските българи изграждат в САЩ и Канада български конституционни клубове.
Първата национална катастрофа от 1913 г. дава повод за раждането на Българомакедонския народен съюз, действал в САЩ и Канада. В продължение на половин
година (до избухването на Първата световна война) тази патриотична организация
настоява пред правителствата на Великите сили да действат за мирната ревизия на
Букурещкия договор от 28 юли 1913 г., за да се избегне окончателното разпокъсване на
Македония.
Очерталата се опасност от втора национална катастрофа през 1918 г. подтиква
българската патриотична емиграция в Новия свят да изгради нова общобългарска родолюбива структура – Македоно-българският централен комитет в САЩ (МБЦК). В
неговите структури са привлечени българи емигранти както от Македония, така също и
от свободната българска държава. В продължение на една година, когато в Париж засеТрайков, В. История на българската емиграция в Северна Америка. София, 1993, с. 25 и сл.
Пак там, с. 31.
Генов, Г. Организирано македоно-одринско движение в Северна Америка (1899 – 1905). – В: Исторически
преглед, 1989, кн. 1, с. 29 и сл.
4
Mitev, T. USA and Macedonia. Sofia, 1998, p. 70.
1
2
3
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дава Мирната конференция за следвоенното устройство на света, МБЦК настоява пред
президента на Съединените щати Удроy Уилсън и държавните глави на Великите сили
миротворци да съдействат македонският въпрос да се разреши чрез обединението на
Македония с България.5 Всички усилия и на тази българска патриотична емигрантска
организация в Новия свят обаче остават напразни. Посредством Ньойския договор от
27 ноември 1919 г. те налагат окончателното разпокъсване на Македония на три части.
Вардарският дял на областта остава до границата на кралството на сърби, хървати и
словенци, Егейска Македония е присъединена към Гърция, а най-малкият дял – Пиринска Македония, остава в границите на България. Така през 1919 г. 4/5 от народа и територията на Македония заменят едно робство – турското, с ново – това на Сърбия и
Гърция. Заради погрешната политика на цар Фердинанд и премиера В. Радославов
усилията на българската нация за обединение пропадат. По силата на ньойския диктат
свободна България е разоръжена и е задължена да изплаща тежки репарации.
В същото време след Първата световна война македонската емиграция в Новия
свят бързо стабилизира своите икономически позиции. Постоянно нараства и нейната
численост. В резултат на това още през 20-те години сред диаспората се ражда идеята
за изграждането на нова, солидна патриотична емигрантска организация на българите в
Новия свят. Тя да се ангажира вече с разобличаване на политиката на сръбския и гръцкия режим във Вардарска и Егейска Македония, така че да се поддържа „външният
фронт“ в борбата за защита на българските национални интереси.
През октомври 1922 г. в гр. Форт Уейн, щата Индиана – САЩ, се провежда Български емигрантски конгрес. На него са положени основите на Македонската политическа организация в САЩ и Канада (МПО).6 Под ръководството на нейния Централен
комитет бързо са основани активни родолюбиви дружества – клонове на организацията,
в едни от най-големите градове в Съединените щати и Канада. Някой от тях надхвърлят
по 2000 души членска маса. (Такъв е например случаят в градовете Детройт, Индианополис, Торонто и др. градове.) От 1927 г. МПО започва да издава и свой печатен орган
– в. „Македонска трибуна“.7 През 1934 г. организацията изгражда своите първи подразделения и сред македоно-българската емиграция в Австралия.8 Затова от средата на 30те години на миналия век организацията променя своето наименование, като към МПО,
освен САЩ и Канада, се прибавя „и Австралия“. На практика към началото на Втората
световна война МПО се изгражда като най-многолюдната българска родолюбива политическа организация в Новия свят, разпростряла влиянието си върху всички значими
клонове на диаспората в САЩ, Канада и Австралия.
Уставът на МПО, а и цялата нейна практическа дейност, реализирана през 20-те
– 30-те години на XX в., я разкриват като легална либералнодемократична родолюбива
структура. За своя главна цел тя смята дейността за запознаване с мирни средства на
такива влиятелни международни институции, като Обществото на народите (ОН) в
Швейцария, правителствата на Великите сили, известни държавници и учени, с положението, в което се намира българското малцинство в Югославия и Гърция. По този
начин през целия междувоенен период МПО успява да провокира впечатляваща защитна пропагандна кампания, паралелна на тази, финансирана от НК на македонските
братства в София, в подкрепа на българите, останали под чужда власт. Главното в защитаваната теза може да се резюлира по следния начин. Правителствата в Атина и
Белград не спазват договорите за правата на малцинствата. За постигане на целите си
до началото на Втората световна война МПО изпраща стотици протестни резолюции,

5
Митев, Т. Създаване и дейност на Българо-македонския народен съюз в САЩ и Канада след Балканската
война. – В: Военноисторически сборник, 1995, кн. 3, с. 7 и сл.
6
Митев, Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ (1918 – 1919). София, 1992, с. 100 и сл.
7
Митев, Т. Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на Македония (1919 – 1945). София,
1993, с. 14 и сл. Също и: Гърдев, В. Македонските патриотични организации в Канада. София, 1991, с. 10 и сл.
8
Митев, Т. Българската емиграция… Цит. съч., с. 52.
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официални декларации от своите конгреси, доклади, пространни изложения, писма и
други документи на повече от 3000 адреса в Съединените щати, Канада и Европа.
На практика МПО успява да обедини преобладаващата част от диаспората около себе си. Със своята дейност тя до началото на 40-те години на миналия век запазва
ясно българско национално съзнание на изселниците. Организацията съдейства да се
съхрани интересът и на чуждото обществено мнение към македонския въпрос. Специално в Съединените щати МПО съумява за първи път да формира неголямо, но доста
активно, пробългарско лоби. То включва видни американски сенатори, учени, журналисти и общественици. Тези хора се интересуват от съдбата на българите във Вардарска и Егейска Македония, събират значителни лични колекции от документи и литература по въпроса и обещават съдействие при възможност.9
По ред обстоятелства цялостната родолюбива дейност на българската патриотична емигрантска организация до началото на Втората световна война обаче не довежда до реална промяна на режима, при който живеят българите във Вардарска и
Егейска Македония.
При очерталото се ново разпределение на силите в световен мащаб сръбската и
гръцката дипломация (и емиграциите на тези държави в Новия свят), от една страна,
подемат веднага след 1919 г. злостна антибългарска кампания. България се представя
като сляпо оръдие на германците, нарушител на мирните договори и главен виновник
за разпростиране на войната на Балканския полуостров.10 От друга страна, комунистическите организации на балканските емигрантски общности зад Океана, включително и
българските, нагнетяват допълнително тежката политическа обстановка около МПО.
Организацията е обвинявана, че е структура с „фашистка“ идеология, че е „стратегически съюзник“ на Хитлер и че се явява „проводник“ на нацистките идеи в Америка. В
резултат на това от началото на 1942 г. над МПО надвисва опасност от ликвидация. (По
това време Втората световна война вече е в ход, а на 11 декември 1941 г. българското
правителство обявява война на САЩ.) Служители на ФБР правят проучвания в архива
на организацията с намерението да открият компрометиращи я документи и да докажат
нейния „антиамерикански“ характер.11 Въпросните агенти обаче не откриват никакви
разобличаващи факти или доказателства в потвърждение на вражеската теза. Така МПО
продължава да съществува и след 1942 г. като самостоятелен политически фактор сред
българската емиграция в Новия свят. При новосъздадената обективна обстановка от
войната обаче нейните възможности за политическа изява силно намаляват.
Основната дилема, която ЦК на МПО трябва да разреши през решителните години на Втората световна война, изглежда така: докъде българската патриотична организация в Новия свят може да си позволи да извърши тактическо отстъпление в своята
дотогавашна дейност, свързана със защитата на истината за положението в Македония,
така че да неутрализира ударите на своите злостни противници и да не пострада при
наличието на вече строгите ограничения на военновременната конюнктура.
Решенията, които са взети на XXI и XXII конгрес на МПО, проведени през септември 1941 и 1942 г. в Акрон и Сент Луис, САЩ,12 могат да се резюмират най-общо
по следния начин: като уважават законите и се съобразяват със задълженията си на
граждани на своите нови отечества – САЩ, Канада и Австралия, българските патриоти
в Новия свят няма да позволят истината за положението в Македония да се тълкува
превратно от заинтересованите сили. На тази база е поставена цялата родолюбива
дейност на МПО през годините на Втората световна война.
Още с навлизането на българската армия в Провардарието през април 1941 г. в.
„Македонска трибуна“ представя извършената промяна като акт на „национално освоМитев, Т. Създаване на патриотични организации в Австралия. Военен сборник. 1995, кн. 1, с. 29 и сл.
Пак там, с. 120 и сл.
Митев, Т. Българската емиграция… Цит. съч., с. 351 и сл.
12
Пак там, с. 382 и сл.
9
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бождение“ и обединение на изкуствено разпокъсания български народ.13 През цялото
лято на 1941 г. по страниците на този единствен български патриотичен вестник зад
Океана се публикуват десетки статии, разкриващи неописуемото народно ликуване във
Вардарска Македония в подкрепа на освобождението. Разкрита е богатата културна и
просветна дейност, закипяла в областта след завръщането на българското православно
духовенство и откриването на народните училища и читалища. Изнася се подробна
статистическа информация за огромната благоустройствена и стопанска дейност, която
българската администрация разгръща в новоосвободените земи. МПО поощрява своите
членове да изпращат материални помощи, подаръци, писма, вестници и литература на
български език на братята си в освободените дялове на Македония. Със специалните
резолюции ЦК на организацията осъжда остро Германия и Италия за това, че тяхната
администрация е наложила чужд окупационен режим в Южна и Югозападна Македония и не са предали тези земи под българско управление.14
Неблагоприятната обстановка, създала се около МПО през годините на Втората
световна война в САЩ, Канада и Австралия, започва бавно да се променя в поблагоприятна насока от лятото на 1943 г. Тогава, в хода на войната, настъпва решителен прелом. Антифашистката коалиция начело със САЩ, Великобритания и СССР
взема надмощие в развоя на събитията по всички фронтове.15 На този фон рязко намаляват атаките срещу патриотичните емигрантски организации зад Океана от типа на
МПО, въпреки че на практика те не секват до самия край и на военните действия. МПО
остава на своя самостоятелна позиция и не се ангажира открито с една или друга линия,
налагана в глобалната политика от Великите сили. Заедно с това обаче ЦК на организацията схваща, че от есента на 1943 г. отново се очертават ясно контурите на трета национална катастрофа за България.
От края на 1943 г. новозадалите се заплахи за македонските българи се увеличава с още една. В американския печат прониква достоверна информация, че като се
опира на подкрепата, оказана му от съюзниците в антихитлеристката коалиция, Й. Б.
Тито се готви да предреши македонския въпрос едностранно, без участието на България и другите заинтересовани страни на Балканите и без дори да се допита до населението във вардарския дял за начина, по който трябва да се разреши македонският въпрос.16 Тези нови обстоятелства показват на ЦК на МПО от края на 1943 и през 1944 г.,
че македонският въпрос предстои да навлезе в качествено нова, съдбоносна фаза на
развитие. За да се окаже на висотата на своята отговорност, ЦК насочва своите усилия в
две главни насоки: първо, отново е обсъден въпросът на каква база трябва да застане
МПО след завършването на войната при защитата на политиката си по македонския
въпрос – тезата да се защитава извършеното национално обединение през пролетта на
1941 г. вече няма реална перспектива; и на второ място, ЦК преценява, че трябва да
стегне организационната структура на МПО. В някои емигрантски центрове, било
поради мобилизация в армията, смърт, или уплаха на отделни хора, членството намалява. Структурите трябвало да се ободрят, да се мобилизират, а впоследствие и да се
активизират – тогава, когато македонският въпрос отново се постави на червената маса
за преговори, по време на предстоящата мирна конференция.
Формулирането на следвоенната политика, защитавана от българската патриотична емиграция в Новия свят, има кратка предистория. Още в устава, приет на Учредителния конгрес на МПО във Форт Уейн през 1922 г., е записано, че в обстановката на
Версайска Европа, когато България е наказана жестоко и е изолирана политически,
организацията на македонските българи в Новия свят (подобно на ВМРО) смята за поправилно решаването на македонския въпрос в бъдеще да се търси чрез издигането на
Пак там, с. 388.
Пак там, с. 360.
Пак там, с. 369.
16
Тошкова, В. България и балканската политика на САЩ (1939 – 1944). София, 1985, с. 172 и сл.
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Македония в „независима република“. Тя трябва да гарантира „демократичните и социално-икономически права и свободи“ на всички свои граждани.17
Тоест по примера на ВМРО между двете световни войни МПО разглежда „свободна Македония“ по същество като възможност да се създаде втора държава от българите на Балканския полуостров. Организацията е убедена, че след като Сърбия и Гърция
оказват яростна съпротива на България през 1913 и 1919 г., то те никога няма да допуснат нейното обединение с Македония. Следователно, след като практиката доказва „невъзможността“ да се създаде една голяма (обща) българска държава, „нека да има две
държави на българите“. С появата на втората – Македония, да се гарантира обаче оцеляването на българщината и да се неутрализират антибългарските амбиции на съседите.
През целия междувоенен период обаче ЦК на МПО избягва да аргументира
пространно тази своя теза в детайлно разработен труд. Причините за това са много.
Най-напред част от българите в Новия свят в началото не разбират смисъла на разглежданата тактическа идея. Някои смятат, че в случая става дума за „завоалиран сепаратизъм“. Обстоятелството, че главен теоретик на обсъждания фундаментален аспект на
Българската национална доктрина след налагането на Ньойския мирен договор е
ВМРО, също оказва сериозно стагниращо влияние. МПО е легална и демократична
структура, а ВМРО е нелегална въоръжена организация. Всяко открито афиширане на
тъждествени крайни цели, към които се стремят двата важни фактора в българското
националноосвободително движение, се използва винаги от враговете на МПО в Новия
свят за настройване на американското обществено мнение, в смисъл, че македонските
българи зад Океана симпатизират на „насилствените“ и недемократични методи на
политическата дейност – идея, която не се посреща добре от американското обществено мнение. Не е без значение и фактът, че до края на 30-те години на XX в. нито един
реален фактор в балканската политика не показва каквато и да е готовност да подкрепи
новата тактическа идея за „свободна Македония“, включително и правителствата в
София, с оглед на трайното разрешаване на македонския въпрос.
По време на Втората световна война обстановката започва да се променя и в
разглежданата насока. България отново се изправя пред национална катастрофа. Фактът, че официална София за трети път в рамките на четвърт век се оказва безсилна да
гарантира постигнатото национално обединение, неизбежно налага разбирането, че
българите в края на краищата би трябвало да предпочетат „по-малкото зло“, т.е. подобре е да се появи втора, но с преобладаващ български облик, държава на Балканите,
отколкото Македония отново (а може би и завинаги) да бъде разкъсана. Важното е
Вардарският и Егейският дял на областта да се отскубнат от Белград и Атина и народът
да се спаси от асимилация.
Втората важна причина, която дава самочувствие на ЦК на МПО да пристъпи
към пространно аргументиране и публично афиширане на своята теза в цялостното
развитие на следвоенната си политическа тактика, трябва да се търси в появата на Атлантическата харта, и особено в заложените в нея т. 2 и т. 3, с които тактическата идея
за „свободна Македония“ може вече да срещне и авторитетна международна подкрепа.
Обсъжданията в Централния комитет за основите на следвоенната политика
приключват през януари 1944 г. и се възлага на главния редактор на в. „Македонска
трибуна“ Любен Димитров да обобщи дискусията и да напише специална книга. Така
през март 1944 г. на бял свят се появява трудът му „Защо Македония трябва да бъде
свободна и независима“. В тази книга ЦК на МПО дава най-изчерпателното тълкуване
на своята основна програмна идея за „свободна Македония“. По този начин той я утвърждава като основна идейна база, върху която македоно-българската патриотична
емиграция в Новия свят ще стои през следвоенния период в усилията си да подпомогне
разрешаването на македонския въпрос.

17
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В труда си Любен Димитров прави важен извод: „Ако се постави като основа за
разрешението на македонския въпрос етническият облик на македонското население от
десетилетия насам, Македония би трябвало да принадлежи в грамадната си част на
България. Понеже безспорен факт е, че множеството от македонското население говори
български. Тезата, че македонските славяни са „неоформени“ в етническо отношение,
че представляват „аморфна маса“ (както твърдят сърбите), не издържа никаква критика“18. Големият проблем обаче е в това според автора, че от две десетилетия на Балканите и в Европа се е създало такова съотношение на силите, че българите не са в състояние вече да наложат практика на тържество на обективните реалности.
Доказвайки убедително, че „македонската нация“ не е съществувала и не съществува на Балканите, Любен Димитров оборва измислиците на Георги Пирински
(лидер на българските комунистически групи сред емиграцията в Америка) за наличието на някакъв „отделен македонски език“. Защитена е историческата истина, че славянското население на Македония не говори никакъв отделен „македонски език“, защото
„няма „македонски език“, а има само македонски диалект на българския език“19. Така
авторът създава предпоставките в своя труд, за да пристъпи към най-важния въпрос от
повдигнатата тема: какъв е политическият замисъл с издигането на идеята за създаване
на „свободна Македония“ след Втората световна война.
Най-напред Любен Димитров пояснява, че става дума за тактическа идея, свързана с усилията да се разреши българският национален въпрос. База за нейното разработване е програмната цел, защитавана от ВМРО след Първата световна война. Тя пък
се базира на формулата, предложена от Уилям Гладстон, който още в периода след
освобождението на България съветва националните искания на македонските българи
да се поставят върху сериозна договорно-правна база. Само така те могат да имат тежест при дискусиите. А най-нормалната база при наличието вече на Берлинския договор от 1878 г. може да бъде чл. 23 от този международен правен акт, в който се предвиждат реформи за Македония. Тяхното евентуално реализиране би могло да подтикне
процеса на постепенното обособяване на автономното управление в областта, от което
пък да се тръгне към пълното освобождаване на Македония.
Идеята за „автономия на Македония“ обаче е валидна само до 1913 г., т.е. до
разпокъсването на Македония според автора. До този момент областта се намира в
границите на една държава – Османската империя. Искайки автономия за Македония,
ВМОРО действително стои на договорно-правни позиции, обезсилващи нападките на
Сърбия и Гърция. При евентуалното реализиране на автономната идея се осигурява
главното: да започне самоуправление на цялото население, болшинството в което съставляват българите.
След 1913 г. обаче обстановката на Балканите се променя коренно. Македония е
разделена на три части, които вече се намират в границите на три различни държави –
България, Сърбия и Гърция. От тук искането за автономия на Македония губи практически смисъл. Дори и то да се реализира, от него биха възникнали вече не една, а три
автономни области. Ето защо след Първата световна война националноосвободителното движение на македонските българи се ориентира към нова тактика. Идеята за „автономна Македония“ е изоставена, като е заместена с искането за „свободна Македония“.
Затова „днес ние не казваме, че се борим за автономна Македония – пояснява Любен
Димитров. – Но това не значи, че основното положение на борбата е изместено или
променено“20, е категоричен авторът. Тоест и тази идея преследва същността на старата
тактика: да се осигури единство на българите от трите дяла на Македония, да се избегне тяхното разпокъсване и посърбяване или погърчване на части. Следователно отговорното национално политическо мислене налага тази корекция, а не някакъв сепарати18
19
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зъм, в какъвто се обвиняват националноосвободителните организации на македонските
българи от страна на злонамерени среди.
„Абсолютно всички факти“, подредени и разгледани в един комплекс, доказват
според автора на теоретичния труд само едно-единствено нещо: на предстоящата мирна
конференция официална България няма да бъде в печеливша позиция. Затова българските
патриотични организации в Новия свят трябва да предложат нова, нетрадиционна, но
реалистична и по възможност печеливша, програма за разрешаване на македонския въпрос. Поради посочените обстоятелства искането за обединение на цяла Македония с
България вече няма шансове за успех пред миротворците. Затова е по-добре българите да
приемат съзнателно по-малкото зло: трите части на Македония да се откъснат от респективните балкански държави и да се обединят в една свободна държава. След това по
правилата на Атлантическата харта да се осигури възможност за населението на „свободна Македония“ да положи свободно конституционните основи на своя нов живот.
Такива са главните изводи и аргументи, с които ЦК на МПО защитава през втората половина на 40-те години на ХХ в. основанията за своята следвоенна политика по
македонския въпрос. Изнесените факти показват, че организираната македонобългарска емиграция в Новия свят и след Втората световна война продължава да стои
стабилно на здрави национални позиции. По това тя се отличава принципно от левичарските политически структури Български социалистически работнически съюз и
комунистическите групи, които сеят объркване сред диаспората в момент, когато се
налага обединяване на силите.
МПО е единственият активен политически фактор сред българската емиграция в
задокеанския свят, която прави собствен сериозен опит да обмисли реалистично реалната политическа обстановка в Европа след Втората световна война. Така тя предлага,
макар и спорна като възможност за осъществяване, но нестандартна политическа програма за разрешаването на македонския въпрос на базата на „по-малкото зло“.
Вярно е, че лозунгът „свободна Македония“ не е нов за националноосвободителното движение на македонските българи. ВМРО защитава подобна тактическа идея
през целия междувоенен период. Истината е обаче, че в новата обективна обстановка
около средата на 40-те години на миналия век ЦК на МПО провежда с успех и някои
нови, неизползвани аргументи за нейното обосноваване, и то, ръководейки се единствено от съображения да се гарантират националните интереси на българския народ,
след като вече не съществува възможност да се запази обединението по формулата
„Санстефанска България“.
От средата на ХХ в. българската патриотична емиграция в Новия свят застава на
позиция, че по-добре да съществуват „две държави на българите“, макар и носещи
различно име, но да се избегне асимилацията и по-нататъшното изтощаване на етноса.
От документите, с които разполагаме, личи, че през 1944 г. ЦК на МПО не се
самозалъгва с излишни очаквания. Главното, на което родолюбивата македонобългарска емиграция в Новия свят все пак залага в края на Втората световна война, е
безспорната справедливост на каузата „свободна Македония“. И въпреки че лидерският
екип на МПО разбира, че не разполага с достатъчно надежден политически ресурс, за
да се надява на сигурен успех, той се ориентира към курс да извиси ясно самостоятелния си глас в името на предпочитаната тактическа формула и при това твърдо да отстоява исканията си на най-високо равнище. А за да може благоприятната инициатива да
породи достатъчно впечатляващ политически ефект, ЦК на МПО преценява, че найнапред разполага с достатъчна опора в собствените си редове. Ето защо най-важната
практическа задача, която ръководното тяло на МПО започва да реализира от лятото на
1944 г., е потягането на собствените организационни редици. В Индианаполис съзнават, че само сплотена, маневрена и способна да води продължителна борба организация
може да се изяви с успех като самостоятелен политически фактор в усилията за разрешаване на македонския въпрос през втората половина на 40-те години на XX в., дори
този фактор и да се намира в положението „войник самотник“.
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Abstract: The main purpose of the following text is to offer a definition of the term – „Electoral
administration“, adn which are the authorities that execute and form it, as well as define the need for
legal security in the lowest structure in the heirarchy – SEC (Sectional Election Commission). Changes in
the written law are suggested, in order to strenghten the legal secutiry in elections, for us to have more
faith in the elected. Undoubtedly, the weakest spot in the electoral process on a municipal and national or
referendum level, is namely the work of SEC, The poorly trained persons forming the structure, the lack
of efficient upper-in-the-hierarchy authority control and the rfficiency of the respective sanctions.
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Въведение
Основната цел на изложението е да предложи дефиниция що е то „изборна
администрация“ и кои са органите, които влизат в нея, както и да се изведе особената
нужда от правна сигурност в дейността на най-ниската в йерархията комисия – СИК.
Предлагат се промени в нормативната уредба, която да увеличи правната сигурност в
изборния процес, а това от своя страна би довело и до сигурност в последващите действие на избраните лица. Безспорно най-уязвима е именно дейността на секционната
избирателна комисия като самостоятелен орган в целия процес по организация и провеждане на национални и местни избори или референдуми. Слабата подготовка на
лицата, формиращи този орган, липсата на ефективен контрол от страна на погорестоящата комисия и ефективността на предвидените санкции в закона водят до
извода за липса на правна сигурност в дейността на СИК.
Известно е, че няма легална дефиниция за това понятие. Кратък преглед показва, че в проекта на Закона за изменение и допълнение на първия „Изборния кодекс“1 с
§7 беше предвидено в Глава II да се създаде нов раздел – VII, със заглавие „Изборна
администрация“, в който от новия чл. 39а ставаше ясно, че под „изборна администрация“ ще се разбира администрацията, която е предвидено да се създаде с цел да подпомага дейността на Централната избирателна комисията.2 В проекта на Закона за електронното гласуване3 беше предвидена дефиниция за „изборна администрация“, според
която това са специализираните държавни органи, участващи при подготовката и произвеждането на изборите, ЦИК и другите изборни комисии. Това е и вложеният смисъл
в чл. 18, 45 и сл. от „Изборния кодекс“,4 че организационно-техническата подготовка на
изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт
и другите институции в съответствие с правомощията им. Това следва да покаже, че
1
№ 254-01- 83 от 10.07.2012 г., 41-во НС, вписан в регистъра на XLI НС на 10.07.2012 г. и приет на първо четене
на 18.07.2012 г.
2
По-надолу ще се изписва само ЦИК.
3
№ 554-01-87 от 23.11.2005 г., 40-о НС, вписан в регистъра на XL НС на 23.11.2005 г. и отхвърлен на първо
четене на 25.03.2009 г.
4
По-надолу ще се изписва като ИК.
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изборната администрация осъществява правно регламентирана държавна дейност.
Настоящата разработка очертава дефиниция за тесен смисъл на понятието „изборна
администрация“, макар че може да се предложи в друг доклад и понятие за широк
смисъл. Като специализирана изборна администрация могат да бъдат определени Централната избирателна комисия, районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и секционната избирателна комисия. Изборната администрация в тесен
смисъл представлява система от самостоятелни органи, която включва Централна избирателна комисия, районни избирателни комисии5, общински избирателни комисии6 и
секционни избирателния комисии7. Законодателството не определя мястото им в държавната администрация, но за целите на настоящото изследване те могат да бъдат дефинирани на централни (ЦИК), териториални (РИК и ОИК) и местни (СИК) органи.
ЦИК вече е била разглеждана в правната теория и е определена като особен вид независим административен орган. Останалите комисии не са били обект на особено изследване досега. Затова заслужава внимание най-вече СИК, тъй като този орган, макар и
най-ниско в йерархичен план, стои най-близо до избирателите и другите правни субекти на изборния процес.

§ 1.Секционна избирателна комисия
При всички видове избори по смисъла на ИК и референдуми по смисъла на
ЗПУГДВМС8 се назначава секционна избирателна комисия. За местните избори тя се
назначава с решение от ОИК, а при другите видове избори, т.нар. „национални“, – от
РИК. И в двата случая персоналният състав се предлага от партиите, които имат право
да излъчат членове, като кметът на община организира консултациите, а след това
изпраща съответно на ОИК/РИК предложените лица за назначаване.9
Начинът на конституиране на СИК е изяснен, но не така стои въпросът за това
какъв статут има СИК. Безспорно тя може да се определи като най-малката самостоятелна административна единица от изборната администрация с оглед на местните ѝ
правомощия и административния контрол, на който подлежат актовете и действията ѝ
пред по-горестоящата ОИК/РИК. Понастоящем ЦИК определя СИК като „основното
звено“ в изборния процес, от което зависи в най-голяма степен осигуряването на упражняването на правото на глас в изборния ден и правилното отчитане на резултатите.10 За
СИК няма легална дефиниция в изборното законодателство. Затова по-скоро е уместно
да се приеме и с оглед на лексикалното определение „комисия“, и систематическото ѝ
място в ИК, че тя е самостоятелен орган от системата на изборната администрация,
който има своя собствена компетентност, различна от тази на ЦИК, РИК и ОИК, и има
правомощието да издава самостоятелно административни актове. Попада в определението, дадено в §1, т. 1 предпоследно от ДР на АПК. За „основно звено“ можеше да се
говори, ако СИК бе част от по-горестоящите комисии и не би могла да се разпорежда по
собствена инициатива.11 Действа в оперативна самостоятелност, доколкото законът
По-надолу ще се изписва като РИК.
По-надолу ще се изписва като ОИК.
По-надолу ще се изписва като СИК.
8
Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
9
По отменените изборни закони СИК в 7-членен състав се назначаваше за секция до 300 избиратели и в 9членен – за секция с над 300. ИК повиши избирателите: в секции до 500 избиратели – между 5 и 7 членове, с над
500 избиратели – между 5 и до 9 членове. Тази относителна определеност на числения състав изцяло се уточнява
с решение на ОИК/РИК, запазвайки квотното разпределение. СИК се състои от председател, заместникпредседател, секретар и членове.
10
Обучение на избирателните комисии. Доклад относно организацията и произвеждането на избори в периода
2015 – 2017 г., с. 18, 02.2018. Секция „Доклади“. [онлайн]. [посетен 31 май 2018 г.]. https://www.cik.bg/bg.
11
СИК не е обособена като териториално звено на администрацията на ЦИК (или на ОИК/РИК), което да подпомага административния орган при осъществяването на правомощията му, каквато е разпоредбата на §1, т. 1а
от ДР на АПК.
5
6
7
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допуска това. За разлика от РИК, СИК приема само вътрешни, оперативни и констативни актове. СИК не регистрира кандидати за съответния вид избор, застъпници и наблюдатели и затова приемам, че СИК няма правомощия да издава конститутивни актове.
Интерес представлява дали председателят на СИК може да се определи като самостоятелен орган. Разпоредбата на чл. 100, ал. 3 от ИК дава правомощия на председателя да дава указания, които са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Щом са задължителни, то чрез тези указания се предоставят права и задължения на
отделни физически лица, които са субекти на изборния процес. Указанията му обаче
могат да бъдат отменени или изменени с решение от самата комисия. Това ми дава
основание да направя обобщено заключение, че в тази хипотеза председателят на СИК
действа като едноличен орган на изборната администрация и неговите указания, които
могат да бъдат както устни, така и писмени, представляват индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК. Този вид актове подлежат на административен контрол пред колективния орган. В тази хипотеза това ще се реализира чрез правен
акт, издаден от СИК. Според общите правила актовете ѝ могат да се обжалват пред
ОИК/РИК. Председателят на СИК, дал указания, които впоследствие са отменени от
СИК, има правото да обжалва отмяната им пред по-горната инстанция. Правомощието
на председателя на СИК да дава указания все пак е ограничено от законодателя. Нормата на чл. 100, ал. 2 от ИК изрично разпорежда, че разпределението на дейностите
между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с писмено решение
в началото на изборния ден. Тоест СИК запазва своя колективен статут като самостоятелен орган, за който важи същото правило, както при РИК за квалифицирано мнозинство от присъствалите членове на заседание, за да е налице законно приет акт. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. СИК няма статут на юридическо лице, нито пък разполага или разпределя бюджетни средства, затова не може да бъде пасивно легитимирана по искове по ЗОДОВ12.
Законодателството не предвижда правомощия председателят на СИК да издава акт за
установяване на административно нарушение (АУАН) при констатирано нарушение на
ИК, каквото е предвидено за председателите на ЦИК, РИК и ОИК (чл. 496, ал. 2 от ИК).
Затова считам, че ако СИК констатира административно нарушение по смисъла на ИК,
то тя е длъжна да сигнализира ОИК/РИК, основавайки твърдението си на чл. 100, ал. 1
от ИК, че СИК осъществява цялостно дейностите по прилагането на „Кодекса“ и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната
секция. Комисията се създава ad hoc за конкретен вид избори и осъществява правомощията си до момента, в който отчете изборния резултат пред ОИК/РИК. Членовете на
СИК получават възнаграждение като упражняващи трудова дейност на изборна длъжност за срок от три дни – за предизборния ден, изборния ден и деня след това. Възнаграждението се определя от ЦИК по методика, приета по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 7.
Възнаграждението на членовете не се облага с данъци по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.

§ 5.1. Нужда от реформа в СИК като орган на изборната администрация
С цел усъвършенстване на законодателството от административноправна страна
трябва да се уточни в кои случаи председателят може да дава указания и в кои случаи е
необходимо взимането на решение от колективния орган. В тази насока практиката е
твърде противоречива и не бива да се оставя на най-малко подготвените лица да налагат
обичайни практики, които не могат да бъдат реализирани на територията на цялата
страна. А това би нарушило правната сигурност в дейността на секционната избирателна
12

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.
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комисия, а оттук и опорочаване на целия изборен процес. На този етап няма как да бъдат
предоставяни правомощия на СИК по ЗАНН13 с оглед на ниската правна подготовка на
членовете ѝ. За такива може да се мисли в хипотезата на професионално ръководство на
СИК, със задължителното участие на лице с юридическо образование. Сегашната технология на определяне на състава на избирателните комисии обаче се основава на разбирането за водещата роля на политическите партии като представители на обществения
интерес и на взаимния контрол, който различните партии имат чрез своите представители в изборната администрация. Този подход обаче на практика намалява общественото
доверие, защото го затваря в партиите. По-полезно би било да се премине към подбор на
членовете на избирателни комисии на основата на професионални критерии.14
Поради същите причини не смятам, че е необходимо СИК да бъде юридическо
лице, каквото предложение за РИК може да бъде направено. Добре би било обаче членовете на СИК да имат мандат от 5 години, като получават възнаграждения само за времето
на изборите, а през останалото време да преминават обучение поне един път годишно.
Безспорно най-големите проблеми в нарушение на сигурността, която се търси
от правна и фактическа страна в изборната администрация, възникват в СИК. Сред
основните въпроси, които следва да намерят разрешение чрез промени в законодателството ни и с цел правна сигурност, е начинът на номиниране на съставите. С оглед на
натрупаната практика15 мога да посоча, че списъците с имената на лица, които се предлагат да бъдат назначени, се предават на консултациите при общинския кмет без същите лица да знаят, че ще бъдат назначени. Тук се отчита недостатъчна сигурност в опазването на личните данни на лицата, които се предлагат за членове на СИК, макар и
действащия ЗЗЛД16, и директивите на ЕС да предвиждат такава сигурност. Практиката
показва, че партийният ръководител на общинско ниво разполага с техни лични данни
от предишни избори и ги предава, за да запълни предоставената му квота. Общинският
кмет няма правомощията да провери всъщност дали тези хора желаят и могат да бъдат
назначени в съответната СИК и с оглед на съблюдаването на изискването на чл. 96 във
връзка с чл. 66 от ИК ОИК/РИК също нямат такова предварително правомощие. Дори
много често биват назначавани роднини по права линия, което е абсолютно незаконосъобразно. Веднъж назначени и на по-късен етап разбрали, че ще бъдат членове на
СИК, десетки лица се отказват, подавайки молби за освобождение от ОИК/РИК. Това
се случва обичайно няколко дни преди деня на изборите. Проблем пред СИК се явява
слабата подготовка на членовете, отказвайки да участват в законоустановеното методическо обучение.17 Честата необоснована смяна на членове на СИК след тяхното обучение, направено с искане от предложилите ги партии, включително в началото на изборния ден, води до назначаване на лица, които не познават разпоредбите на ИК и методическите указания от ЦИК. Поради политически причини ОИК/РИК нямат смелостта да
не уважат такова искане, дори и законът все пак да допуска това. Това довежда до недобра организация на процеса в изборния ден, множество нарушения и др. Следва да се
отбележи и че в съставите на СИК юристите са твърде малко в процентно съотношение.
De lege ferenda в тази част на изборната администрация считам, че е необходимо
аналогично с въведения образователен ценз за членове на ОИК/РИК да се въведе образователен ценз и за членовете на СИК, а ръководството да бъде с висше образование.
Заслужава подкрепа предложението18 за създаване на училище за избори и привличането в работата му на експерти обучители, които да бъдат както на национално, така и на
Закон за административните нарушения и наказания.
Стоилов, С. Изборите – доверие или далавера. 2012. [онлайн]. [посетен 31 май 2018]. http://www.assam.com/izbori/izbori_02121.php.
15
Авторът е дългогодишен член на СИК, ОИК и РИК.
16
Закон за защита на личните данни.
17
По решение на ОИК и РИК се провеждат правно-методически обучения.
18
Дечева, Р. Предложения на ОС към ЦИК за промени в ИК. – В: Изборни системи, сборник, бр. 4, 2016. ISSN
2367-6876.
13
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териториално ниво в изборната администрация. В съставите на СИК да се назначават
предимно лица, преминали предварителна подготовка и получили сертификат за преминато обучение, като знанията им бъдат проверявани с изпитни тестове. Задължително да представят декларация, собственоръчно подписана, че желаят да бъдат назначени
в съответната комисия, като изрично да бъде записано в „Кодекса“, че едно лице не
може да бъде назначено в повече от една СИК. При неизпълнение на поетия ангажимент без основателна причина следва спрямо тях да се търси административна отговорност и налагане на съответно наказание. По този начин считам, че ще се засили
правната сигурност в изборния процес – страх от административно наказание, с цел
добросъвестно изпълнение на поетия дълг към изборния процес. Тук следва да се задължат и партиите да поддържат кадрови ресурс и периодично да бъде обучаван. Трябва да се помисли за изрични правни норми, които да позволят на РИК да не назначава в
съставите на СИК лица, които не са преминали задължителното методическо обучение
преди изборите. СИК се нуждаят и от специфично обучение относно машинното гласуване, макар и да има предложение машинното гласуване да отпадне като възможност
занапред.19 С цел облекчаване на процеса по отчитане на изборните резултати с оглед
на подобряване на законодателството НС може да обсъди евентуални промени в ИК
относно намаляването на броя на действията, които следва да се предприемат от местната изборна администрация, т.е. от СИК, след края на изборния ден за облекчаване на
процедурата по броене, включително опростяване на съдържанието на протоколите с
изборните резултати, като в тях да се включи информация, най-вече свързана с отчитането на резултатите. Всяка друга информация може да бъде включена в дневник на
СИК, който СИК да попълва през целия изборен ден по правила, приети от ЦИК.20

§ 6. Съдебен контрол на актовете на изборната администрация. Отговорност за вреди
На съдебен контрол подлежат всички актовете на ЦИК, както и някои на ОИК.
Законодателството не допуска актове на СИК да подлежат на съдебен контрол.
При тях важи правилото, че актовете им могат да бъдат проверявани за законосъобразност само по административен ред пред по-горестоящия орган, съответно ОИК или РИК.
Затова de lege ferenda може би трябва да се доразвият механизмите за оспорване
на изборния резултат, да се помисли за възможност за оспорване на протоколите на
секционните комисии, но и за отмяна на изборния резултат. Към настоящия момент
„касирането на изборните резултати“ е мисия почти невъзможна именно заради неусъвършенстваната процедура по оспорване, която ИК регламентира. Занапред, ако ОИК
бъде изключена от системата на изборната администрация, каквато идея се лансира от
лицата с богат практически опит в изборния процес, решенията за обявяване на изборните резултати от местни избори ще се издават от РИК. Едва тогава актове на РИК ще
могат да се обжалват по съдебен ред. Към настоящия момент нито един акт на РИК не
подлежи на съдебен контрол.
* * *
За настоящия доклад интерес представлява дали и при какви обстоятелства органите на изборната администрация могат да носят отговорност за вреди по смисъла на
ЗОДОВ. Както бе изяснено по-горе, изборният процес е правно регламентирана
дейност, която се осъществява от държавни органи, които имат специализирана компетентност. Съдебната практика не е богата на решения по искове по реда на ЗОДОВ. Но
Кърчев, И. Уредба на машинното гласуване според българското изборно право – практически аспекти. – В:
Studia iuris, бр. 1, 2017. ISSN 2367-5314. [онлайн]. http://studiaiuris.com/en/18.
Обучение на избирателните комисии. Доклад относно организацията и произвеждането на избори в периода
2015 – 2017 г., 02.2018. Секция „Доклади“. [онлайн]. [посетен 31 май 2018 г.]. https://www.cik.bg/bg.
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все пак може да се изведе заключение, че до приемането на втория ИК през 2014 г. нито
ЦИК, нито РИК, нито ОИК, нито СИК е била конституирана като ответник по такива
дела. Причината е, че за нито един от посочените органи законодателството не е предвиждало да са юридическо лице по смисъла на чл. 205 от АПК. В тази посока е и съдебната практика. По касационно дело № 3488/2010 е поставено решение № 15244 от
13.12.2010 от ВАС, с което е отменено решение на Видинския административен съд,
който е осъдил ОИК – Белоградчик и община Белоградчик да заплатят обезщетение за
претърпени имуществени вреди на участник в избори, причинени му от нищожен
административен акт – Решение № 110 от 22.01.2008 г. на ОИКМИ – Белоградчик. ВАС
правилно е счел, че ОИК – Белоградчик няма как да бъде ответник по такива дела, тъй
като и този орган не е юридическо лице, и е следвало искът е да бъде насочен срещу
Министерския съвет – органа, който съгласно чл. 8, ал. 1 ЗМИ (отм.) е осъществявал
организационно-техническата подготовка на изборите във взаимодействие с избирателните комисии. Разходите по организационно-техническата подготовка на изборите –
чл. 9, ал. 1 ЗМИ (отм.), както и възнагражденията на членовете на избирателните комисии, се покриват от държавния бюджет, изпълнението на който е възложено на Министерския съвет. Поради това следва да се приеме, че отговорност за действията на изборната администрация носи Министерският съвет на РБ, следователно той е пасивно
легитимиран да отговаря по исковете.
След 2014 г. обаче законодателството постанови, че ЦИК е независим държавен
орган, юридическо лице и първостепенен разпоредител с бюджет. От този момент
следва, че ЦИК може да бъде ответник по такива искове. Още повече ИК в чл. 18, ал. 1
пр. първо урежда, че подготовката и организирането на изборите се осъществяват на
първо място от избирателните комисии, и едва след това са изброени органите на изпълнителната власт, които по-скоро имат организационен и технически характер по
осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа,
техника, консумативи и други материали. Да, вярно е, че разходите по подготовката и
произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет по план-сметка, приета
от МС, която обаче задължително се съгласува с ЦИК. Видно от Глава III, Раздел 1, чл.
18 от ИК, може да се направи заключение, че ЦИК е компетентен орган. Затова считам,
че ЦИК може да бъде ответник по искове, заведени по ЗОДОВ, както за актове, издадени от нея, така и от по-долустоящите ѝ органи, каквито са РИК/ОИК и СИК. Аргументите ми в тази посока са, че тя е юридическо лице, държавен орган и може да се разпорежда с държавен бюджет. Затова не може да се подкрепи изцяло съдебна практика на
Пловдивския административен съд по Адм. дело № 1108/2018 г., по което е постановено определение, с което е прекратено дело по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, заведено срещу
ОИК – Пловдив, респективно срещу ЦИК, заради отменен акт на ОИК. По това дело
съдът е счел, че ответник трябва да бъде МС, а не ЦИК. Аргументите на съда са:
„…ЦИК назначава членовете на ОИК по предложения на политическите партии, т.е.
тази дейност е чисто техническа…“, и съдът приема, че „…ОИК действа на основание
на чл. 49 от ЗЗД, като МС се явява работодател на ОИК и затова МС трябва да понесе
отговорността от незаконосъобразните актове на ОИК“. В този смисъл не било логично
ЦИК да носи имуществена отговорност по реда на чл. 1 от ЗОДОВ за посочените актове, действия и бездействия на ОИК, поради което искът е следвало да бъде насочен
срещу МС, който се явява практическият „възложител на работа“. ИК обаче е категоричен в противното. Правомощията на ОИК са уредени ex lege и персоналният състав на
ОИК се определя с акт на ЦИК,21 като в конкретния случай е без значение кой прави
предложението. Тоест ЦИК възлага мандата на ОИК, за да изпълнява функциите на
орган на изборната администрация, а не МС. Правомощията си ОИК черпи от закона и
ЦИК не извършва технически действия, а проверява документи с правно естество – удостоверителни и декларативни, каквито членовете на ОИ/РИК трябва да представят преди назначаването си. При установяване на
нередовност ЦИК отказва да назначи номинираното лице за член на комисия.
21
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от решенията на ЦИК, които са задължителни. А щом решенията на ЦИК са задължителни за ОИК, то ЦИК е по-горестоящият орган и в хипотезата, че е компетентен орган,
юридическо лице, разполагащо с държавни бюджетни кредити, то следва да може ЦИК
да бъде пасивно легитимирана да отговаря за вреди, причинени както от нейни актове,
действие, бездействие, така и на по-нискостоящите ѝ органи, каквито считам, че са
РИК/ОИК/СИК. Съдебната практика смятам, че трябва да се прецизира с оглед на направеното изложение.

Заключение
Упражняването на изборното право е немислимо без изборна администрация,
макар и да се правят неуспешни опити за въвеждане на електронно гласуване, което да
обезсмисли правното ѝ съществуване. Значимост трябва да се отдаде на факта при едни
общи избори в страната се ангажират над 100 хил. лица, които да осъществяват функциите ѝ и да обезпечат изборния процес. Наред с това всяка година се провеждат частични или нови избори, както и местни референдуми. Макар и да се отнасят само до
определено населено място (с. Галиче – частични кметски избори, май 2018), то цялото
обществото е особено чувствително към спазването на демократичността и правовия
ред за подготовката и провеждането на вота. За да се оправдаят актуалните очаквания
на гражданите, е необходимо да се върви към професионално подготвена изборна администрация, опростяване на документите и актовете, които се издават, и по-ясна съдебна
защита при установяване на тяхната недействителност. Предложените законодателни
промени биха довели да по-голямо доверие у избирателя, а това неминуемо би се отразило и на по-силното гражданско представителство у органите на държавната и местната власт.
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Въведение
Властващо беззаконие и ширеща се корупция – няма друг фактор, който да застрашава така осезателно националната сигурност на страната ни. Корупцията представлява съществен риск за националната сигурност поради деструктивното си влияние
върху социалната среда, икономическото развитие и международния имидж на България. Корупционните практики пряко накърняват нормалното функциониране на държавата, увреждат преразпределителните ѝ механизми и ограничават конституционните
права на гражданите.

Същност и дефиниции на корупцията
Корупцията е един от най-дискутираните проблеми през последните 7 – 8 години в Република България, държавите от Централна и Източна Европа, а и в световен
мащаб. Много често липсата на ясни правила в държавите с недостатъчно развита пазарна икономика, неефективността на правоприлагането и контролните органи на различни равнища водят до създаване на силни „спойки“ между недобросъвестни и криминално проявени субекти с корумпирани държавни служители. Ето защо потребността от противодействие на корупцията се явява съществен приоритет за всяко стремящо
се към демократизация общество.
Корупцията винаги е присъствала в една или друга степен в деловите и политическите отношения, влияела е върху значими социални процеси и събития. Според
съвременните разбирания и определения, които се дават на явлението, корупцията е
„злоупотреба с икономическа, политическа, административна и съдебна власт, която
води до лично или групово облагодетелстване за сметка на правото и законните интереси на личност, конкретна общност или цяла държава“.
Друга популярна дефиниция, използвана и от международната неправителствена организация „Трансперанси Интернешънъл“, определя корупцията като „злоупотреба с поверена власт с цел извличане на лична изгода“1.
Един от основните проблеми на корупцията е, че се използва твърде общо определение за нея, в което не се включват всички нейни форми на проява. Такава форма е
например превърналото се в сериозен проблем, който разрушава устоите на демократичното общество, „купуване на гласове“ при провеждане на избори.
Това разпространяване е следствие от непрозрачната промяна на собствеността,
неадекватното регулиране на обществените и икономическите отношения, неефективния контрол и пропуските в правораздаването. Един от начините за борба с явлението,
записан в стратегията, е ефективното функциониране на единния антикорупционен
1

http://www.economistbg.com/2017/01/blog-post_16.html?m=1
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орган. Органите за банков и финансов надзор защитават интересите на вложителите,
инвеститорите, застрахованите и осигурените лица и насочват усилията си към поддържането на стабилността на финансовата система и финансовите пазари и на доверието в тях, предвижда подобреният вариант.
Изследванията на неправителствената организация за борба с корупцията „Коалиция 2000“ за равнището на корупцията в страната сочат, че тя продължава да бъде
сред най-болезнените теми на българската общественост.
Аналогични са данните за относителното положение на страната ни сред общо
180 държави, включени в индекса на „Трансперанси Интернешънъл“ за 2017 г. В това
международно сравнение България заема 71-во място със стойност на индекса 43 пункта, което свидетелства за наличието на сериозен корупционен проблем, но не и за ръст
на корупционната практика в сравнение с предходната година (корупционният индекс
през 2016 г. е 41, на 75-о място).2
Основание за тази оценка дава липсата на промяна в корупционния индекс според изследванията на „Коалиция 2000“, измерваща реалното разпространение на корупционните практики, както и на свързаните с нея нагласи и оценка на населението,
бизнес елитите и експертите. Тревожно е обаче, че на фона на трайното развитие на
Югоизточна Европа в положителна посока страната ни не отбелязва напредък и все повидимо изостава не само от целия ЕС, но и от всички нови държави членки, а вече и от
средното ниво на Балканите.

Видове корупция и фактори
Проявите на корупция могат да се разделят на индивидуални и институционални. При индивидуалните длъжностното лице извършва незаконна услуга на трета страна за лична облага – пари, имоти, ответна услуга и др. При институционалната корупция облагата за корумпирания е по-често политическа, а не лична. Там предоставената
услуга не е задължително в нарушение на законовите процедури, а по-скоро е извършена в несъответствие с демократичните стандарти.
Корупцията съществува както при политическите, така и при административните длъжности, и може да бъде дребна и едра, организирана или неорганизирана. Макар
че корупцията често улеснява криминални деяния, като трафик на наркотици, пране на
пари или проституция, тя не се ограничава до тях и често е свързана с дейности, които
сами по себе си са законни.
В България има различни форми (прояви) на корупцията – подкуп, фаворизиране, протекционизъм, лобиране, неправомерно присвояване на публични средства за
лична употреба, незаконна приватизация, незаконно финансиране на политически
структури, предоставяне на заеми при облекчени условия и др. Българският народ
нарича всичко това с термина „шуробаджанащина“, което, исторически погледнато, е
разпространена форма на взаимоотношения у нас.
Основният проблем за националната сигурност се заключава в психологическите последици от корупцията: когато едно лице незаконно плаща за нещо, то всъщност
легализира собствената си неспособност да реши определена критична ситуация. В
резултат държавата получава невежи млади хора с фалшиви дипломи и относителна
липса на компетентност.
Традиционно корупцията се разглежда като икономическа злоупотреба, докато
психологическите аспекти остават на втори план. Корупцията включва следните психологически компоненти: 1) психология на корупционното поведение; 2) психология на
корумпиращите, на тези, които дават подкупи, и т.н.; 3) отношение на обществото към
2

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/02/22/3134076_transperunsi_interneshunul_bulgariia_ostava_
purva_v_es/;
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/01/25/2906662_transperunsi_interneshunul_
bulgariia _ostava_purva_v_es/
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компонентите на корупцията; 4) социалнопсихологически процеси, влияещи върху
корупцията.

Причини за възникване на корупцията
Според проучване на „Коалиция 2000“ сред факторите за разпространение на
корупцията са посочени следните:
• стремежът към бързо забогатяване на тези, които не се на власт;
• несъвършеното законодателство;
• липсата на строг административен контрол;
• ниските заплати;
• преплитането на служебните задължения с личните интереси;
• неефективността на съдебната система;
• моралната криза в периода на преход.
Нито една обществена сфера не е защитена от корупция. Най-благоприятна обаче
е тази, в която гражданите влизат в съприкосновение с държавни структури и техните
служители, или по-точно може да се каже, там, където се злоупотребява с власт. Затова
корупцията е най-често срещана в сферата на публичната власт (държавните институции, партийнополитическата система, общинските власти и местната администрация).
Най-сериозната предпоставка за извършването на корупционни действия в публичната сфера е преплитането на частните и публичните интереси на областните служители.
За разпространение на корупцията през последните години действат и фактори,
като икономическата криза, недобре регламентираната приватизация на огромна по обем
държавна и кооперативна собственост, сривовете във финансовата и кредитната система,
резките организационни и кадрови промени в администрацията, съдебната власт, полицията, контролните органи, скокващият лицензионен режим, неотстраненият монопол в
решаващи стопански отрасли и др. Също така влияние оказват и наследените от тоталитаризма нормативни и институциални деформации и някои поведенчески стереотипи.

Корупцията като заплаха за националната сигурност на Република
България
Корупцията представлява съществен риск за националната сигурност поради
деструктивното ѝ влияние върху социалната среда, икономическото развитие и международния имидж на България.
Корупционните практики пряко накърняват нормалното функциониране на
държавата, увреждат преразпределителните ѝ механизми и ограничават конституционните права на гражданите.
Корупционните практики почти винаги съпровождат или създават предпоставки
за други престъпления и нарушения. В някои случаи важен фактор се явява тенденцията за предикатност на престъпленията, свързани с корупционната дейност на лица,
заемащи висши държавни длъжности. Финансовите ресурси, придобити по този начин,
се използват за рефинансиране и увеличаване на имотния и материалния статут на
лицата и засилват мотивацията за извършване на нови престъпления.
От гледна точка на сигурността от особено значение е фактът, че формираната
уязвима среда е благоприятна основа за изграждане на позиции за влияние от чужди
специални служби, икономически и други субекти, чрез които да се оказва въздействие
върху вземането на важни за страната решения в посока, несъответстваща на националния интерес.
В резултат на дейностите по противодействие на корупцията и наблюдението на
процесите, свързани с нея, като основни причини за съществуването на корупционни
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практики с участието на лица, заемащи висши държавни длъжности, могат да се посочат: слабата ефективност и надеждност при прилагането на системите за контрол на
изпълнението (нисък размер на санкциите и липса на осезаеми последствия, което
оправдава риска и стимулира нарушителите); тежките процедури по регистриране и
лицензиране в различните сфери; трудноразбираемите указания и регламентации, които
налагат използване на консултанти; лошият подбор, недостатъчната квалификация и
обучение на служителите; неясните правила за кариерно израстване и др.
Корупционните практики в структурите на изпълнителната власт са свързани
най-често с прилагането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Традиционните схеми са свързани със: манипулиране на критериите за оценяване на кандидатите по поръчките; неоснователно мотивиране на неотложни дейности; монополизиране
на определени дейности от тесен кръг от фирми; ротация на фирми изпълнители; конфликт на интереси при съставяне на оценителната комисия; договаряне между възложителя и изпълнителя за завишаване на количественостойностните сметки при строително-монтажни работи и др.
Корупционното поведение е както от страна на длъжностни лица, така и от
страна на заинтересовани икономически субекти. В повечето случаи е налице тясна
обвързаност по веригата възложител – проектант.

Национална стратегия за противодействие на корупцията
Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. отразява волята и вижданията на правителството. Тя е основана на
разбирането, че корупцията е основна заплаха за демокрацията в България.
Необходимостта от приемането на нова антикорупционна стратегия е обусловена преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми
резултати в борбата с корупцията. Тя е подчертана изрично в Доклада на Европейската
комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари
2015 г. и е предвидена като мярка в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.3
Стратегията се фокусира върху онези ключови мерки, чието прилагане може да
има по-решителен антикорупционен ефект. Водещ приоритет е противодействието на
корупцията по високите етажи на властта. Акцент в Стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на
корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. В същото време е отчетена необходимостта от ангажирането на независими компетентни и почтени личности в антикорупционните институции, без които никоя институционална система не би могла да гарантира сама по себе
си необходимата ефективност.
Стратегията отчита ключовото значение на политиките в други сфери, които
имат цялостно влияние върху противодействието на корупцията, а именно: съдебната
реформа, административната реформа, електронното управление и обществените поръчки. Успешното реализиране на тези политики ще създаде благоприятна среда за
ограничаване на корупционните практики.
Настоящата стратегия цели до 2020 г. България да се превърне в държава, в която дребната корупция е ограничена в значителна степен до средните за Европейския
съюз равнища, корупцията по високите етажи не остава безнаказана, антикорупционните институции работят ефективно и имат реален превантивен ефект върху корупционните прояви, а възприятията и опитът на граждани и фирми за нивата на корупцията
в България са намалени в значителна степен.

3
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Стратегията съдържа конкретни мерки в 6 приоритетни области:
1. Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена
2. Противодействие на корупцията по високите етажи на властта
3. Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция“
4. Превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт
5. Освобождаване на гражданите от дребната корупция
6. Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията

Антикорупционни мерки на Република България
Мерките за борба с корупцията следва да започнат с реформа на декларациите
за имотно състояние и конфликт на интереси в държавната администрация, както и чрез
въвеждане на наказателни санкции с реално възпиращ ефект. Ефективната превенция и
противодействие на корупцията изисква изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена, намаляване на администрацията и въвеждане на електронни
административни услуги за премахване на човешкия фактор.
Трябва да се има предвид, че българите лесно сменят предубеденото си подозрително отношение към сивата икономика с чувство на разбиране и солидарност, макар
че 90 % от тях да смятат борбата със сивата икономика за най-важното нещо в държавата. С други думи, да преборим корупцията в България, не са достатъчни законодателни мерки на контролните органи, а е необходимо пълно разбиране на ценностната
система на масовото съзнание.4
Необходимо е да се създаде среда на обществена нетърпимост към корупцията.
Разрушителното влияние на корупцията във всички аспекти на социалния живот и
способността да преодолеем това трябва да бъдат заложени в образователните програми на всички нива. Много полезна би могла да бъде пропагандна медийна кампания в
средствата за масова информация. В този план се открива широка възможност за използване на интернет и социалните реклами. Тази рекламна кампания трябва да е направена така, че да измени отношението към корупцията като към нещо зло. Освен това на
втори план тя трябва да променя съответните стереотипи на народа.
Колкото повече медиите тръбят за корупционни скандали, толкова по-малко внимание им обръщаме. Ние сме свикнали с това и си казваме: „Всички правят това, аз ли
ще оправя света?“. Колкото повече институции и правителствени програми създаваме за
борба с корупцията, толкова повече корумпирани чиновници има. Корупцията не се
създава само от хората с власт, а всички българи обичаме да решаваме нещата по втория
начин: да уредим детето в училище, жената – на работа. Винаги искаме да вземем онова,
което не ни се полага, дори и да преодолеем бедността, остава алчността. Стремим се да
забогатеем с еднократен удар или далавера, при това не е важно как си забогатял.
Все повече юристи признават, че друго важно нещо за противодействието на
корупцията, освен законодателните мерки, е необходимостта от психологически мониторинг на ефекта от законите върху психологията и разбиранията на гражданите. Точно
този предварителен мониторинг обаче е всеобщ проблем за всички закони в България,
поради което се раждат редица неработещи, неизпълними закони или закони, в които
нямаме доверие. Не се отчита принципният факт, че законът – това са най-често срещаните правила за организация на социалния живот.
В най-общия случай можем да направим извода, че корупцията в България е важен елемент от нашия начин на живот и определено заплаха за националната сигурност. Тя се е превърнала в обичайно явление, към което голяма част от обществото
проявява търпимост и недостатъчна чувствителност. Важен фактор за постигане на

4
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резултати в борбата с корупцията е създаването на среда на непримиримост към такива
прояви. Необходима е систематична и целенасочена политика, насочена към показване
на вредите от корупционното поведение за икономическото развитие и на деморализиращото и деструктивно влияние, което то оказва върху обществото.
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НА ТОВА ЯВЛЕНИЕ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ – В ИКОНОМИКАТА,
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CULTURE, AS WELL AS THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON SECURITY
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Abstract: This is the integration of economies, industries, markets, cultures and policy-making
around the world. Globalisation describes a process by which national and regional economies, societies,
and cultures have become integrated through the global network of trade, communication, immigration
and transportation. In the more recent past, globalisation was often primarily focused on the economic
side of the world, such as trade, foreign direct investment and international capital flows, more recently
the term has been expanded to include a broader range of areas and activities such as culture, media,
technology, socio-cultural, political, and even biological factors, e.g. climate change. After the fall of the
Berlin Wall, some talked about the rise of a „one world way“ of doing business and living, but more
recent events have suggested that those thoughts were misplaced as we see the success of a number of
varying economic and national systems.
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Увод
Дори ако по-голямата част от нас са информирани за това в какво се състои глобализацията, концепцията е комплексна и нейните връзки с човешките права са много.
Терминът „глобализация“ се използва, за да се опише разнообразието от икономически, културни, социални и политически промени, които оформиха нашия свят през
изминалите 50 години, от силно възхваляваната революция в информационните технологии до отслабването на значението на националните и геополитическите граници във
все по-разширяващото се транснационално движение на стоки, услуги и капитал.
„Увеличаващата се хомогенизация на потребителските вкусове, консолидацията
и разширяването на корпоративната сила, острото нарастване на богатството и
бедността, „макдоналдизацията“ на храната и културата и увеличаващата се вездесъщност на либералните демократични идеи по един или друг начин всички отдават на
глобализацията“ – Шалмали Гутал.
Глобализацията може да се опише като все по-сближаваща икономическа интеграция на всички държави по света в резултат на либерализацията и логическото
увеличаване на обема и разнообразието на международната търговия със стоки и услуги, падащите разходи за транспорт, увеличаващата се интензивност на международното
проникване на капитал, необятния ръст на глобалната работна сила и ускорената дифузия на технологиите по света, в частност, на комуникациите.
Без значение коя дефиниция ще изберем да приемем, глобализацията днес влияе
практически върху всички основни области на живота и социалната организация. Глобализацията е навсякъде. Тя има едновременно отрицателни и положителни аспекти.
Твърди се, че глобализацията е отговорна за нарушенията на човешките права,
от една страна, но позволява на движенията за човешки права да оценят нейната пре-
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комерност и отрицателните ефекти, от друга страна. Глобализацията води до по-ниски
цени, заплащани на фермерите за техните реколти, и подтиква все повече към създаване на лоши условия на работното място, включително наемане на деца за работа.
Все пак глобализацията позволява и определено ниво на сътрудничество, което
води до поява на глобални движения за защита на човешките права, например за създаване на взаимноизгодна търговия, за намаляване на детския труд и за способстване на
създаването на култура на универсалните човешки права.

Характерните черти на глобализацията
Като понятие „глобализацията“ се появява през 1961 г. в речник на английски
език, но след началото на 80-те години на миналия век започва често да се среща в
академичната литература. Особен принос за фокусиране на научното внимание и интерес към глобализацията имат материалите и докладите на Римския клуб – международна неправителствена организация, поставила си за цел да изучава глобалните проблеми и да търси начин за тяхното предотвратяване. Много изследователи считат 1983 г.
за начало на използването на понятието. През тази година американският учен Т. Левин
употребява „глобализация“, за да обясни феномена на сливане на пазарите на отделни
продукти, произвеждани от големи мултинационални компании. Към настоящия момент съществуват множество определения, които отразяват спецификата на използвания за изследване подход. Основните подходи за изследване свеждат разбирането на
глобализацията до процес на засилена взаимнозависимост на народите и държавите под
въздействието на икономическата интеграция и научно-техническата революция, информационно-комуникационните технологии, както и протичащите трансформации в
общественото съзнание.
„Глобализацията е по-тясна интеграция на държавите и народите по света (...),
постигната от огромното намаляване на разходите за транспорт и комуникации, както и
от премахването на изкуствените бариери пред потоците от стоки, услуги, капитали,
знания и хора, преминаващи през границите“ – Джоузеф Стиглиц.

Глобализация в политиката
Когато разглеждаме глобализацията през призмата на политиката, фокусът
трябва да е насочен към въпросите, които се отнасят до разделението на света на национални държави, изместването на териториалните конфигурации, глобалното управление и други форми на наднационално социално и икономическо регулиране.
Политическата глобализация е система от глобални процеси, водещи до унификация на политическото устройство на държавите, разширяване на политическата връзки между тях, народите и континентите. Резултатът е установяване на глобални по
мащаб политически отношения, пронизващи вътрешното устройство на всяка държава.
През ХХ в. се извършва главната трансформация на процесите на политическа глобализация. През първата половина на ХХ в., след края на Втората световна война, човечеството е изправено пред заплахата от унищожение. Поради тази причина държавите частично отстъпват национален суверенитет в полза на мира. През втората половина на
ХХ в. драматично се ускоряват процесите на демократизация на обществата – крах на
колониалната система, на диктаторските режими и на социалистическия обществен
строй. Също така вътрешната политика на държавите се определя от глобалната политическа обстановка и обратно, глобалната политика се оформя от вътрешните политики
на държавите, особено на силните глобални икономики. В резултат на това глобализацията на съвременния етап от своето развитие се явява както обективен исторически
процес, така и процес, който попада под субективните фактори. Под „субективни фактори“ разбираме най-вече глобалните и най-развити икономики, които провеждат поли-
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тика на преследване на собствени интереси. Процесът на политическа глобализация
води до съкращаване на правата и задълженията на националните държави и в същото
време съдейства за засилване на ролята на държавата в редица международни сфери, в
частност в политическата.

Глобализация в културата
Изследователите на глобализационните процеси все по-често признават, че глобализацията оказва значително въздействие върху въпроси, свързани с културата, въпроси, които в по-малка степен засягат материалния свят и не се измерват с количествени показатели, но са изпълнени с емоционален заряд и противоречия.
В културната сфера глобализацията се свързва с развитието на комуникационните мрежи, с познания и идеологически ресурси около глобализацията като необходима стъпка към глобално щастие.
Глобализацията доведе до развитие на общ начин на живот и консуматорски навици. Културната глокализация също така въздейства върху начина на отразяване в
средствата за масова информация, довеждане на човешките трагедии до нашето внимание и мобилизиране на съвестта на света в светлината на масивните миграционни потоци. „Глобализацията на средствата за масова информация“ също доведе до масивни
монополи, контролиращи нашите най-важни глобални СМИ, с всички рискове за оказване на влияние и липса на обективност, които може да се появят.
Глобализацията засили усещането на чувството за общност, например съществуването на дигиталните общности. Тя също така стимулира обмена и постиженията в
изкуствата и създаде импулс за появата на нови музикални жанрове и комбинираната
(фюжън) кухня. Културната глокализация изостри чувствителността на все повече от
нас по отношение на загрижеността за това какво консумираме, например работните и
екологичните условия, при които се произвеждат продуктите, които консумираме.
Благодарение на глобализацията междукултурният диалог стана необходим за
международна солидарност и за уважаване на универсалните човешки права. Не на
последно място глобализацията позволи развитието на култура на съпротива срещу нея
и движения за „различен свят“.

Глобализация в икономическата сфера
Глобализацията е свързана с развитието на международната търговия и глобалното разпространение на стоки и услуги чрез намаляване на бариерите пред международната търговия, като митнически тарифи, експортни такси и импортни квоти, а така
също и ограничаване на движението на капитала и инвестирането.
Глобализацията ускори процесите на аутсорсинг и офшоринг. Транснационалните корпорации (ТНК) могат да използват интензивно малки и средни предприятия на
най-ниската възможна цена на световно ниво благодарение на аутсорсинга. За малките и
средните предприятия може да е трудно да се съпротивляват на глобалната конкуренция
и да осигурят правата на работниците си. ТНК трудно могат да бъдат държани отговорни за нарушаването на човешките права, когато корпорацията официално се намира в
една държава, а извършва дейността си в друга. Глобализацията също има влияние върху приватизацията на комуналните предприятия и услуги, като вода, здраве, сигурност, и
дори управление на затворите. В последно време други стоки, като семена или лекарства, се считат за икономически и се включват в търговските споразумения.
Глобализацията допринесе за развитието на корпоративната социална отговорност и загрижеността за отчетността на недържавните организации, като транснационалните корпорации за техните упражнения, в частност негативното въздействие върху
околната среда, общностите и т.н. Днес можем също да забележим увеличаване на
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компаниите, разработващи норми на поведение за своите упражнения. Потребителските бойкоти и кампании също накараха ТНК да бъдат по-внимателни към социалната
отговорност и риска за собствената репутация.
Движещи сили на глобализационния процес през изминалото столетие:
- Технологичните иновации основно в информационните и комуникационните
технологии (ИКТ). Този технологичен процес води до нова „социална революция.
- Втората движеща сила на глобализацията, която се основава и върху използването на ИКТ, е хегемонията на неолибералната икономика. Това е триумфът на пазарната идеология, на масовото потребителско общество и демокрацията.

Отражението на глобализацията върху сигурността
След края на Студената война в Европа е налице преекспониране на мирните
дивиденти от нейното приключване, съпроводено със значителни съкращения на разходите за отбрана, въоръжените сили и способностите на почти всички европейски
държави и пренасочване на ресурси към други сектори. Това дава основание на редица
американски експерти и официални лица да направят тревожния извод, че в Европа
демилитаризацията е достигнала до неприемлива степен и е голяма вероятността финансовата и икономическата криза да бъде последвана от криза в сигурността и отбраната. След 2008 г. отбранителните разходи на държавите от ЕС бележат устойчив спад,
докато в други региони на света същите нарастват. По данни на SIPRI този спад за 2010
г. е 2,8 %. В анализите на редица експерти и оценките на отделни политици се посочва
утвърждаваща се тенденция в политиката за сигурност на европейските държави –
същата става все по-доминирана от възходяща култура на демилитаризация. Според
някои изследователи съвременната глобализация оказва пряко влияние върху традиционната концепция за национална сигурност, а оттук и пряко влияние върху сегашните и
бъдещите военни операции. Разкриването на „преките ефекти“ на глобализацията върху военните операции се разглежда като предпоставка за включването на характеристиките на глобализираната международна система във вземането на решения по отбранителната политика и планирането. Тези ефекти се явяват и конкретни фактори, върху
които министерствата на отбраната и министрите могат да базират някои от решенията
си за плановете и структурата на въоръжените сили.
Сигурността в условия на глобализация става нарастващо базирана на сътрудничество, все по-силно утвърждавайки концепцията за сигурност чрез сътрудничество. По отношение на политиките за национална сигурност глобализацията изисква
държавите да интегрират военните и невоенните елементи на своята мощ. Глобализацията благоприятства появата на нови центрове на мощта, между които и транснационални компании и международни неправителствени организации. Съюзите между
държави се явяват особено важни за управление на аспектите на глобализацията в областта на сигурността и за гарантиране на успех в техните усилия на най-ниска цена.
Новите асиметрични заплахи за сигурността заедно с негативните ефекти на глобализацията заставят отделните държави и съюзи да задълбочават и консолидират своите
политики за сигурност и отбрана. Координацията на отбранителните политики на държваите – членки на НАТО и ЕС, позволява изграждането на необходимите способности
за колективен отговор на рисковете и заплахите за тяхната сигурност и отбрана, генерирани от глобализацията. Глобалният характер на някои от съвременните заплахи
принудиха редица държави, и предимно държавите от НАТО и ЕС, да изградят способности за провеждане или участие в глобални операции. Операциите на многонационалните сили в операция „Пустинна буря“ в Ирак и операциите на НАТО в Афганистан са
отделни примери за глобални операции на държавите, участващи в тях. Повечето от
държавите в двата съюза осъзнаха тази потребност, предизвикана от глобализацията, и
поддържат в част от въоръжените си сили способности за провеждане или участие в
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глобални операции. Ефектите на глобализацията върху въоръжените сили са, че техните планове и операции ще стават все по-широкоразпространени и нарастващи.
Преди всичко, средата на глобалната сигурност ще се характеризира с нарастване на недържавни и международни заплахи за националната сигурност. Най-очевидната
от такива недържавни заплахи е глобалният тероризъм. Други подобни заплахи са
глобалната престъпност, трафикът на наркотици и хора, незаконният трафик на оръжия, незаконните миграции, международната корупция и пиратството. За всички тези
заплахи националните граници не са напълно сигурни. Същевременно тези заплахи
потенциално могат да дестабилизират отдалечени региони, с които глобалната икономика става нарастващо обвързана.
На второ място, военните операции ще трябва да вземат все повече под внимание нарастващия международен трафик и търговия (особено по море). Повишеният
международен трафик повишава и необходимостта от безопасност на морските линии
за комуникации и преминаването през проливи и други уязвими морски участъци и
тяхната повишена защита. Такава защита изисква по-големи морски ескортни способности за разузнаване.
На трето място, между западните демокрации ще нараства загрижеността за икономическата сигурност. Не е сигурно дали националните и регионалните икономики ще
понесат успешно терористични шокове. Не е трудно да се прогнозира ефектът върху
глобалната икономика, ако бъдат нанесени няколко терористични удара срещу важни
икономически инфраструктури, като интернет или глобални комуникации. Глобализацията доведе и до глобализиране на редица нови рискове и заплахи, които все повече
започнаха да влияят на националната сигурност на държавите и да ги принуждават да
вземат решения и предприемат действия, индивидуално или колективно, за тяхното
неутрализиране. Част от тях са и тези, свързани с изграждането на нови отбранителни
способности за стратегическо разузнаване, борба с тероризма, отбранителни и настъпателни киберспособности, противоракетна отбрана, защита от оръжия за масово поразяване, противодействие на морското пиратство и др. Подобряването на съществуващи
или изграждането на нови способности винаги е свързано с изразходване на допълнителни ресурси, респективно до повишаване на отбранителните разходи. В повечето
региони по света, с изключение на Европа след края на Студената война, това се установи като устойчива тенденция, продиктувана от нови стратегии, които държавите приеха
за адекватен отговор на променената среда за сигурност под влияние и на глобализацията. Съкращенията на разходите за отбрана в европейските държави са значителни, което
дава основание да се направи изводът за реална демилитаризация на Европа.
Днес и в бъдеще повечето европейски държави, включително и България, са изправени пред предизвикателството на съкращаване на числения състав на въоръжените
сили и разширяващия се обхват на мисии и операции, в които могат да участват. Несъмнено, съкращавайки отбранителните разходи и мирновременния състав на въоръжените сили и основни въоръжения, води до загуба на способности. Как намаляващите
способности да посрещнат увеличаващите се ангажименти, е дилемата пред почти
всички европейски държави. Въпреки че НАТО и ЕС започнаха да прилагат стратегии
за постигане на максимален ефект от все по-ограничаваните ресурси за отбрана, тази
дилема все още не е разрешена. Глобалният характер на редица рискове и заплахи за
сигурността днес и в бъдеще все по-често ще изисква и глобален отговор за тяхното
неутрализиране. Днес международният тероризъм е вече глобална заплаха и изисква
глобално противодействие. Същото се отнася за разпространението на оръжия за масово унищожение и трансграничната престъпност, киберзаплахите, както и трафика на
наркотици, оръжия и хора. Съвременните операции за управление на кризи са предимно многонационални, провеждани от многонационални сили, което поставя големи
изисквания към тяхната оперативна и културна съвместимост, което значително усложнява и тяхната подготовка.
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В заключение е важно да се подчертае, че принципът за отбранителната достатъчност изисква съответна политика и действия за неговото спазване. Необходими са и
задълбочени изследвания на неговата същност, съдържание и критерии за оценка на
неговата изпълнимост. Очевидно е, че днес в значително по-благоприятна среда за сигурност и съюзни гаранции за отбраната на страната параметрите на нейната отбранителна достатъчност са различни в сравнение с периода на Студената война. Анахронизъм е днес и в бъдеще да очакваме, че на страната ни е необходима и може да поддържаме въоръжени сили и количества основни въоръжения до нива, близки за миналия
век. Същевременно трябва да имаме експертен, обществен и институционален консенсус
за минималните нива, под които не следва да преминаваме. Всяко правителство и ръководство на отбранителната институция на страната следва да има пределна яснота за
риска, който поема, ако премине под нивото на отбранителната достатъчност. В условията на глобализация е предимство на страната да бъде в съюз за сигурност и отбрана.

Заключение
Глобализацията задава множество проблеми и е обект на огромно количество
дискусии, на които една от основните теми на изследване е това какви са последиците
от глобализацията и какво е действието ѝ върху съвременното общество. Тя носи със
себе си множество новости и промени, при това те са толкова радикални, че е трудно
изобщо да бъдат обхванати в една обща рамка. Като глобално явление тя обхваща
всички сфери на човешкия живот. Рефлектира върху икономиката, културата и политиката. Вследствие на процесите на глобализация се извършват промени главно в две
насоки: от една страна, протичат процеси на универсализация – създава се глобална
културна сфера, нов тип световна икономика, неограничавана от никоя отделна държава, появяват се транснационални корпорации, които подобно на мрежи се разпростират
по цялото земно кълбо и не са обвързани с никоя конкретна национална икономика,
благодарение на напредъка в технологиите и на масовото разпространение на компютъра, мобилния телефон, сателитните чинии, факса информацията е напълно свободна
от забрани и не може да бъде цензурирана от никое правителство.
Литература
1. Александрова, Боряна. Глобализация и международни отношения. София: Св. Климент Охридски, 2016. [онлайн]. http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0%90%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%9
1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0%
90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
0%B0,+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?
author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0.
2. Бауман, Зигмунт. Глобализацията: последиците за човека. 2013. [онлайн]. http://unicat.
nalis.bg/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D
0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0
%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D1%82; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%
D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82;
http://unicat.
nalis.bg/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D
0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0
%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D1%82; http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%
D0%B0%D0%BD,+%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82.
3. Рицар, Джордж. Макдоналдизацията на обществото. 1993.
4. Събев, С. Достатъчност на отбраната в условията на глобализация.
5. Танкова, Елеонора. Глобализация на икономиката и развитието. 2012 – същност на
глобализацията.

CONTENTS

249

COLLECTION OF REPORTS
FROM JUBILEE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
on the subject of
SECURITY AND ECONOMICS IN THE UNCERTAIN WORLD –
DILLEMAS AND CHALLENGES
PHD STUDENTS AND STUDENTS
December 7, 2018, Plovdiv
CONTENTS
Greeting..............................................................................................................................6
NATIONAL SECURITY
1.

Cybercrime – the invisible threats on the internet trading ..................................................7
Kuzman Martinov, PhD student

2.

Women in terrorism..........................................................................................................13
Veselina Stoichkova, PhD student

3.

The role of values in security............................................................................................22
eng. Georgi Rivov, PhD student

4.

Psychological profiling of persons of interest to the law enforcement authorities............31
eng. Desislava Viktorova, PhD student

5.

Different methods for analysis of open sources................................................................40
Ralitsa Yotova, PhD student

6.

Confession statements obtained upon usage of special intelligence means ......................44
Tsvetomir Panchev, PhD student

7.

Organization of Counteraction to Organized Crime .........................................................51
master Nikolay Vuchkov

8.

National security risks stemming from organized crime ..................................................56
master Iliyana Dailova

9.

Characteristics of organized crime ...................................................................................59
master Vladimir Pilov

10. Security measures applied at civil airports .......................................................................63
master Atanas Georgiev
11. Cybercrime and bank card fraud.......................................................................................67
Angel Matkunski, student
12. Increasing security risks at cheaper rates..........................................................................72
Aneliya Taneva, student
13. Migration control and integration risks in Europe ............................................................76
Tsvetina Tsvetkova, student
14. Organization of Intelligence Protection in the Republic of Bulgaria ................................80
Stefka Bangova, student

250

CONTENTS

15. Organized crime and its impact on the social
and economic environment in the Republic of Bulgaria...................................................84
Margaret Sokolova, student
16. Crime and its impact on the management system.............................................................90
Nelinda Gabrovska, student
17. Financial intelligence in the fight against money laundering............................................94
Tanya Popadiiska, student
18. Development and prospects of intelligence ....................................................................100
Vasilena Koleva, student
19. Trafficking in human beings – a threat to national security............................................105
Darina Pancheva, student
20. Terrorism – the new „whip“ of the 21st century.............................................................110
Zornitsa Zaharieva, student
21. The phenomenon of „trafficking in human beings“........................................................116
Ivan Ivanov, student
22. Acquisition of intelligence. Definition of Intelligence Information.
The Internet as a new source of intelligence. The new phenomenon
of „social networks“. Challenges in the Protection of Classified Information................123
Georgi Zlatanov, student
23. Threats to the national security of the Republic of Bulgaria...........................................129
Iliya Fartunov, student, Selen Murad, student
24. Challenges to the National Security of the Republic of Bulgaria ...................................134
Mustafa Hatip, student, Selime Osmanova, student
25. Demographic crisis and demographic problems of Bulgaria
and their significance for the national security of the state.............................................139
Nevse Arnaud, student
26. Analysis of the problem of professional stress
in the services of public order in the Republic of Bulgaria.............................................149
Velko Maslev, student
27. Cybersecurity in the era of information ..........................................................................153
Tsvetelin Marinov, student
28. Exchange of information or data with bodies
of EU Member States to counter crimes against citizenship and property......................160
Kristina Malinova, student
29. State of the phenomenon of trafficking and drug production
in the Republic of Bulgaria.............................................................................................165
Damyan Savov, student
MANAGEMENT, ADMINISTRATION, ECONOMY
30. Formation of infrastructure bases of social development of rural areas .........................170
Prof. Neli Bencheva, PhD,
Candidate of Economic Science, Assoc. Prof. Anar Nukesheva,
Shynar Kossymbayeva, PhD student

CONTENTS

251

31. Formation of innovative processes in agriculture of Kazakhstan ...................................178
Prof. Neli Bencheva, PhD, Prof. Faya Shulenbayeva, DES,
Kulshara Madenova, PhD student
32. Current state and perspective development of milk production in Kazakhstan ..............187
Prof. Neli Bencheva, PhD, Prof. Karlygash Alenova, DES,
Anar Yernazarova, PhD student
33. Factor Analysis of the Meat Cluster Formation in Akmola Oblast.................................193
Prof. Neli Bencheva, PhD, Assoc. Prof. Saule Okutayeva, PhD,
Samal Kaliyeva, PhD student
34. Digital investment management –
as the basis of financial technologies of the future .........................................................199
Nikita Graur, student, Dinara Peskova, Doctor of Economics
35. Adaptive university environment – a factor for quality training in security ...................204
Snezhana Tsekova, PhD student, Ruska Manolova, PhD student
36. Environmental aspects of security.
Link between economy, environment and security.........................................................209
Atanaska Tuntova, PhD student, Assoc. Prof. Ekaterina Valcheva
37. The Honorary Consul Institute and its contribution to the development
of the bilateral relations between Bulgaria and Italy ......................................................217
Ivo Barzov, PhD student
38. Creation of The Macedonian patriotic organization
in the United States, Canada and Australia.....................................................................223
Milena Lafchieva, PhD student
39. Legal security in the work o f SEC (Sectional Election Commission) ...........................230
Ivan Karchev, student
40. Corruption – a threat to the national security of the Republic of Bulgaria .....................237
Mihaela Neycheva, student
41. Globalization. The emergence and development of this phenomenon
in different spheres – in economics, politics and culture,
as well as the impact of globalization on security...........................................................243
Georgi Zlatanov, student

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
Пловдив

СБОРНИК с доклади
от юбилейната международна научна конференция
на тема:
СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ –
ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Докторанти и студенти
Българска
Първо издание
Редактор:
Коректор:
Предпечатна подготовка:
Печат и подвързия:

Олга Емилова
Камелия Алексиева
Камелия Алексиева
Издателски комплекс ВУСИ
тел. 032/345 610; 0882/392 740
e-mail: pechatnica@vusi.bg

ISBN 978-619-7343-25-0
Пловдив, 2019

