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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 междуна-
родната научна конференция на тема „Сигурност и икономика в несигурния свят – 
дилеми и предизвикателства“. Академичният форум, на който си дават среща дока-
зани 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 екс-
пертните 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 въз-
можност 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 ВУ-
СИ, взеха участие повече от 80 специалисти и преподаватели от седем държави – 
САЩ (Калифорнийския университет), Русия (Финансов университет към правителст-
вото на Руската федерация), Казахстан (Агротехнически университет „С. Сейфу-
лин“, 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 (Ев-
ропейски университет) и България (Българска академия на науките; Българска на-
родна 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“; Плов-
дивски университет „П. Хилендарски“; Икономически университет – Варна; Минно-
геоложки университет „Св. Иван Рилски“; Университет по хранителни технологии – 
Пловдив; Аграрен университет – Пловдив); представители на обществени институ-
ции, 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 прило-
жения. 

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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СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
В НЕПРЕДСКАЗУЕМО ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ 

 
проф. д-р Динко Динков 

Университет за национално и световно стопанство – София 
 

SECURITY AND ECONOMY 
IN AN UNPREDICTABLY CHANGING WORLD 

 
Prof. Dinko Dinkov, PhD 

University of National and World Economy – Sofia 
 
Abstract: The unfamiliar to the history dynamics in the development of processes in the modern 

world affects all spheres of social life. They make it more unpredictable, and hence more uncertain. 
Achievements in capturing the secrets of nature, digitization, new technologies, the creation of artificial 
intelligence, and so on. place the question of the existence of the earthly world with extreme sharpness. In 
the race for changes in the ratio of forces and to make sense of the military arsenals of the „others“, new 
and new means and methods of destruction are being fabricated. Key role remains the role of economic 
growth. Efforts to achieve superiority, however, lead to an increasingly irrational use of the limited 
resources of our planet. Current realities are an unprecedented test of human abilities to understand and 
master ongoing processes. 

Key words: „new world order“, neo-identities (communities related to new technologies), 
mutually assured destruction, fundamental changes in the global economy, the understanding that 
information is much more valuable than physical goods, commercial paradox, new protectionism, 
evolution of money, supranational mechanism, national egoisms 

 
През първите две десетилетия на ХХI в. сме свидетели на непознато в историята 

ускорение на промените във всички области на обществения живот. Светът се променя 
по-бързо от когато и да било. При небивалата висока степен на свързаност на хората в 
глобална мрежа стана възможно бързо, моментално разпространение на идеи и инова-
ции. Това внася висока степен на непредсказуемост за по-нататъшното развитие на 
човечеството. 

В контекста на заглавието на този доклад и определянето му за основен в насто-
ящата конференция считам за уместно той да бъде насочващ и провокативен с оглед на 
стимулиране на дискусии. В лимитираното време предлагам да фокусирам вниманието 
върху три момента: 1) рушенето на последните останки от досегашната система за 
сигурност и превръщането на Земята в несигурно място за живеене; 2) предизвикателс-
твата пред производството на блага, накратко – пред икономиката; 3) изпитанията пред 
интеграционния модел, синтезиран в днешния Европейски съюз, на който България 
заложи за преодоляване на исторически обусловената си изостаналост и за превръща-
нето си в модерна високоразвита държава. 

 
*     *     * 

Съчетаването на новите технологии за свързване с динамиката на демографски-
те промени с обрати в доминиращи ценности при шеметно развитие на познанието, 
раждащо нови технологии, прилагани във всички области на общественото развитие в 
условия на нарастващи дефицити на ресурси и заплахи за съществуването на уникалния 
земен свят, засилваща се политическа несигурност, вещае фундаментални трансформа-
ции. Заживяхме с разбирането, че информацията е много по-ценна от физическите 
блага за задоволяване на непосредствените човешки потребности за поддържане на 
живота. Сред първите 5 най-големи компании в света през 2018 г. за първи път няма 
такава, която произвежда материални блага. Всички са от т.нар. „IT сектор“, като 
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Apple, Amazon, Microsoft. Този факт доказва революция в икономиката. С бързи темпо-
ве се променят политическите реалности. 

На фона на радикалните трансформации в международната система в края на 
ХХ в. суперсилата, която така или иначе надделя в гигантския сблъсък от времето на 
Студената война, видя възможности за установяване на „нов световен ред“. Според 
тогавашните визионери при очерталия се триумф на либералнодемократичните ценнос-
ти би било логично САЩ да поемат лидерството на света. Смазващото им икономичес-
ко, военно и технологично превъзходство бяха убедителни аргументи и като че ли 
светът беше склонен да ги приеме. Новата степен на интернационализация във формата 
на глобализация като че ли вещаеше неизбежна доминация на САЩ. Информационните 
технологии, в които те бяха безспорен лидер, превръщаха света в глобално село. Тях-
ното творение интернет, техните гиганти Microsoft, Yahoo, Google, Amazon, появилите 
се принципно нови платформи и социални мрежи се оказаха мощни фактори в глобали-
зационните процеси. Те, от една страна, съдействаха да се създаде митът, че тези про-
дукти на компютърните и информационните технологии обединяват хората от обосо-
бени общности и като осигуряват безпрепятствено информация, ще осигурят тържество 
на истината. От друга страна, те се възприемаха като мощни средства на политиката на 
САЩ. 

Неочаквано обаче такава перспектива за еднолично лидерство на САЩ беше 
оспорена първо от Европа, която заяви амбиции да се утвърждава като един (не единст-
вен) от първостепенните фактори в новата международна система. Това беше синтези-
рано в Договора от Маастрихт, по силата на който европейските общности се транс-
формираха в качествено нов субект на международни отношения – Европейски съюз. 
След това Китай опроверга универсалния характер на ценностната система на Запада. 
Уестернизацията се оказа неприемлива и за ислямския свят. Проповядваният нов ред в 
еднополюсен свят под американско лидерство не се състоя. Започнаха да се оформят 
нови центрове на сила, които оспориха тази перспектива. Сега сме свидетели на силно 
изразена тенденция процесите в света и съдържанието на международните отношения 
да се определят от сблъсъците между суперсилите, или Великите сили на нашето вре-
ме, – САЩ, Китай и Русия и може би Европа в лицето на Европейския съюз, но той 
започна да губи качествата на такава сила. 

Разбира се, в информационната ера цифровизацията и информационно-
комуникационните технологии придадоха нови характеристики на международната 
система. При разминаването между създадените очаквания и полицентристките реал-
ности за символите на информационната ера започнаха да се очертават функции, раз-
лични от първоначалното им възприемане като агенти на глобализацията или „новия 
световен ред“. 

Без съмнение в идентификацията и обособяването на носители на междуна-
родни отношения роля играят и новите средства и начини на общуване, свързани с нови 
носители на информация. За тях традиционните граници между човешки общности не 
могат да бъдат препятствие. Съвременните възможности за пренасяне на глас и образи 
в пространството поновому вплитат хората в интензивни взаимодействия. Тяхното 
групиране не е на базата на национална и държавна принадлежност. Вече общуването 
не се детерминира само от политическото разделение на общности със свои самостоя-
телни териториални, политико-властови, стопански и културни системи. Зараждат се 
нови поводи за сближаване и общуване, и то с пренебрежение на териториално-
географските и политико-икономическите определености. Оформят се неоидентичнос-
ти, качествено нови общности от хора. 

Както пише Юрген Хабермас, „дистанциите в пространството и времето вече не 
се „преодоляват“, а изчезват безследно“1. Това е крайно футуристично виждане, но то 

                                                 
1 Хабермас, Ю. Постнационалната констелация. София: КХ, 2004, с. 68. 
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улавя зараждането на важни нови характеристики на съвременните реалности. Струва 
ми се, че по-точно би било да кажем: вече разстоянията в пространството и времето не 
само се преодоляват. Информационните технологии ги обезсмислят във висока степен 
и пространствената обособеност и отдалеченост практически започна да изчезва като 
предпоставка за международните отношения. Те вече представляват нов етап на синтез 
на взаимодействия и преодоляването на граници между териториалнопространствени и 
политически идентичности не е основната им характеристика. 

Освен нациите и националните държави като колективни идентичности се 
оформят и нови, дееспособни социални, икономически, културно-етнически, полити-
чески и др. колективни идентичности. В повечето случаи за тях е невъзможно да бъдат 
самодостатъчни, т.е. да съществуват и функционират, затворени в себе си. Те се нужда-
ят от връзки с други себеподобни и от друг вид структурни единици. В типологията на 
участниците в общуването трябва да бъдат отразени и тези нови играчи. Във взаимо-
действието си с традиционните и себеподобните те обуславят взаимодействия с нови 
характеристики. 

В наше време социалните системи се детерминират във висока степен от техно-
логичните системи. Сега в рамките на един човешки живот нееднократно се сменят 
технологиите, свързани с начина на съществуване. 

Зараждат се принципно нови човешки общности. Човешките отношения се реа-
лизират посредством нови средства за общуване, основани на принципно нови инфор-
мационни технологии. Хората са вплетени в нови по своя характер мрежи, непознати за 
модерния свят. Те често се изграждат извън контекста на традиционните организаци-
онни структури и не държат сметка за национални и държавни интереси. Нарасналата 
интензивност на отношенията между разнородни човешки общности дава нови резул-
тати и променя света. Всички жизненоважни системи функционират благодарение на 
използването на информационни технологии и по този начин те са силно уязвими от 
злонамерени кибератаки. 

Има усещане, че човечеството закъснява с проумяването на ролята на заражда-
щите се, а и на утвърдили се нови структурни елементи в „системата на света“. „В един 
свят, където движенията на маси хора непрестанно се ускоряват и умножават, настъп-
ват процеси на трансформиране на съществуващите социални общности и се зараждат 
нови. С разколебаване на ролята на държавата в организирането на обществения живот 
нараства обхватът на не-междудържавните отношения. Много и разнотипни недържав-
ни играчи в международните отношения усложняват средата, в която функционират 
държавите. Създават се и нови общности по интереси във виртуалната реалност.“ Ин-
формационно-комуникационните технологии дават нова сила на гражданите в прес-
ледването на добре осмислени или подвеждащо зададени интереси. 

Сега отвъд властта на държавата се оказват жизнеспособни транснационални 
общности и мрежи, целящи организирането на света по новому (нови елити, идейно-
религиозни течения, свързани с нови технологии общности и др.) или постигането на 
политически цели (терористични организации, движения за решаване на остри пробле-
ми), или извличането на блага чрез контрабандни дейности (нелегална търговия с оръ-
жие, пиратство, наркобизнес, пране на пари и др.). Те са реалност в съвременния пост-
модерен свят и никой не може да си позволи да пренебрегва тяхното съществуване. 

Бившият президент и главен мениджър на Google Ерик Шмид писа, че „възхо-
дът и мощта на свързващите технологии – инструменти, които свързват хората с ог-
ромни количества информация, но и едни с други, – ще превърнат XXI в. във век на 
изненадите. Правителствата ще бъдат заварвани неподготвени, когато голям брой от 
гражданите им, въоръжени буквално само с мобилни телефони, започнат да вземат 
участие в минибунтове, поставящи под въпрос властта им“2. Това те могат да правят 

                                                 
2 Пак там. 
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пред очите на света, във взаимодействие с всевъзможни други фактори, пренебрегвайки 
държавни граници и приети норми на поведение в съответните държави. 

В наше време повече от половината от населението на Земята има достъп до ня-
каква комбинация от мобилни телефони (5 млрд. потребители) и интернет (2 млрд.). 
Потребителите на тези широкодостъпни услуги комуникират вътре във и между раз-
лични граници, оформяйки виртуални общности на базата на някакво съвпадение на 
интереси, които могат да се преследват чрез организирани на принципно нов начин 
взаимодействия. 

Комуникационните технологии са предпоставка за създаване на пространства, 
изпълнени с отношения, основани на различни ценности, на различни мирогледи. От 
гледна точка на доминиралите досега възгледи и морал чрез тези нови общности хората 
ще могат да вършат както добрини, така и злини. Държавите, които осмислят добре 
новите реалности и намерят средствата и начините да се приобщят към новите тенден-
ции, имат шанс да извлекат изгоди и да постигнат развитие с използването на новите 
фактори на растеж. Но свързващите технологии и свързаните поновому съсловия изп-
равят установените начини на управление и общуване пред непредсказуеми предизви-
кателства. 

Суперсилите пристъпиха към преосмисляне на реалностите, внесоха промени в 
своите доктрини, концепции и стратегии за гарантиране на своята сигурност. Всички 
отново заложиха на военния компонент на силата, но вече в нови съчетания с другите 
компоненти. Първите стъпки, но със стигащи далеч последици, предприеха САЩ. 
Залагайки на много свои превъзходства (икономическото, военното, технологичното) 
те ликвидираха основата на поддържаната почти три десетилетия стратегическа ста-
билност, като едностранно денонсираха през 2001 г. Договора с Русия за противоракет-
на отбрана3 и възприеха курс към създаване на свой непроницаем за чужди настъпател-
ни средства чадър. Аргументът, че са се появили нови заплахи за сигурността на САЩ, 
не беше много убедителен за денонсирането на едно голямо постижение в договорните 
отношения по въпросите на сигурността. По-скоро по този начин те демонстрираха 
убеденост, че биха могли да обезсмислят арсеналите на другите. Считам, че това беше 
голяма провокация и сигурно неслучайно светът стана свидетел на събитията от 11 
септември с.г. Не с междуконтинентални ракети, а със средства на гражданската авиа-
ция някаква странна сила нанесе удари върху символи на американското превъзходство 
и беше направен намек, че САЩ не бива да бъдат толкова самоуверени. Тогава те обя-
виха война на тероризма и призоваха целия свят да се присъедини към тях. Повече от 
15 години борбата срещу това явление заемаше приоритетно място в американската 
стратегия за национална сигурност. Но тогава се сложи началото на рушенето на дълго 
и трудно постигнатите договорености в посока на разоръжаване и контрол върху оръ-
жията. В началото на тази година (19 януари) Пентагонът оповести нова „Национална 
отбранителна стратегия“, в която стратегическото съперничество с Русия и Китай беше 
наречено „централно предизвикателство за просперитета и сигурността на САЩ“4. 
Неотдавна президентът Д. Тръмп заяви намерението САЩ да напуснат и Договора за 
ракетите със среден радиус на действие. Вероятно следващата стъпка ще бъде денонси-
рането на Договора СТАРТ от 2010 г. Загрижеността на европейските държави – член-
ки на НАТО, едва ли ще спре САЩ да предприемат тези стъпки. Логично дойде реак-
цията на Русия и Китай. Неколкократно Русия прави демонстрации на свои средства, 
които не биха могли да бъдат неутрализирани от американската противоракетна систе-
ма. Руският президент В. Путин вече предупреди, че ако САЩ напуснат Договора за 

                                                 
3 В този договор между САЩ и СССР от 1972 г. беше синтезирана гениалната идея двете държави да се откажат 
от изграждането на противоракетни щитове и да оставят обектите на своите територии да бъдат уязвими за 
съществуващите настъпателни средства на другата страна. Този договор се превърна в основа за поддържане на 
стратегическа стабилност, защото намали потребността от създаване на нови видове и системи настъпателни 
оръжия. 
4 Stratfor Worldview, Feb 20, 2018. 
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ракетите със среден радиус на действие, неговата страна ще въведе на въоръжение 
крилати ракети с хиперзвукова скорост. Това би снижило прага пред размяна на ракет-
но-ядрени удари. Китай залага на изкуствения интелект, роботите и създаването на 
ново поколение свръхмощни компютри, което да му осигури превъзходство в овладя-
ването на космическото пространство. Макар за света да оставя неясна, между САЩ и 
Китай се вихри надпревара за създаване на свръхмощни компютри, вероятно на осно-
вата на квантовата физика. САЩ полагат целенасочени усилия за ограничаване на 
нарастващите китайски военни способности в Азия, Тихия и Индийския океан. По 
повод на украинската криза САЩ увеличават разположените в Европа свои сили и 
елементи на противоракетната система. 

При съперничеството между суперсилите се руши геополитическата стабил-
ност, обезсилват се режимите за контрол върху оръжията и наблюдаваме нова надпре-
вара във въоръжаването с отреждането на ключова роля на новите технологии и създа-
ването на принципно нови системи за унищожение и разрушение. В тези условия из-
чезва доверието между суперсилите. Очевидно навлизаме в нова ера на съперничество, 
което може да надмине безумието на Студената война, когато се създаде ситуация на 
взаимно осигурено унищожение (Хелмут Шмит: „Който натисне копчето пръв, просто 
ще умре втори“.). В наше време нараства реалната възможност човечеството да се 
унижи в такава степен, че да се самоунищожи. Сегашният многополюсен свят се оказва 
по-несигурен от този от времето на двуполюсния. 

Парализирани са механизмите за поддържане на мира и сигурността. Организа-
цията на обединените нации не е ефективен инструмент за поддържане на междуна-
родна сигурност и за запазване на мира в света. Блокиран е може би най-успешният 
след Втората световна война многостранен механизъм за регулиране и либерализиране 
на международната търговия – Общото споразумение за търговията и тарифите, транс-
формирано в средата на 90-те години на миналия век в Световна търговска организа-
ция. Дълго утвърждавани норми на международното право вече не са ефективно средс-
тво за регулиране на международните отношения. 

 
*     *     * 

Сигурността е основна предпоставка за развитие, за благоденствие, което вина-
ги се свързва с производство на повече блага. Казано с други думи, смислен икономи-
чески растеж е възможен в условията на сигурност, при стабилност в отношенията 
между обособените субекти и в хармония с природата. 

Новите тенденции в развитието на света пораждат неочаквани промени във вза-
имодействието между обществото и природата при производството на продукти за 
задоволяване на човешките потребности. Не бива да се пренебрегва обстоятелството, че 
населението на Земята нараства, а природните ресурси намаляват. Как ще се постига 
по-пълно задоволяване на нарастващите потребителски апетити? Пазарният механизъм, 
т.е. законите на търсенето и предлагането, едва ли ще може да осигури съответните 
баланси в условията на дефицити. Императивите за по-рационално използване на всич-
ки фактори във възпроизводствения процес подлага на изпитание икономическото 
мислене и традиционните парадигми, теории и концепции. 

В условията на висока динамика в развитието на процесите в света големи неиз-
вестни стоят във връзка с начина на производство на блага в по-близко или по-далечно 
бъдеще. Той ще се определя от новите средства за производство, представите за които 
са умопомрачаващи. Възможни са трудновъобразими съчетания от нови материали и 
нови технологии при реална акселерация на технологичния процес. Бъдещето идва с 
бясна скорост и едва ли инерционните икономически системи ще могат да се приспосо-
бят без катаклизми. 

Динамиката в демографските процеси ще бъде мощен фактор за фундаментални 
промени в глобалната икономика. При сегашните 7 млрд. население на Земята има 
очакване към средата на този век то да нарасне с още 4 млрд. Но на този фон се очерта-
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ва застаряване на населението в Европа и демографски бум в Африка и Азия. Долавят 
се нови измерения на урбанизацията. Очаква се оформяне на мегаполиси с население 
над 50 млн. души на двата континента. Това вещае радикални промени в структурата, 
квалификацията и дислокацията на работната сила като ключов фактор във възпроиз-
водствения процес и по веригата производство – разпределение – потребление на стоки 
и услуги. 

Настъпват съществени промени в географията на икономиката. Статистическите 
редове показват, че богатството се мести на изток. Темповете на икономически растеж 
в различните части на света съществено се различават от очакванията в началото на 
този век. Сега Китай дава 35 % от глобалния растеж, а приносът на най-голямата ико-
номика (САЩ) е под 18 %.5 В Китай има над 100 града, главно в делтата на р. Яндзъ, с 
население над 1 млн. души, които поотделно произвеждат повече стоки от цели развити 
държави, като Швейцария, Белгия, Норвегия. 

Мощен ефект върху световната икономика оказва повратът от либерализация на 
международната търговия към нов протекционизъм.6 Отварянето на националните 
икономики допринесе много за по-рационалното използване на ресурсите, но това 
засили неравенствата и преразпределянето на богатствата в полза на мощните трансна-
ционални компании. Засилената конкуренция при либерализираната търговия задържа 
темповете на инфлация и дисциплинира фирмите. Новата насока от международно 
сътрудничество към конфронтация е важен обрат в икономическото развитие, колкото 
и парадоксално да изглежда това. 

В стоково-паричните отношения се очертава радикална промяна, обусловена от 
еволюцията на парите. В дигиталната ера една от най-големите инвенции в човешката 
история разширява своите функции и променя своите форми. Води се своеобразна 
война срещу плащания с налични пари. В същото време централните банки печатат 
парични знаци и ги предоставят на търговските банки почти без лихви. По оценки вече 
„емитираните“ криптовалути надхвърлят 200 млрд., измервани в щатски долари. 

Еволюцията на парите е свързана и с безумното нарастване на фиктивния капи-
тал, срещу който няма покритие със стоки и услуги. В световен мащаб натрупаните 
дългове възлизат на 247 трлн. щатски долара. От тях „само“ 63 трлн. са държавни дъл-
гове, а на най-големия длъжник в света – САЩ, се падат над 20 трлн.7 Дали някой може 
да си представи тези астрономически суми и какви икономически измерения имат те? 
Живеенето на вересия рано или късно ще обуслови катаклизми. 

 
*     *     * 

Като „съюз на държави и народи“ Европейският съюз е специфичен интеграци-
онен модел, в който се съчетават две начала – националнодържавното и наднационал-
ното. От създаването на първата Европейска общност до наши дни те са в непрекъснато 
противоборство. Ако в края на ХХ в. и през първото десетилетие на ХХI в. се беше 
очертала тенденцията към засилване на наднационалното начало, то към края на второ-
то десетилетие определено се засилват националните егоизми. Връх в обрата към наци-
оналнодържавното начало е приетото с референдум решение на Обединеното кралство 
да напусне Съюза. През цялото време на членство от 1973 г. от Лондон се полагаха 
последователно усилия за ограничаване и елиминиране на наднационалните характе-
ристики на интеграционния модел, към който Великобритания се присъедини не с 
охота, но с решимост да го променя отвътре. Засега няма признаци нейният пример да 
бъде последван, но в много държави членки се засилват позициите на националисти-
чески и популистки движения и партии. В тези условия се изостря потребността от 

                                                 
5 Desjardins, J. The world is changing faster than ever before. – In: Visual Capitalist, 2018. 
6 Carstens, A. Global market structures and the high price of protectionism. – In: Bank of International Settlement, 42nd 
Economic Policy Symposium, Wyoming, 25 August 2018. 
7 По данни от: Desjardins, J. The world is changing... Op. mem. 
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задълбочено осмисляне на развитието на света и на този фон да се търсят шансовете за 
Европа. Това не може да се получи, ако връх вземат болни амбиции на отделни държа-
ви и политици за лидерство. Опасности крие и псевдодемократичният дебат. 

Израждането на наднационалното начало в свръхцентрализиране и бюрократи-
зиране в управлението на процесите не се приема от гражданите, но това умело се 
използва срещу същностните характеристики на най-успешния и подходящ за Европа 
интеграционен модел. Голямото постижение – изграждането на единен пазар при раз-
лични равнища на развитост на относително обособените национални стопански комп-
лекси, започна да функционира като механизъм за преразпределяне на богатства в 
полза на по-богатите държави членки. В наднационалния и в междуправителствения 
механизъм за приемане на решения въпреки жестовете към по-малките при определяне 
на броя на местата в Европейския парламент и тежестта на гласовете на техните минис-
три в Съвета на Европейския съюз, оттам и при разработването на общите политики, 
по-големите са „по-равни“. Политиката на разширяване не осигури подобаваща на по-
богатите държави роля за преодоляване на различията в степента на развитост между 
държави и региони в интерес на обединението на Европа. Тези държави се оказаха не 
на висотата на своята историческа отговорност. Не се създаде капацитет за разширява-
не и оттам последвалите разочарования сред гражданите на новоприетите и чакащите 
присъединяване държави. Егоизмът надделя над визионерството. В резултат на това 
Европейският съюз не постигна заложените в Лисабонската стратегия цели за първото 
десетилетие на ХХI в. – да достигне по основни макроикономически показатели САЩ. 
При средногодишен темп на икономически растеж през този период 0,5 % заложеното в 
Стратегията се оказа непостижимо. Очевидно няма да бъдат постигнати и набелязаните 
в Стратегията „Европа 2020“ цели за по-бързо претворяване на новите знания в практи-
ката и със засилена роля на иновациите да се осигурят високи темпове на интелигентен 
икономически, приобщаващ, в хармония с околната среда растеж. През осемте години 
на второто десетилетие средният годишен икономически растеж за целия Европейски 
съюз е 1,5 %. Само за сравнение, през същия период Китай постига средногодишен 
икономически растеж 7,1. Е, как Европейският съюз ще дели мегдана с големите? 

През двете десетилетия на ХХI в. Европейският съюз проявява неспособност да 
осигури очакваното благоденствие на своите граждани. Това неизбежно поражда разо-
чарования, които се трансформират в скептицизъм и национализъм. Те допълнително 
се подсилват от зараждащ се нов регионализъм и прокарването на нови разделителни 
линии между „богатия Север“ и „бедния Юг“, между Изтока и Запада, между стари и 
нови членки, между ядрото (Еврозоната) и периферията. Големи усилия бяха положени 
за утвърждаването на Европейския съюз като политически, икономически, паричен, 
енергиен съюз, но се пренебрегна може би най-важният аспект – социалният. Този 
модел на обществено развитие без съмнение е най-социалният в света, но за утвържда-
ването на Европейския съюз като принципно нова идентичност е нужно той да се до-
каже като гарант на човешкото достойнство чрез претворяване на иначе добре спряга-
ните в Хартата (на основните права) и в Европейския стълб на социалните права поло-
жения. Това е верният път гражданите да свържат съдбата си с него. Докато не се изг-
ради социален съюз, хората ще продължават да бъдат в плен на националнодържавната 
идея. 

 
Заключение 
 
Трансформациите във времето, в което живеем, може би труднодоловимо обус-

лавят принципно нова организация на пространството, в което битуват различни чо-
вешки общности. Много от сегашните предизвикателства се коренят в проблемите във 
функционирането на системата от отношения между обособените структурни единици 
или идентичности. Те трябва да бъдат освободени от неверни представи за състоянието 
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на нещата, от фалшиви теоретични конструкции и грешни изводи, от неадекватно на 
реалностите политическо поведение. Всички играчи на историческата сцена трябва да 
се освободят от нереалистични аспирации и непостижими цели. В информационното 
общество едва ли изкуственият интелект ще даде решение на въпросите на сигурността, 
едва ли роботите ще осигурят необходимата производителност, едва ли остарелите 
абстрактнотеоретични конструкции ще дадат отговори на трупаните нови предизвика-
телства. Нужно е мобилизиране на общественото съзнание в световен мащаб за рушене 
на стереотипи, за разсейване на илюзии, за разумно посрещане на глобалните предиз-
викателства. В това е смисълът на интелектуалните упражнения, като настоящата кон-
ференция. 
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Abstract: The report examines the current issues of political democracy in Bulgaria. An analysis 

of the work of the institutions of government – the parliament and the government – on which political 
reform is recommended – has been carried out. This reform should be comprehensive and affect the main 
institutions of the three types of power – legislative, executive and judiciary. 
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Напоследък в българското политическо пространство усилено се дискутира те-

мата за смяната на системата. Тази тема трескаво се коментира от цялата общественост 
и от медиите, без ни най-малко да се уточнява за смяна на коя система иде реч – на 
политическата, на икономическата, на образователната, на местното самоуправление и 
т.н. Всъщност по стара нашенска политическа традиция почти всички говорят за смяна 
на системата, независимо дали разбират какво означава тази смяна. И ако това е нор-
мално за обикновените хора (те все пак не са експерти), то е абсолютно недопустимо 
знайни и незнайни „специалисти“ перманентно да разсъждават върху смяната на поли-
тическата система, въвеждайки милиони хора в тотална заблуда. Нещата стават още по-
неприятни, когато тази смяна се обвързва със системата на националната сигурност и 
нейното реформиране и когато цяла „експертна кохорта“ надлъж и нашир тълкува 
промените в двете системи (в повечето случаи некомпетентно). Поради тази причина 
ще разгледаме необходимостта от реформа на политическата система и нейната връзка 
с националната сигурност на държавата, като най-напред ще започнем с краткото пред-
ставяне на „болните“ проблеми на българската политическа демокрация. 

Първият и най-явен политически проблем1 се проявява в начина, по който 
функционира политическата власт чрез дейността на своите легитимни институции 
(парламента, правителството и съдебните органи). Конкретното проявление на този 
проблем е следното: от една страна, според формалните критерии за демократичност 
(политически плурализъм, свободни избори и т.н.) всички институции на властта са 
легитимно избрани и законни; но от друга страна, според функционално-качествените 
им характеристики тези институции и органи функционират крайно неефективно (нис-
ко качество на законите, мудни реакции на правителствата, слаба съдебна власт). Т.е. 
налице е формално демократизиране на обществото, което е в ущърб (и за сметка) 
на съдържателното и ефективно управление на държавата. Главната причина за 
това е пропорционалната избирателна система, която още от началото на прехода се 
използва в своя традиционен вариант, без изобщо да се усъвършенства, което логично 
води само до едно – издигане на партийни кандидатури във висините на властта неза-
висимо от техните личностни, морални и професионални качества. И още, това по 
същество е партиен парламентаризъм и партийна демокрация, а не представителна 
политическа демокрация. Т.е. иде реч за „фасадна демокрация“, която работи само 
през 4 или 5 години, по време на избори, при това тотално деформирано (нисък про-

                                                 
1 В настоящото изложение се разглеждат само част от проблемите на прехода към демокрация в България. 
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цент на гласували, „търговия с гласове“, липса на осъдителни присъди и др.), сиреч 
сега властта на партиите е над институциите (парламента, правителството), осо-
бено когато имаме партиен лидер премиер. 

Вторият проблем на българската демокрация е свързан и произтича от сегаш-
ната Конституция на Република България, която въпреки своите доказани от живота 
качества отдавна се нуждае от генерален ремонт, а не от козметични промени, какви-
то частично бяха извършени. Тук се крие една от причините да съществува т.нар. „инс-
титуционален вакуум“, който спомага да се разразяват различни кризи и войни (на 
приливи и отливи) между отделните органи на висшата държавна власт. Всичко това 
представлява изключително сериозен проблем, тъй като неговото съществуване непре-
къснато тласка държавата (съзнателно или не) и демократизирането на обществото към 
постоянен политически и социално-икономически хаос и произвол. С други думи ос-
новният закон на страната не създава всички необходими юридическо-политически 
условия за осъществяване на така нужния баланс между властите в страната. 

Третият проблем директно засяга един твърде съществен аспект от дейността на 
висшата законодателна институция у нас – българския парламент, и по-конкретно 
правния статут на народните представители. Или става дума за чл. 67 от настоящата 
Конституция, според който „народните представители представляват не само своите 
избиратели, а и целия народ, и като такива са подвластни и подконтролни на тези, които 
са гласували за тях“. Но тъй като според този член притежават и ограничен имунитет, 
практически депутатите почти са безконтролни, като по този начин се отнемат правата на 
хората да им търсят отговорност, въпреки че те самите са ги избрали. Защото се получава 
така, че единствената зависимост между депутатите и избирателите от правна гледна 
точка е само тази, която веднъж на четири години дава право на хората да гласуват 
за ново народно събрание, при това по предварително подготвени партийни листи. 
Съзнателно се спряхме само на отговорността на депутатите пред техните избраници и на 
начина на техния подбор, защото това е една от главните причини българският парламент 
да работи некачествено и неефективно през всичките години на прехода към демокрация. 
Този извод е валиден и за съответните правителства, доколкото те се излъчват от парла-
ментарните мнозинства независимо от техните партийни цветове. 

Четвъртият проблем е производен от предходния, тъй като директно се отра-
зява в ниската компетентност на изпълнителната власт (правителството) през всич-
ки години на българския преход. Само един пример: за 10 години (2007 – 2016 г.) са 
похарчени около 2 млрд. лв. за внедряване на електронно управление в Бълга-
рия,2 без обаче да са налице някакви качествени видими резултати, защото у нас и 
досега няма завършено електронно правителство. 

Петият проблем се отнася до конституционно регламентирания принцип на 
разделение на властите. Макар че този принцип функционира като държавноправна 
норма, една от трите вида власт – съдебната, практически е почти извън всякакъв 
юридически и социален контрол. Това показва, че така дълго лелеяното разделение 
на властите в демократичната държава у нас функционира твърде неефективно, което 
непрекъснато се потвърждава от незавидното състояние на съдебната система в Бълга-
рия (висока степен на престъпност, незначителен брой осъдени „едри“ престъпници, 
голяма корупция сред съдии, прокурори, следователи и пр.). 

Шестият проблем има пряко отношение към развитието на демократичните 
процеси в страната, и по-специално към част от съществуващите политически субекти 
– партиите, организациите, движенията, съюзите и т.н. По различни причини у почти 
всички политически сили се забелязва тенденция за скрито възраждане на неототали-
тарен синдром за монопол върху властта и за нейната концентрация в ръцете на 
тесен кръг партийноолигархични елити. И още нещо, което направо е тревожно – 

                                                 
2 Вж. в. „Сега“, 17.VI.2016 г. 
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проявяващото се господство на партийните олигархии води до това, че в зависимост 
от факта дали са на власт, или не, те (олигархиите) се колаборират с едрия български 
бизнес и без много да се крият реализират неговите корпоративни интереси. 

Седмият проблем на българската демокрация визира подбора, подготовката и 
състава на нашите политически елити, които без никаква нотка на колебание могат да 
се нарекат „олигархични“. Така е, защото „новите олигархични елити“ – политичес-
ките и икономическите, владеейки политическата и икономическата власт, до 
такава степен са се слели в едно единно цяло, щото техните общи интереси вече 
застрашават и „минират“ принципа на разделение на властите в държавата, тъй 
като те (елитите) чрез господството на властта и парите решително влияят върху 
настроенията на електората в избирателния процес. 

Осмият крещящ проблем на българската демокрация – това е прекомерно раз-
дутите политически привилегии. Такива са официално регламентираните привиле-
гии на част от българския политически елит в лицето на 240 народни представители в 
нашия демократичен парламент. Те обхващат редица обществени сфери, каквито са 
например привилегиите при трудовите възнаграждения (в утроен размер на 
средната заплата у нас), допълнителните финансови средства (за наемане на екс-
перти и др.), социалните изгоди (ниски цени във ведомствени почивни бази), спе-
циални надбавки (за стаж, за научни степени и др.), увеличени отпуски (много 
повече дни от обикновените), транспортни предимства (включително и заплащане 
на гориво за личния автомобил) и др. А доколко и как се използват икономично 
бюджетните пари за привилегии, може да се види от примерите, които ще приведем за 
служебните харчове в българския парламент. 

Навярно звучи причудливо, но за „черна каса“ се заговори още в 40-ия българс-
ки парламент, който през 2006 г. беше разтресен от поредния скандал, защото се оказа, 
че депутати въртели незаконно над 2 млн. лв. годишно. Става въпрос за парите, кои-
то се дават за наемане на експерти, съветници и сътрудници и които са около две 
трети от основното месечно възнаграждение на народните представители (над 700 
лв.) тогава (според чл. 5). Тези пари се привеждат на ръководствата на парламентар-
ните групи от администрацията на Народното събрание, с които обаче депутатите се 
разплащали на ръка, без да сключват каквито и да е договори.3 Това, както се под-
разбира, е грубо нарушение на данъчните закони, на Кодекса на труда и на норматив-
ната база в държавата изобщо. Тази порочна практика продължава и досега, защото 
например в 42-рото Народно събрание средствата за представителни разходи вече 
са в размер на около 1500 лв. на депутат, като единствената „нова“ промяна е, че 
народните избраници трябва да се отчитат на всеки три месеца в парламентарната си 
група,4 без обаче да са предвидени механизми както за контрол, така и за облагането им 
с данъци (за разлика от всички други физически и юридически лица). 

Особено показателни са паричните разточителства на депутатите, когато се пол-
зват транспортните привилегии в парламента. Така например в 42-рия парламент 
(20.V.2013 – 30.VII.2014 г.) българският данъкоплатец е платил близо 1 784 310 лв. за 
различни служебни пътувания в страната и чужбина (за малко повече от една година) 
с ведомствени автомобили (около 100 бр. само на парламента), от които: 1 117 906 лв. – 
за посещения в районите, в които са избрани; 764 804 лв. – пътни; 315 890 лв. – дневни; 
и 97 162 лв. – за хотели. Освен това със служебни коли и гориво 152 народни избрани-
ци са навъртели 1 434 457 км из страната на принципа „опознай родината, за да я обик-
неш“. Подобно е положението и в бившия, 43-ти, парламент, в който само за 2015 г. 
депутатите са пропътували със служебните си лимузини 1 457 091 км, т.е. реално 
са обиколили 36 пъти цялото земно кълбо, а заедно с начислените им командировъч-
ни, квартирни и дневни тази сума набъбва до близо 2 млн. лв. годишно. По подобен 

                                                 
3 Вж. в. „Стандарт“, 16.VI.2006 г. 
4 Вж. в. „Сега“, 4.VI.2013 г. 
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начин стоят нещата и с горивото, отпускано за частните автомобили на народните 
представители, които суми се равняват на четири основни депутатски заплати за годи-
на, независимо че има въведен таван от парламентарното ръководство за тези пътува-
ния, който е: за разстояния над 500 км от София – 8582 лв.; от 400 до 500 км – 7462 лв.; 
от 300 до 400 км – 5970 лв.; от 200 до 300 км – 4477 лв.; от 100 до 200 км – 2955 лв.; до 
100 км – 1866 лв.; и за тези, които обикалят избирателните си райони в столицата, – 
1586 лв.5 Очевидно, тази последна привилегия е изключително търсена, тъй като тя 
буквално осигурява нови, допълнителни „трудови“ възнаграждения, особено като има-
ме предвид големите транспортни служебни разходи на парламента. 

Нека припомним и още един фрапантен факт от неконтролируемото разхищение 
на представителни пари от родния български парламент като форма на политическа 
привилегия. Става дума за това, че само през 2014 г. депутатите са изхарчили близо 
300 000 лв. за подаръци и цветя (от тях 220 000 лв. – за подаръци, и 73 000 лв. – за 
доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници и други протокол-
ни нужди!), при положение че за същия период парламентът на Великобритания е 
отделил за букети само 5200 лв.6 Вярно е, че повечето от тези представителни суми са 
разпоредени от ръководството на Народното събрание, което обаче далеч не го оправ-
дава за прекомерните разходи на народни пари от държавната хазна... 

Въз основа на тези данни закономерно възниква въпросът на какво основание 
Народното събрание на Република България си позволява толкова скъпо и прескъпо 
разточителство като разходи за привилегиите на своите депутати, при условие че про-
дължаваме да бъдем най-бедната държава в Европейския съюз. 

Частичен отговор на този въпрос ще намерим в данните за официалния бюджет 
на българския парламент за периода 2009 – 2016 г. (Вж. Таблица № 1). 

Първият отговор, който буквално се набива на очи, е, че общо за осем години и 
три парламента (41-во, 42-ро и 43-то НС) е налице изключително раздут бюджет от 
почти 250 млн. лв. държавни пари, изразходвани в първата функционална област 
за заплати, надбавки, представителни разходи и др., или средно по около 30 млн. лв. 
на година, като най-големите разходи са били през 2009 и 2016 г. (съответно 34,374 и 
34,167 млн. лв.). С други думи, като изключим двете най-тежки кризисни години – 2010 
и 2011, отчетливо се забелязва трайна тенденция на годишно увеличаване на бюджет-
ните разходи на парламента с почти 6 млн. лв. (от 28,763 млн. лв. през 2012 г. до 34,167 
млн. лв. през 2016 г.), което изцяло догонва големите цифри на тези разходи през пред-
кризисната 2009 г. 

 
Таблица № 1. Бюджет на Народното събрание по функционални области за 

периода 2009 – 2016 г. (в млн. лв.) 
 

№ Функционална
област 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Общо за 
осемте 
години 

1. Представителен
и ефективен 
парламент (вкл. 
и резерв) 

34,3740
 
 
– 

29,4444
 
 

– 

29,5549
 
 
– 

28,7638 
 
 

0,500 

29,4684
 
 

0,500 

31,1634
 
 

0,500 

33,0207
 
 

0,500 

34,1670
 
 

0,500 

249,956 600 
 
 

2,500 
2. Осигуряващи 
дейности 

25,8150 22,5537 22,4432 23,2343 22,5297 20,2077 18,9774 17,8311 173,592 100 

3. Съпътстваща 
дейност (Ико-

1,2710 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 8,284 300 

                                                 
5 Вж. последователно: в. „Труд“, 29.X.2015 г.; в. „Монитор“, 23.I.2016 г. 
6 Вж. в. „168 часа“, 13 – 19.II.2015 г. 
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номически и 
Социален съвет)

4. Мониторинг на 
фискалната 
политика 

– – – – – – – 0,400 0,400 

5. Всичко 61,460 53,000 53,000 53,000 53,000 52,373 53,000 53,400 434,233 000 
 
Източник: Официален сайт на Народното събрание на Република България – 

http://www.parliament.bg/. 
 

Следващият отговор е не по-малко шокиращ, защото иде реч за функционалната 
област „Осигуряващи дейности“, за която през разглеждания период са били заделе-
ни и изхарчени към 174 млн. лв. за различни видове помощни дейности, транс-
портни разходи, гориво за депутатите и др., значителна част от които под формата 
на регламентирани парламентарни привилегии. И макар че през последните четири 
години се наблюдава намаляване на тези бюджетни разходи, те продължават да бъдат 
високи, доколкото средногодишната цифра за целия период от осем години никак 
не е малка – почти 22 млн. лв., което е в противовес на новите европейски изисквания 
за тяхното свеждане до минимум (на разходите за привилегии). 

Третият отговор на въпроса за прекомерното депутатско разточителство при из-
ползването на политическите привилегии можем да открием в следната гигантска сума: 
през анализирания цялостен период (2009 – 2016 г.) за работа, издръжка и приви-
легии на 240 депутати в българския парламент и неговата администрация (около 
600 души) са били изразходвани цели 434 млн. лв. народни пари, т.е. по 54 млн. лв. 
средногодишно, независимо че е имало малки излишъци през отделни години. Или 
излиза, че ако тези стойности за покриване на разходите на българския парламент про-
дължават да се увеличават, не е далеч времето, когато ще отчетем, че само за някакви 
си 10 години Народното събрание е изразходвало повече от половин милиард лева 
за своята дейност (вкл. и за множество привилегии), в което не би имало никаква 
социална логика на фона на ниския жизнен стандарт в България. 

И последният отговор на въпроса за депутатските харчове произтича от небива-
лото парично консумиране на политическите привилегии в парламента, защото на един 
депутат се падат почти по трима души обслужващи чиновници, а на двама на-
родни представители – почти по един служебен автомобил. Това е рядко срещан 
парламентарен разкош дори и в тоталитарни държави и директно може да се определи 
като класическо политическо тунеядство, на което биха завидели дори и среднове-
ковните феодални самодръжци. 

Деветият проблем на нашата демократична система следва да се свърже с „мъж-
дукащите“ по своята дейност многобройни групи за натиск в България (синдикални, 
женски, младежки, отраслови и т.н.), които до такава степен са се свили в черупка-
та си, че почти са се превърнали в съвременни събратя на бившите казионни об-
ществени организации от тоталитарно време. Всъщност т.нар. „неправителствен сек-
тор“ (организациите и сдруженията) е толкова слаб и анемичен, че не е в състояние да 
окаже каквото и да е по-сериозно влияние върху решенията на държавните институции, 
когато това е необходимо. И още, дори и когато са налице по-големи и масови демонст-
рации, всичко много бързо притихва благодарение на финикийските знаци. 

Десетият проблем на българската демокрация е острият дефицит на доста-
тъчно зрели, ерудирани и качествени политици, национално отговорни и невлас-
тнически амбициозни. Именно това качество на изминалия преходен период доведе (и 
продължава да води) до развихряне на политическата партизанщина, на корупцията във 
властта, на безпардонните политически нрави и т.н. Очевидно се забравя, че при де-
мокрацията демосът винаги трябва да предхожда крацията, т.е. че „демокрацията съ-
ществува тогава, когато връзката между управляваните и управляващите е подчинена 
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на принципното изискване държавата да служи на гражданите, а не гражданите – на 
държавата“ (Дж. Сартори). 

И единадесетият политически проблем на българското общество изобщо без 
никакво съмнение се проявява в зейналата огромна пропаст между елит и маси, бога-
ти и бедни, грамотни и неграмотни, която и до ден днешен продължава да се увеличава. 
Това е изключително негативна и опасна тенденция, защото разликата между бедни и 
богати например в България е цели осем пъти, без някой да казва, първо, кои са винов-
ниците за нея, и второ, как тя евентуално би се намалила в далечна перспектива. 

Тези проблеми оказват изключително неблагоприятни отрицателни отра-
жения върху националната сигурност на българската държава. Те пронизват 
цялата система за сигурност в страната и буквално обхващат всички основни елементи 
на политиката за сигурност – антитероризма, противодействието на организираната 
престъпност, отбраната, участието в регулирането на конфликти, външната политика за 
сигурност, поддържането на обществения ред и вътрешната сигурност, разузнавателни-
те служби, корупцията и лошото управление и др.7 

Негативните отражения на изложените проблеми върху политиката за сигурност 
в България по-конкретно могат да се диференцират на два основни вида: преки (ди-
ректни), или такива, които директно оказват неблагоприятно въздействие върху поли-
тико-управленските процеси, институциите и държавността; и косвени (индиректни), 
т.е. такива, които по индиректен начин формират негативизъм и аморализъм към ефек-
тивното функциониране на демократичната политическа система и респективно към 
органите за сигурност. 

От своя страна преките негативни отражения биха могли да се обособят в ня-
колко ключови измерения, а именно: 1) Некомпетентно (неефективно, некачествено) 
държавно управление; 2) Неподготвен (непрофесионален, неподходящ) полити-
чески елит изобщо и в сферата на националната сигурност в частност; 3) Формиране 
на политически елит, „назначаван“ извън партиите; 4) Отслабване на държавните 
институции като основен фактор на националната сигурност; 5) Обезличаване на 
специализираните институции на сигурността в страната (НП, ДАНС, НСО) и раз-
рушаване на техните имунни механизми в борбата с престъпността; 6) Изпомпване на 
националното богатство и декапитализиране на държавната собственост от различни 
олигархични, престъпни и мутренски групировки, което според последните данни 
възлиза за 30 години на около 186 млрд. дол.;8 7) Необуздана политическа корупция, 
която, освен че прояжда абсолютно всички социални сфери (и политическия живот), е 
станала и „осъзнат“ начин на живот на българските граждани. 

Като обобщение на казаното дотук ще посочим следните факти: само през 2006 
г. държавата ни е ощетена с 1 млрд. лв. от корупционни практики при обществени 
поръчки, с 800 млн. лв. – при замяната на земи и управлението на държавна собстве-
ност, с 300 – 400 млн. лв. от контрабанда през безмитните магазини и пр.9 Сиреч само 
за една година България губи над 2,200 млрд. лв. от различни видове корупция, 
включително и особено от политическа, главно поради неефективност на работата на 
държавните институции. Нещо повече, корупционните практики у нас вече достигат 
колосални мащаби, за което говорят следните факти: 1) по данни на Агенцията за при-
ватизация за периода 1993 – 2004 г. са сключени общо 5700 приватизационни сдел-
ки на стойност 6,700 млрд. дол., при условие че към 1991 г. пазарната стойност на 
продадените активи е над 35 млрд. дол.!; и 2) само от заменките на земи и гори 

                                                 
7 Вж. Бакалов, Й. Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол в Република България. 
София: НБУ, 2012, с. 99 – 100. 
8 Вж. в. „Стандарт“, 9 – 15.XI.2018 г. 
9 Вж. Карасимеонов, Г. Предизвикателствата на социалната демокрация и българският политически модел. – В: 
Политически изследвания, бр. 3, 2007, с. 85. 
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(2004 – 2009 г.) загубата се равнява на 6,2 млрд. лв., без тук да се включват тайните 
заменки,10 за които много малко се знае. 

На свой ред негативните косвени отражения на изброените проблеми върху 
политиката за национална сигурност могат да се кодифицират в следния порядък: 

1) Деморализация на гражданското общество, националната държава и отдел-
ните граждани; 2) Делегитимация на демократичния политически процес, демокра-
тичните институции и демокрацията като цяло; 3) Опошляване на изборите и изби-
рателния процес в страната; 4) Дезаинтересуваност от проблемите на националната 
сигурност; 5) Демотивиране на гражданите в борбата им с престъпността, корупция-
та и бандитизма. 

В подкрепа на изложеното ще приведем следния факт: според анализ на 
Центъра за изследване на демокрацията организираната престъпност в България е 
инвестирала около 200 млн. лв. за „купуване на гласове“ на местните избори през 2007 
г., за да си осигури още по-голям комфорт при разпределяне на националното богатст-
во на страната.11 

И така, на фона на тези изключително съществени проблеми на българския пре-
ход към демокрация вероятно действията оттук нататък следва да бъдат насочени към 
извършване на радикални мащабни преобразувания в политическата сфера. Тези пре-
образувания по-конкретно се отнасят до задълбочаването на по-нататъшното демок-
ратизиране на българското общество и в този контекст – до всеобхватното развитие 
на неговата политическа система. 

Когато у нас се говори за промени в политическата система, най-често се визи-
рат отделните ѝ части, което, макар и правилно, не е достатъчно, защото големият 
политически въпрос е съвсем друг: Как да се реформират цялостно и резултатно всички 
елементи на българската политическа система, щото това да доведе до нейно ново, 
качествено функционално състояние? Или казано направо, необходима е нова концеп-
туална философия за реформиране на политическата система, която да намери и 
приложи по-съдържателни подходи и механизми, особено за модернизиране на власто-
вите институции в България. Нещо повече, това реформиране трябва да реши въпроса с 
изработването на стратегия за развитие на страната (дългосрочна, средносрочна и 
краткосрочна) като неделима част от новата реформистка концепция, в която да се 
определят базисните национални приоритети (5, 10), общовалидни за всички полити-
чески субекти, идващи на власт. Тази философия трябва да се осъществява чрез пред-
варително разчетени етапи в хода на политическия процес, като нейната реализация 
основно се разгръща по линия на представителната (непряката) и непредставителната 
(пряката) демокрация посредством следните по-съществени политико-правни мерки: 

А) По линия на представителната (непряката) демокрация 
Усъвършенстването на представителната демокрация у нас трябва да обхване 

чрез реформиране всички съдържателни елементи на политическата система, а именно: 
1) Конституционна реформа – извършване на дълбоки промени в сегашната 

Конституция, които да променят редица нейни клаузи: намаляване на броя на депу-
татите на 120 души и обмисляне на въпроса за формиране на втора камара на парла-
мента (от около 40 души), за да се повиши качеството на парламентарната дейност; 
приемане на закон за работата на Народното събрание вместо досегашните правил-
ници; въвеждане на нови форми на контрол върху депутатите, включително и чрез 
отстраняване от парламента за несвършена работа по искане и с подкрепата на избира-
телите (най-малко на 2/3 от тях); увеличаване на правомощията на президента – 
предоставяне на правото му на законодателна инициатива и промяна в гласуването на 
президентското отлагателно вето от парламента (да става с 2/3 от депутатските гласо-
ве); намаляване на мандатите на шефовете на съдебната власт (на председателите 

                                                 
10 Вж. Томов, Ал. Октопод. Политическата корупция в България. София, 2012, с. 48 – 49. 
11 В. „Стандарт“, I3.XII.2007. 
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на ВКС и ВАС и на главния прокурор) от 7 на 5 години, както и утвърждаване на избо-
ра на съдии и прокурори в средните звена на съдебната система (окръжните съдилища); 
избиране на областните управители по време на парламентарни или местни избори; 
определяне на индивидуалната жалба до Конституционния съд като основно граж-
данско право; и последно – детайлно прецизиране на правата на Великото народно 
събрание (ВНС) и Обикновеното народно събрание (ОНС), като на ВНС се делеги-
рат правомощия само за приемане на нова конституция, докато на ОНС – всички оста-
нали права за промени, поправки, допълнения и изменения на основния закон. 

2) Ново избирателно законодателство (нов Изборен кодекс) – извършване на 
адекватна избирателна реформа чрез приемането на нов изборен кодекс, която би тряб-
вало да включва най-малко три възлови компонента. Първо, създаване на държавен 
регистър на избирателите и изчистване на сегашните между 800 хил. и 1 млн. мъртви 
души от ЕСГРАОН. Второ, промяна на сегашното избирателно законодателство и 
на тази база смяна на действащия пропорционален модел с друг, по-усъвършенстван 
и по-ефективен, даже и с нов, с цел решително подобряване на качествения депутатски 
състав на парламентите. Акцентът при тази смяна следва да се постави върху три въз-
можни варианта: връщане към смесената избирателна система; прилагане на обно-
вена пропорционална система, основана на принципа на „панаширане“, но чрез 
свободните партийни листи, където гласоподавателят съставя нова избирателна листа 
от всички предложени, вписвайки в нея кандидати по своя собствена преценка. Трето, 
използване на друг вариант, смесен от първите два. 

3) Реформиране на изпълнителната власт 
Провеждането на реформите в тази съществена сфера на държавната власт 

трябва да се извърши в четири ключови насоки: а) намаляване на броя на министерс-
твата в правителството чрез тяхното фиксиране в Конституцията; б) въвеждане на 
директен граждански вот за премиер, или всенароден избор на министър-
председател, което ще му делегира още по-големи юридически и морални отговорнос-
ти и авторитет; в) провеждане на административна реформа, която да реши два 
основни проблема – усъвършенстването на нормативната база и драстичното намалява-
не на бюрократичната държавна администрация на т.нар. „агенции флуиди“ и т.н.; и г) 
децентрализация на управлението на държавата като основно средство за преодоля-
ване на бюрократизма, с което да се постигнат няколко цели: обособяване на реални 
самоуправляващи се административно-териториални единици – области, общини, 
кметства; пряк контакт с хората и обратна връзка за решените проблеми; регулиране на 
структурите и броя на общините и общинските служители според потребностите и т.н., 
и т.н.; д) въвеждане на електронно правителство (в най-кратки срокове). 

4) Разработване на нова концепция за националната сигурност, която да стъ-
пи на три основни стълба: стратегия за националната сигурност; модернизиране на 
специализираното законодателство; и реформиране на всички служби за сигурност 
(МВР, ДАНС, НРС, НСО и т.н.). 

5) Съдебна реформа 
Без никакво колебание ще изтъкнем, че тук са необходими следните комплексни 

мерки: първо, приемане на нов закон за съдебната власт, в който да се направят ради-
кални организационни и кадрови промени съобразно необходимите изменения на сро-
ковете и т.н., да се децентрализира прокуратурата, да се въведе институцията на 
независимия прокурор, избиран от парламента и действащ по конкретни поводи за 
разследване на тежки престъпления и корупция във властта и пр.; второ, извършване 
на качествени промени в атестирането, кадровото развитие и налагането на дис-
циплинарни наказания на магистратите, за да се подобри и модернизира работата на 
съдиите, прокурорите и следователите; и трето, изключително неотложни са структур-
ните промени в съдебната власт, при които прокуратурата да премине в системата на 
изпълнителната власт – съответно в МВР, ако това се налага, с цел значително подоб-
ряване на синхрона между отделните видове власт и пр., и пр. 
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6) Антикорупционна политика (и законодателство) 
Реализацията на предложените реформаторски мерки не би имала пълноценен 

успех без изготвянето на специална антикорупционна политика, която да се разгръща 
във висшите етажи на властта (т.е. от върха на управленската пирамида до нейната осно-
ва). Тази политика не бива да е конюнктурен палиативен акт, а да стъпва върху държав-
на антикорупционна стратегия, която да обхваща трите вида власт – законодателната, 
изпълнителната и съдебната, структурите на гражданското общество – неправителстве-
ните организации, фондациите, сдруженията, и всички граждани на държавата. 

В центъра на тази стратегия трябва да бъдат приемането на закон за борба с ко-
рупцията и периодичното провеждане на операция „Чисти ръце“ по аналогия с итали-
анския опит, чиято основна цел е парламентарното прочистване на целия държавен и 
общински апарат и администрация от корумпирани политици и служители, и т.н., и т.н. 

7) Промяна в дейността на политическите партии – без провеждане на коренни 
преобразувания в статута на политическите партии в държавата. Тези преобразувания 
трябва да се концентрират в следните направления: а) приемане на нов, модерен закон за 
политическите партии; б) приемане на специален закон за финансиране на партиите 
и на предизборните кампании, с който да се фиксират точно начините на финансиране, 
в т.ч. ограничаване на държавното субсидиране на партиите за сметка на стимулиране 
на собствените финансови приходи от партийна дейност, защото със сегашните 11 лв. за 
глас нашите парламентарно представени партии (и тези, които имат над 1 % гласо-
ве) са получили за 16 години (2002 – 2018 г.) общо 438 444 059 лв. държавна субсидия, 
или почти половин милиард лева;12 в) регламентиране на лобизма със специален 
закон в държавата, в който ясно да се определят правилата на демократичния политичес-
ки процес, сиреч легитимните механизми за поддръжка на различните политически су-
бекти от страна на бизнеса, и, разбира се, ролята на партиите в този процес. 

Б) По линия на непредставителната (пряката) демокрация 
Едва ли е необходимо да подчертаваме предимствата на обществения избор при 

пряката демокрация като ефективна форма за подбор на професионално подготвени 
качествени политици и за рационален контрол над работата на институциите на властта. 
Тази форма, популярна още и като „референдумна демокрация“ (каквато е в Швейца-
рия), твърде рядко се прилага в масови мащаби по света, защото действително разполага 
със значителни възможности за ограничаване на всякакво лобистко влияние под напора 
на парите в избирателния процес. Нейното най-голямо предимство е това, че тя в значи-
телна степен елиминира порочните деформации на представителната демокрация, идва-
щи от личната заинтересуваност на политиците, понеже различните решения се взимат 
от гласоподавателите чрез гласуване на всенародни референдуми. По същество такъв 
демократичен форум за допитване до хората е вторична и ефикасна форма на контрол 
върху избраниците на народа, която стопира евентуалното законово прокарване на 
тясногрупови, егоистични и корпоративни интереси. Точно тази е и основната при-
чина пряката демокрация неоснователно да се пренебрегва у нас (едва на 27 януари 2013 
г., се проведе първият референдум) въпреки убеждението на огромното мнозинство 
хора, че именно това е бъдещето на едно по-съвършено и по-справедливо народовластие 
(според авторитетни проучвания на общественото мнение).  Очевидно, тази ефективна 
форма на обществен контрол обаче все още не се утвърдила като норма в политическото 
съзнание на настоящите управници, поради което вероятно ни предстои и много дълъг 
път към нейното трайно налагане в социалния живот. 

 

                                                 
12 Вж. в. „24 часа“, 26.XI.2918 г. 
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Резюме: Личността се счита за най-ценния елемент на всяко общество и има многоб-

ройни и разнообразни рискове и опасности за нея и нейната собственост ежедневно, които 
правят задачата за защита и спасяване най-трудната. В тази област обаче не е отделено дос-
татъчно внимание – има малко академични изследвания и се проявява небрежност към добрите 
практики в страната и чужбина. Има много доказателства за тези твърдения, като последните 
са последствията от опустошителните наводнения, които засегнаха Република Сръбска и Босна 
и Херцеговина като цяло през 2014 г. За съжаление, от наводненията през 2010 г. не бяха извле-
чени никакви поуки, освен това законодателството, регулиращо защитата и зоните за спасява-
не, поради своята непълнота не предоставя теоретична основа за прилагането на необходимите 
мерки. Що се отнася до Република Сръбска, все още няма закон, който да дефинира понятието 
„критична инфраструктура“ или да определи приоритетния списък по отношение на защитата 
срещу различни заплахи. Това е от решаващо значение в извънредна ситуация, тъй като ще 
осигури чувство за сигурност на населението и ще позволи функционирането на властите и 
институциите. В тази връзка се разглежда значението на определянето на критичната инф-
раструктура и уточняването на нейните елементи, както и различията в съществуващите 
дефиниции на понятието. 

Ключови думи: защита и спасяване, критична инфраструктура, местна общност, дър-
жава 

 

Introduction 
 
Since the establishment of first communities, and especially first forms of state 

authorities, there has been a need to protect personal interests and property. Dominant forms 
of reaction to security threats and endangering of basic values can be associated with two 
periods. In the first one, protection of personal security and material assets was a function 
immanent to each individual, based on their religious or mythical belief, as well as on an 
emotional reaction to danger. The second period emerges as class societies begin to form, 
with monopoly of authority over punishment, expressed in the form of norms imposed by the 
ruling elites. Those norms presented means of personal protection against threats, by which it 
was the ruling elites who took responsibility to provide protection of property and personal 
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security to subordinated individuals and groups1. In today’s world, in which the significance 
of inter-state borders has been reduced, an accelerated flow of information, goods, people, and 
capital has created new political, cultural, economic, and social relations and established the 
universe completely different from the one that existed decades ago. Topical security issues, 
risks, and threats that today’s societies are faced with, challenges that countries encounter 
trying to respond in a traditional way to a wave of all sorts of dangers, have resulted in an 
increased level of insecurity and general sense of fear in an individual. There has been an 
obvious increase of realistic threats to personal security in the past couple of decades in terms 
of form and intensity. 

There are many papers which discuss critical infrastructure (CI) topic. In last ten 
years, it became very important part of human security. People became aware that they 
could not protect everything and always, and they must decide, which of infrastructures is 
crucial for them and why. Critical infrastructure protection (CIP) is at the crossroads 
between politics, business, technology and risks. Everybody are aware of importance of CI, 
but still there is no unique list or definition of CI and it leads to different approaches when 
it comes to CIP. 

Bosnia and Herzegovina (BiH) also has a similar problem. Organization of state and 
civil protection makes it more complex. Most important thing would be, defining state CI and 
making the list of CI. On the entity level, each entity and District Brcko are responsible for 
their list of CI, but definition should be common. Also, there is need for a clear 
understanding, whoever will protect which CI. There are some solutions on the state level, 
and it was defined by some laws, but nothing was done by entities and District Brcko. Also, 
on the state level there is no definition of CI or hers list and there is no strategy for CIP. It is 
just protection for VIP (list is in the law) and protection for some objects that should be listed 
by Council of Ministries and infrastructure which is protected by international law 
(embassies, international agencies and e.c.). Some agencies on state level have a task to 
protect those VIPs and the objects, but they are not listed or defined as CI. 

 
Critical infrastructure – definition and legislation 
 
When the notion of critical infrastructure is concerned, there is a consensus that it is 

the assets and property key to unobstructed functioning of the society and economy, but there 
is no consensus on the issue of non-critical infrastructure, given the inter-connectedness of 
various sectors.2 This interest of the EU into this matter comes from the fact that the 
destruction or disruption of critical infrastructure in one of its member-states could 
immediately affect others. In this sense, protective measures are as functional as its weakest 
link. With regard to this, the EU defines the European critical infrastructure as the 
infrastructure consisting of those physical resources, services, means, information technology, 
security of networks, security, economic or social welfare of a) any two or more member-
states and b) any three or more member-states. The European Commission has identified the 
following fields of critical infrastructure: energy, information and communication 
technologies, water, food, finance, civil authorities, public and law order and security, traffic, 
chemical and nuclear facilities, universe and scientific research.3 

                                                 
1 Daničić, M., V. Pilipović. Privatna bezbednost. Univerzitet Union u Beogradu, Fakultet za pravne i poslovne studije dr 
Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2015. 
2 Germany defines the following sectors of the critical infrastructure: energy, traffic and transportation, information 
technology and telecommunications, hazardous substances, finance, investments and insurance, government 
administration and judicial system, public services. The Netherlands has a similar approach, stating that the critical 
resources are: drinking water, food, energy sector and telecommunications and telecommunications, health care 
capacities, finance, water supply system, public security sector, law and order, judicial system, administration and 
transportation. 
3 Jakovlјević, V., J. Gačić. Zaštita kritične infrastrukture u kriznim situacijama. – U: Međunarodna naučna konferencija 
„Menadžment 2012“, Mladenovac, 2012. 
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Significant efforts in defining critical infrastructure have been taken by the countries 
in the region of former Yugoslavia, Slovenia and Croatia, now EU members. The former, in 
its 2010 resolution4 defines critical infrastructure as all assets and services key to the 
functioning of the state, whose destruction or disruption would cause major threat to national 
security and economy, health, functioning of the society, as well as to general welfare. As for 
the latter, they define, in the Draft Strategy of National Security, in the section concerning 
material assets, the following threats: endangering critical national infrastructure, endangering 
infrastructure security, climate change and disruption of the environment.5 The Law on 
Critical Infrastructures, which adopts the EU acquis regulating this field,6 defines critical 
infrastructure as systems, networks and facilities of national importance, whose break or 
break in delivery of goods and services could pose serious threats to national security, health 
and people, property and the environment, security and economic stability and continual 
functioning of authorities. There are specific sectors of national critical infrastructure, such as: 
energy, information and communication technologies, traffic, health care system, water 
management, food, finance, industrial production, storage and transportation of hazardous 
goods, public services and national monuments and sites.7 

When the Government of the Republic of Serbia is concerned, they have introduced 
this notion through the Decision on the contents and way of designing protection and rescue 
plan in emergency situations,8 but they have defined neither its elements nor the subjects. The 
Draft Law on Physical-Technical Security of Facilities9 sets out that facilities of strategic 
importance must be provided with physical and technical security, such as: 1) facilities for 
production, processing, distribution, and storage of oil, oil derivatives, and gas; 2) facilities 
for production, processing, distribution, and storage of water; 3) facilities for production and 
distribution of electricity; 4) facilities for production, usage, and storage of radioactive and 
other hazardous or harmful substances; 5) facilities crucial for all sorts of traffic; 6) facilities 
where objects of significance for culture, science, and art are kept; 7) facilities where number 
of people gather and other facilities for which the Government decides should be under 
security measures. 

The examples provide in previous paragraphs show that the neighbouring countries 
either defined their critical infrastructure or took steps towards it. As it is, Bosnia and 
Herzegovina does not have its critical infrastructure defined, nor has taken any steps in that 
direction. As for the Republic of Srpska, there is some activity in the field, since the Ministry 
of Internal Affairs, in cooperation with some international expert groups, is working on the 
Draft Law on Critical Infrastructure, which should be commended. 

 
Critical infrastructure in Bosnia and Herzegovina 
 
Protection and rescue system in BiH is very complex and still in development phase. 

It has more levels, and should be base for CI management. Before we say something about CI 
in BiH it is needed to understand basic things about protection and rescue system of BiH. A 
first remark, BiH is very complex state with: two Entities (Republic of Srpska and Federation 
of Bosnia and Herzegovina), District Brcko and three constitutive nations (Serbs, Croats and 
Bosnjaks). 

At the state level, since 2008, system of protection and rescue has been vested to the 
Ministry of Security, the Department of Protection and Rescue. The framework law on 

                                                 
4 Resolution of the Government of the Republic of Slovenia, No. 80000-2/2010/3 of 19 April 2010. 
5 Jakovlјević, V., J. Gačić. Zaštita kritične infrastrukture u kriznim situacijama. – U: Međunarodna naučna konferencija 
„Menadžment 2012“, Mladenovac, 2012. 
6 Direktiva Savjeta 2008/114/EC od 8. decembra 2008. o identifikaciji i određivanju evropskih kritičnih infrastruktura i 
procjeni potrebe za unapređenjem njihove zaštite. 
7 Zakon o kritičnim infrastrukturama. – U: Narodne novine (Republike Hrvatske), br. 56/13. 
8 Zakon o vanrednim situacijama. – U: Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111/09, 92/11, 93/12. 
9 The Government proposed the Bill to the National Assembly on September 19, 2002. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

28 

protection and rescue of people and property from natural and other disasters in Bosnia and 
Herzegovina was issued in 2008 by Ministry of Security of BiH and trough it is regulated the 
protection and rescue system at the state level in accordance with the Law on Ministries and 
other authorities of BiH. According that Law, the Ministry of security of BiH has just 
coordinating role when it comes to protection and rescue system in BiH, and operational 
responsibility is in the hand of entities and District Brcko. According to that, only one 
operational force on state level, which has protection and rescue task are A FBiH. 

Protection and rescue system is in the hands of entities and basic CIP should be also 
in a same hands. On other hand, BiH has some infrastructure which belongs to the BiH state 
or BiH institutions are using it. Some of those infrastructures are: international airports, a 
border crossings, military barracks, some state institutions and state oficials. On the state level 
exist couple organizations that have a job to protect these infrastructure. Those are Border 
Police, Security Investigation and Protection Agency (SIPA), Directorate for Coordination of 
Police Bodies of BiH and Armed Forces. Those institutions did not recognise these 
infrastructures as critical, and it is not define as CI, but according to Law of SIPA, and its 
changes in 2009, the Council of ministeres of BiH is going to decide which objects should be 
protected, and in a same Law is list of persons who should be protected. Protection of 
embassies and international institutions is predicted in accordance with international laws 
which were signed by BiH. 

It is obvious that list of CI in BiH doesn’t exist. Just in some laws, on state or entities 
level, is possible to find list of assets which belongs to some of infrastructures. In the Law of 
forests in Republic of Srpska is list of forest infrastructure (facilities, forest’s roads, 
transportation assets end e.c.) and same is in Federation of BiH. Same is with railwai 
infrastructure in Law of railway of FBiH or with mainline infrastructure in Law on Spatial 
Planning and Land Use of the FBiH. 

In document The Risk Assesment of BiH regarding natural or other disasters,10 is not 
possible to find definition or list of CI in BiH, but according to the list of infrastructure which 
was discussed in document, and according to Metodology for Risk Assesment of BiH 
regarding natural or other disasters, it is possible to conclude that CI in BiH could be: 

- teritorijal political structure; 
- natural resources (forests, water); 
- population; 
- governmental buildings; 
- health capacities; 
- historical monuments and cultural infrastructure; 
- environment; 
- transportation; 
- watersupply; 
- energetic plants with transformator stations and supply lines; 
- oil and gas pipelines, factories, gas stations; 
- chemical industry; 
- post offices and information system; 
- objects of pharmacy industry; 
- objects of food-processing industry; 
- geological resources and facilities for mining.11 
Almost similar list can be extracted from the Risk Assessment of FBiH regarding 

natural or other disasters. But in Risk Assessment in Republic of Srpska is very hard to make 

                                                 
10 Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća. Vijeće ministara BiH, Sarajevo, 2011. 
11 Jurišić, D., G. Maksimović. Zbirka propisa o zaštiti i spasavanju u Republici Srpskoj. Fakultet za bezbjednost i zaštitu 
Banja Luka, 2016. 
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conclusion about CI, because they use the humanitarian tasks of Civil Protection12 as base for 
assessment. A new Risk Assessment will be done very soon and it will be done similar like on 
state level. On that way it will be possible to extract from that document some list of CI. But, 
In Republic of Srpska, in the Plan for Making Metodology for Civil Protection, was listed 
infrastructure that should be assess by risk assessment, and infrastructure is: 

- traffic – air, road, railway and water; telecommunication; transportation in private 
and public sectors; accommodation capacity in private and public sectors; 

- health and veterinary capacities in public and private sectors; 
- capacities for production and distribution of electricity; 
- basic industrial branches; 
- chemical and petrochemical industry; 
- capacities of food industry.13 
It can be used as base for CI list in Republic of Srpska. Those lists, I mentioned 

above, can be starting point on the way to make official lists of CI in BiH on all levels. There 
is need for better coordination on all levels in the state. 

 
Factors of the critical infrastructure protection 
 
The factors of critical infrastructure protection can be divided into three segments:14 
 Security management that plans, organizes, and carries out activities regarding 

critical infrastructure 
 Physical security 
 Technical security 
Security management. According to Momčilo Talijan, there are several basic 

meanings of this notion. Firstly, when viewed in a wider context, security management 
implies work of all managers in different social structures through which the function of 
security is achieved. Secondly, in the narrow sense of the word, it describes special activity of 
managers in security institutions by means sources of which their human and other resources 
are channeled for the purpose of reaching adequate security level. Finally, security 
management is an emerging academic field.15 Thus, the basic task of security management is 
avoidance of destruction of any defined critical infrastructure as a whole or any part of it. 
Managers are expected to take a proactive approach, especially in terms of assessing a 
potential threat to the defined critical infrastructure at any level. 

Physical security. Physical security of the defined critical infrastructure is often 
realized within the scope of physical security sector, comprising of adequate number of armed 
and trained staff with the task to protect it. 

Technical security. The aim of technical security is electronic and mechanical 
protection of the defined critical infrastructure by using special and specific type of 
equipment. Through application of contemporary technologies, it is possible to act timely 
with the aim of prevention, especially by using means and devices for early warning of 
danger. By using this approach, the consequences may be largely prevented, primarily those 
of natural disasters (floods, earthquakes, landslides, etc.). 

The combination of all the factors of critical infrastructure mentioned above is 
essential in all segments of protection. As a result, the activities of protection and rescue 
through the protection of critical infrastructure,16 are the following: 

                                                 
12 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. 
13 Metodologija za izradu Plana civilne zaštite. Vlada Republike Srpske, 2013. 
14 Simić, S., L. Gostimirović. Energetska Bezbjednost – izazovi, rizici i prijetnje modernog doba. Visoka poslovno 
tehnička škola, Doboj, 2017. 
15 Talijan, M., M. Talijan. Opšti i bezbjednosni menadžment. Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2011. 
16 Simić, S., L. Gostimirović. Energetska Bezbjednost – izazovi, rizici i prijetnje modernog doba. Visoka poslovno 
tehnička škola, Doboj, 2017. 
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1) Making security evaluation; 
2) Organizing security protection; 
3) Adopting measures of counter-intelligence protection; 
4) Educating staff for protecting the defined critical infrastructure; 
5) Coordinating with security bodies at all levels. 
1) Making security evaluation. There are three aspects in the approach to the security 

evaluation of the defined critical infrastructure: economic, political, and functional. The 
economic aspect points to the significance of critical infrastructure for the whole economy 
system; the political aspect considers the property of the defined critical infrastructure as well 
as the stability of political conditions or systems in regions or countries where the critical 
infrastructure is situated; and the functional aspect analyses to what point the lack of service 
of a network or critical infrastructure affects the functioning of economy, service activities, 
health care, education, utilities, maintaining public order and peace, and common way of 
life.17 Consequently, one may conclude that a threat to the critical infrastructure may be 
observed from several positions: technical, defence, economic, protection and rescue as well 
as national security. Critical infrastructure systems are connected and highly vulnerable and it 
is evident that, in our country as well as worldwide, the number of malicious activities against 
the defined elements of critical infrastructure is growing, thus also against the citizens as the 
greatest value of a social community. 

2) Organizing security protection. Organizational approach to the protection of 
critical infrastructure is based on several basic points:18 

 the principle role of security bodies in companies is to convince their colleagues (in 
most cases managers, lawyers, workers, etc.) not to generate problems through their daily 
activities and by making decisions which would endanger critical infrastructure; 

 critical infrastructure protection is necessary in contemporary conditions in the 
interest of companies; 

 development elements in security segments will be increasingly flexible and the 
traditional approach to the security will decrease; 

 strategic management has strategic, operational and tactical security level, where all 
these levels, as well as in other branches, have to be clearly defined so the critical 
infrastructure would be well protected; 

 the work of security services in a company should not be based only on the 
expertise in the field of security, but also on the shrewdness in business, personal abilities, 
organizational abilities and communication-information skills. 

3) Adopting measures of counter-intelligence protection. This type of measures is 
adopted according to the specific facilities under protection, their primary focus being toward 
outside factors. The evaluation in this field should generally contain the following: 

 possible action of intelligence service on collecting information on the defined 
critical infrastructure; 

 possible terrorist, subversive and sabotage activities; 
 content, motives and causes of possible perpetrators of criminal offences. 
4) Educating staff for protecting the defined critical infrastructure. Educating and 

training staff in the field of the defined critical infrastructure has manifold significance and 
requires special attention. First of all, it is necessary to differentiate between the expert 
training for a leader of a security sector or security as a whole. This level also requires 
focused specialisation while working on special job positions and special critical 
infrastructures (IT training on the protection from hacker attacks, industrial espionage, 
cybercrime, terrorism, training in the field of international law, etc.). On the other hand, there 

                                                 
17 Maksimović, G. Model upravlјanja kriznim situacijama u Republici Srpskoj. Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja 
Luka, 2013. 
18 Simić, S., L. Gostimirović. Energetska Bezbjednost – izazovi, rizici i prijetnje modernog doba. Visoka poslovno 
tehnička škola, Doboj, 2017. 
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is equally important training of security services with special focus on protecting specific 
parts of critical infrastructure, e.g. energy sector (nuclear power plants, gas pipelines, oil 
pipelines, etc.). 

5) Coordinating with security bodies at all levels. Experience from some developed 
countries show that well-managed and controlled partnerships between public and private 
security and protection sectors are efficient and undoubtedly increase the security of critical 
infrastructure. In order for the cooperation to be successful and provide good results, the 
following criteria should be met:19 

 open dialogue between the competent public bodies and providers of private 
security services; 

 public directions on the role of every partner; 
 clear legal and contract framework; 
 the manner of communication and the exchange of relevant information; 
 regular evaluations of moments and necessary corrections and improvements when 

and where it is necessary. 
 
Conclusion 
 
There is no broadly accepted definition for CI and it is still question of the single 

state. Also, there are different selection criteria for CI depending on the country of origin and 
the practical interpretation of a list of CI, and it depends on a unique methodology. Each state 
or organization must define and classified his infrastructure and underline which 
infrastructure is critical. According to the EU documents CI must be defined and listed in all 
member countries and in all countries which wont to become members of EU. Looking in the 
BiH, there is no any state strategy or central institution which would be dealing with CIP. 
Same situation is on entities level. Also, there is no definition of CI in official documents and 
there is no any official list of CI. According to that, no any plan or other document, on a state 
or entities level, that discuss CIP. There is need for a common definition of CI on state level, 
which should be accepts by entities, and lists of CI on state, entity and municipality level. It 
will be starting point to CI risk management. It is needed to be established temporary working 
group for CIP to define CI and make a list of CI in BiH, and to issue the law about CIP on 
state and on entities level. Moreover, information between private sector and government, 
between state and entities and between entities itself must be shared, and flow of information 
must be better and constant. 

At this moment the only efficient way to confront the threat is an integrated system of 
disaster control which should include the system for prevention, preparation for and a 
response to natural disasters and man-made disasters, as defined in the Directive adopted by 
EU Parliament in 2013. Defining critical infrastructure, the analysis of relevant security 
phenomena and security evaluation are the basic conditions for managing security situation 
and for a holistic, systematic, and timely directing of security activities in order to remove 
security threats. Additionally, the created model of ‘safe city’ (a planned system of covering 
completely defined critical infrastructure of a local community through technical protection 
systems and networking in a monitoring centre – a command centre) can prevent a great 
number of negative consequences of all forms of disaster as well as significantly mitigate the 
consequences of various disasters. Through professional and scientific approach to the 
problem, a formal definition of critical infrastructure, proper and detailed evaluation of threats 
to critical infrastructure, the conditions for adequate protection will be created, which is a 
priority for the functioning of state and society. 

 

                                                 
19 Jovanović, D. Privatno obezbjeđenje u zaštiti kritične infrastrukture. – U: Zbornik radova: Upravlјanje kriznim i 
vanrednim situacijama – teorija i praksa. Prva međunarodna naučno-stručna konferencija Bezbedna Srbija, 2015. 
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Резюме: Предмет на изследването са сигурността и предизвикателствата, рисковете и 

заплахите от религиозния ислямски фанатизъм, уахабизма и регионалната сигурност на Балка-
ните. Само присъствието на уахабитите на Балканите и статистическите показатели за 
тяхната престъпна дейност показват реалната заплаха за националната сигурност на балканс-
ките държави. Рязкото разпространение на посоката на уахабитите в исляма е реална заплаха, 
подкрепена от Саудитска Арабия, от където официалната ѝ религия се изнася на Балканите. 
Това изследване обяснява съществените различия между понятието „радикален ислям“, „егои-
зъм“, „селфизъм“ и съответната идеология и техните крепости в балканските държави. Осо-
бено е наблегнато на опасностите от ислямския джихад чрез предоставяне на статистически 
данни за престъпни дейности. Обърнато е специално внимание на уахабизма на територията на 
балканските държави и на индивидуалните заплахи за тяхната сигурност. Изследването е про-
ведено от гледна точка на социално-хуманитарните науки история, социология, науките за 
сигурност и др. Основната цел на изследването е теоретично и експериментално разкриване на 
това какво представлява уахабизмът, какво носи той, как се проявява или влиянието, което той 
оказва върху ислямската религиозна общност в някои държави от Западните Балкани. Практи-
ческата цел е да се разгледа обхватът на рисковете за сигурността, които уахабизмът носи със 
себе си. 

Ключови думи: уахабизъм, уахабити, селфизъм, ислям, сигурност на държавите от За-
падните Балкани, източници, рискове 

 

Islam kao jedinstvena i centralizovan religija 
 
Istorijski uslovi nastanka islama 
Na osnovu statističkih pokazatelja islamska religja ima 1,2 milijarde sledbenika, s 

obzirom da je jedna od najmlađih religja, odlikuje se, veom velikom ekspanzijo svojih 
sledbenika, kako po broju tako I širenje teritorije koju obuhvata. Stalna potlačenost 
muslimanskog naroda do XIX veka, stvarala je uslove da o njima pišu drugi, međutim 
oslobađanjem od kolonijalizma I nacionalnim osvešćenjem, obrazovanjem I ekonomskim 
razvojem, dovelo je do izmene slike o njima, tako što su stvorene nacionalne države kao 
rezultat oslobođenja od kolonijalizma I izvedenih oslobodilačkih ratova. Poreklo islamske 
religje vodi u VII. vek n.e. na teritoriji Arabije, a posebno je vezano za gradove Meku I 
Medinu, tako što je prema ovom verovanju prorok Muhamed razjasnio svojim učenje islam. 

Prorok Muhamed, rođen je 571. godine n.e. u Meki (današnja Saudijska Arabija), u 
mestu Tadžani, od oca Abdulaha (koji je umro kada je imao 6. godina), kada brigu o njemu 
preuzima ujak Abu Talab, gde njegovm zaslugom muhamed postaje uspešan trgovac u oblasti 
regiona Šam (današnja: Palestina, Izrael, Libija, Sirija I Jordan), a putujući upoznaje 
Hrišćanstvo, Judeizam, I druge religije istoka. Prorok Muhamed nije bio pismen. Oženio se 
bogatom udovicom Hatidžom, starijom od njega 15. godina, kada je imao 25. godina, a sa 
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kojom je živeo 20 godina do njene smrti. Nakon smrti svoje žene, oko 610. godine n.e. 
povlači se u planinu Hira, radi proučavanja islama, tokom meseca Ramazana, kada po 
verovanju, dobija, Saopštenje od anđela-meleka Džibrila (Gabrijela), koju je sledio naredne 
22 godine, koje su kasnije skupljene u svetu knjigu Kuran.1 Muhamed propoveda islam u cilju 
prevođenja arapa u svet civlizacije ali I sa ciljem stvaranja Kalifata, jedne islamske države. 
Tokom svoje islamske misje nailazio je na osude od strane plemena Kurejši,2 a oni su mu 
ponudili mito da odustane od svojih verskih ubeđenja. Prvi koji su prihvatili islamsko učenje, 
I prešli u islam, bili su: Ali, Zejed ibn Haris I Abu Bakir, Hatidža, a zatim su se priključili 
Osman, Abdurahman ibn Avf, Sad ibn Ebi Bekas, Talha I Zubeejr.3 Sama reč islam, arapskog 
je porekla (al-islam) u svom originalnom prevodu znači „podčinjavanje“ jer je izvučena iz 
reči salaam (znači „mir“), a u svom konačnom značenju obuhvata izraz „musliman koji se 
podčinjava Alahu“ (Arapski-bog). 

Tokom svoje islamske misje, naišao je na odbacivanje njegovog učenja pa je morao 
da napusti Meku I nastani se u Medinu 622. godine n.e. Ovaj događaj označen je kao Hadžri 
ili Hadž (arapski izraz za preseljenje), a istovremeno se uzima kao početak islamskog 
kalendara. Takođe jedno od značenja ima I obavezno putovanje u Meku u cilju vršenja 
verskog obreda I posete Kajabi (najveće islamsko svetilište) I to u određeno vreme, I to u 
poslednjem mesecu hadžretske godine, a takođe I pod posebnim uslovima (peti stub islama I 
smatra se krunom poštovanja islama. Nakon provedenog vremena u Medinu, oko 630. 
Godine, n.e. vraća se u Meku, koja postaje sveti grad muslimana. Povratak Muhameda u 
Meku označava se Al fatah (arapsko osvajanje), kada Muhamed postaje verski I svetovni 
poglavar, ujedinjuje arape sveta, kada vera islam doživljava širenje na sve kontinente sveta. 

Islam svoje trajanje od 14 vekova, opstaje na osnovu poštovanja pet stubova, koji su 
propisani u Džibrilovm (Gabriel) hedisu I koje mora poštovati I propovedati svaki musliman: 

Prvi stub islama (Šahada-izjava volje) predstavlja otvoreno izjavljivanje da nema 
drugog Boga sem Alaha, a da je Muhamed njegov izalsnik, pod nazivom Šeheda (arapska reč-
svedočiti). Ovaj stub je osnova vere u Islamu I uslov da bi neko bio musliman, koje se javno 
izgovara kao svedočenje I postojanje boga. Vernik Islama je onaj koji svoju veru zasniva na 
određenoj spoznaji Boga, koji narod muslimanske veroispovesti nazivaju Alahom I o kojem 
govri sveta knjiga Kuran.4 

Drugi stub islama ili Salam su propisane dnevne molitve I postavljaju zahtev da se 
svakog dana, pet puta dnevno izgovara Molitva u pravcu Velike đamije (al Mesiid al Haram) 
u Meki. Molitve se izvode u svitanje zore (Imsak), u podne, sredinom popodneva (Ikindija), 
neposredno po zalasku sunca (Akšam-Imsak) I uveče u vremenu između jednog sata nakon 
zalaska sunca I ponoći (Jaiija). Svrha ovih molitvije da se kod vernika ulije svest o bogu, dok 
se u Hadisama molitva pominje kao obaveza pokoravanja bogu (Alahu), gde Bog kaže u 
Kuranu: „I molitvu obavljaj-da bih mu uvek na um bio“. Pre molitve mora se obaviti ritual 
simboličnog kupanja, sa uverenjem da se priprema za susret sa Bogom I obraćanje Njemu.5 

Treći stub islama, Ramazan (Savm-arapsko značenje uzdržavati se radi Boga) je post 
koji pada devetog meseca islamskog lunarnog kalendara, kada se vernik u trajanju od trideset 
dana mora uzdržavati od hrane, pića (vode), zadovljstva, od momenta izlaska sunca do 
njegovog zalaska. Od ovog posta oslobođene su trudnice, deca, bolesni I oni koje verski 
poglavar oslobodi posta u Džamiji.6 

                                                 
1 Osnovna definicja Kurana glasila bi: to je muslimanska sveta knjiga, zbirka verskih, društvenog ponašanja, pravnih 
propisa, kao reč Božija objavljena poslaniku Muhamedu, koja je pouzdano zapisna i prenesena poslednjim generacijama, 
a čije učenje i bogosluženje je obavezno u dnevnim molitvama. Sastavljena je od 114 poglavlja koja se zovu Sura, a 
poređana su po veličini. Prvi Kuran je objavio kalif Abu Bekir, dok ga je ozakonio Osman 650. godine 
2 Kurejši je pleme iz kojeg je potekao Prorok Muhamed. 
3 Eriš, S. Kratki vodič kroz Islam. – U: Metapsihika, Beograd, 2010, str. 32. 
4 Trifunović, D. G., M. Stojković. Vračar, Terorizam I Vehabizam. Beograd: IP Filip Višnjć, 2011, str. 41. 
5 Kuran-Ta-Na, 20:14. 
6 Ajet iz Kurana-Bekara, 2:183. 
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Četvrti stub islama (Zekat), je plaćanje godišnjeg poreza verskom predsatvniku 
(islamskoj državi), po osnovu propisa Hadisa, gde je savaki vernik zadužen, da daje 40-deo 
što iznosi 2,5% vrednosti ukupnih novčanih sredstava I imovine u vlasništvu pojedinca. Svrha 
ovg novca je da se ishrane siromašni, boilesni, putnici, otkup iz ropstva. U Šitskom islamu 
pored ovoga vernik plaća I porez nazvan Hamas a on iznosi 20% novostvorenog godišnjeg 
dohotka, a svrha je izdržavanje verskih, pravnih I obrazovnih ustanova u Šitskoj zajednici. 
Ovaj deo novca najčešće radikalni islamisti koriste za nabavku oružja, propaganda I 
finasiranje terorizma, kao I za širenje radikalnog islama u Evropi. 

Peti stub u islamu (Hadži), označava hadžiluk ili hodočašće koje obavezuje sve 
vernike na putovanjem u Meku, koje označava sveto putovanje, I da je sam vernik putnik na 
ovm svetu (samo na dvadeseti mesec islamskog kalendara). Tokom hodočašća mora se misliti 
samo na boga I na ništa drugo. 

Pored ovih pet stubova islama, postoji teorijska osnova da postoji I šesti stub pod 
nazivom Džihad, što na arapskom znači napor protiv zlih namera I strasti. Osnova na kojoj se 
zasniva je: džihad srcem I dušom, džihad jezikom, džihad perom I znanjem I džihad mačem. 
Džihad jezikom I znanjem je borba protiv đavola I zlih misli, obuhvata I izučavanje islama 
kroz škole. Džihad delom obuhvatao bi borbu protiv zla dobrim delom, milosrđe, vaspitanje 
dece, briga o roditeljima I starim I iznemoglim licma. Džihad mačem, predstavlja borba 
vernika na muslimanskom božjem putu, protiv onih koji ruše muslimanske bogmolje, ubijaju 
nejake I nemoćne I dr. Ovaj vid džihada se pogrešno interpretira od strane ekstremnih I 
radikalnih elemenata u islamu, odnosno koriste islam na suprotan način. 

Pravne škole I pravci u islamu 
U islamskim zemljama nakon smrti Poslanika Muhameda I njegovih sledbenika, došlo 

je do razmimoilaženja u tumačenju same vere I propovedanja u ostvarivanju vere. 
Izkristalisala su se tri pravca u islamskoj praksi po načinu popovedanja I to su Sunitski islam; 
Šitski islam I Hariđijski islam. 

Kada je u pitanju pravna škola ili mezhebima unutar sunitskog islama možemo 
navesti četrir osnovna pravca: Hanefijski mezheb, Hanbelijski mezheb, Mlikijski mezheb I 
Šefijski mezheb. 

Hanafijski mezheb, se smatra jednim od najumernijih islamskih škola, čiji je osnivač 
sveštenik Abu Hanifa, rođen u Bagdadu 80 godine po hidžri. Ovaj pravac predstavlja 
najstariju I najrasprostranjeniju pravnu školu Islama sa oko 50% ukupnih muslimanskih 
vernika, gde obuhvata severni Egipat, Indijski podkontinent, Irak, Tursku, Kinu, Aziju. 
Muslimanski vernici na Balkanskom poluostrvu pripadaju ovim vernicma R. Srbije, R. Crne 
Gore, R. BIH. 

Malikijski mezheb, osnovao je imam Malik koji se rodio u Medini 93. Godine po 
hadžri I najviše se propoveda u Severnoj I Zapadnoj Africi, delu Egipta. Ovaj pravac sledi 
oko 25% vernika. 

Šafijski mezheb, osnivač je imam Šefija koji je rođen 150. godine po hadžri u Gazi 
(današnji Egipat). Njegovo učenje se zasniva na četiri korena u islamu: Kuran, Muhamedova 
Suna, Idžma (konsenzus-sloga). Ovaj pravac obuhvata oko 15% muslimanskih vernika, I to 
područja koja naseljavaju Kurdi, delovi Sirije, Turske, Iraka, Irana, Egiptu, Maleziji, 
Singapuru, Filipinima, Jemenu, Somaliji, Etiopiji, Bruneji. Vlade Bruneje I Malezije su 
prihvatile kao službenu ovu školu. 

Henbelijski mezheb je najnedefinisaniji mesheb, I veliki broj sledbenika je sa 
radikalnim elementima.Ovaj pravac je dobio naziv po svom osnivaču Ahmedu bin Hanbelu, 
učenika imama Šefije, koji rođen u Bagdadu 164. godine po hidžri. Ovaj pravac je 
rasprostranjen u Saudiskoj Arabiji gde je zvanična religja, Kataru, UAE, Bahreinu I delovima 
Omana. Na Balkanu dolazi 90-ih godina u BiH gde uspostavlja svoje ćelije I ekspanziono se 
širi, ovaj pravac podržavaju pripadnici vehabijskog pokreta. 

Хенбелијски мезхеб је najkontroverzniji mezhab I velikim delom sledbenici ovg 
pravca su predmet istraživanja. Reč je o osnivaču ovg pravca Ahmedu bin Hanibalu učeniku 
Imama Šefije, Ovaj mezhab je rasprostranjen Saudijskoj Arabiji gde je zvanična religija. 
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Pored navedenih škola u islamu se mogu zapaziti podele na muslimane sunite I 
muslimane šite. 

Muslimani suniti smatraju da je naslednik Muhameda njegov tast Abu Bakir otac 
njegove žene. 

Muslimani šiti smatraju da je naslednik Muhameda njegovog zeta Aliju Talibi koji je 
pženio prorokovu ćerku Fatimu. 

Osnovni izvori verskog ekstremizma u islamu 
Na osnovu najširih shvatanja religiju definišu kao oblik svesti, koja prirodne I 

društvene pojave tumači kao nadprirodne sila I volja boga, nezavisno od čoveka I nauke. 
Religija kao jedan najstarijih oblika regulatora odnosa u društvu, imala je bitnu ulogu u 
regulisanju običaja, morala, kulture gradnje, oblačenja, svetkovina, porodice, prava I dr. 
Međutim religja ima I drugu stranu kao motivacioni faktor ratova, verskih sukoba, terorizma I 
verskog fanatizma. Sve religje sveta teže da imaju veći broj vernika, veću teritoriju, pa su 
česti uzroci ratova kao direktni ili indirektni činilac težeći da prikažu svoje učenje kao jedino 
ispravno ali istovremeno težeći da ono ostane I opstane u svim uslovima. Prvi oblik se 
ispoljava u obliku verske netolerancije, koje će prerasti u nasilje prema pripadnicma druge 
vere. Sam naziv „fundamentalizam“ izraz je upotrebe u hrišćanske religje, koji označava stav 
o postojanju osnovnih I nezammenjivh hrišćanskih doktrina. Nemački politkolog Tomas 
Majer definiše fundamentalizam kao samovoljan separatistički pokret, koji je suprotan 
modernom procesu opšteg otvaranju u razmišljanju, radu, načinu života I društvu, treba da 
povrati apsolutnu sigurnost, pouzdanu zaštitu I jasnu orjentaciju putem iracionalne osude svih 
alternative.7 Savremeni svet sedamdesetih I osamdesetih godina XIX veka putem medija I 
doprinele su da se ovaj termin odomaći u svetskoj literature, sa tumačenjem da je islam 
stagnirao na putu razvoja demokratije I ekonomije. Pokreti fundamentalističkog tipa, su 
zapaženi u svim verskim zajednicama, ali je radikalno delaovao u islamskoj religiji. 
Fundamentalizam se javio u novm tumačenju kao terorizam islamskih pripadnika sa odlikama 
brutalnosti I fanatizma, sa uverenjem da žrtvovanje u zagrobnom životu stavara bogatstvo, 
lagodnost sa reikarnacijom u novm životu. 

Islamski fundamentalizam prvi put se javlja u Iranu za vreme vlasti Homeinija kada je 
uspostavljena država sa Šerijetskim zakonima u pravnom sistemu zemlje, sa uvođenjem 
strogih pravila I ukidanje liberalnog ponašanja u zemlji. Verski fanatizam predstavlja suštu 
suprotnost modernom I naučnom svetu, slobode I demokratije. Profesor Klaus Kincler u 
svojoj studiji „Verski fundamentalizam“ ukazuje da islamski fundamentalizam nalazi korene 
usvojoj pra zajednici, u zadnjim godinama prorkovog života, gde je vojna organizacija osnov 
ostvarivanja vlasti.8 Na principima: Bog je jedini izvor svega što postoji; Muslimani treba da 
se vrate spontanom I nepokolebljivom verovanju predaka I nedozvole dag a zaslepi sjaj 
novena; Samos a nespornim I sveopštim važenjem božanskog zakona može se ostvariti 
islamska društvena zajednica u punom smislu.9 Suprotstavljeni savremenoj civilizaciji, u 
Iranu je Ustavom propisano da državu može voditi samo verske vođe, a nikako kraljevi I 
vladari. Ovo je osnažilo islamske fundamentalist, koji su privlačili sve veči broj sledbenika sa 
večinskim muslimanskim stanovništvom, sa tolikom snagom da je dovela do delimične 
promene u muslimanskom svetu. Prva fundamentalistčka organizacija, koja se usprotivile 
legalnom režimimuje „Muslimanska braća“ koja je formirana u Egiptu 1929. Godine, koja je 
najmnogobrojnija I najuticajnija islamska organizacija u XX veku. Osnivač ove organizacije 
je Hasan al Bana (1906-1949) sa ciljem da ujedini islamski svet, radi svrgavanja Egipatskog 
režima I stvaranja islamske države. Takođe jedan od velikih zagovrnika muslimanske mraće 
je I teolog Seida Kutbe, koji je radikalizaovao ovaj pokret. 

Krajnji cilj muslimanskih ekstremista je objedinjavanje muslimanskog stanovništva I 
da celo muslimansko stanovništvo živi u jednoj državi-kalifaktu, kao što propoveda Ajetolah 

                                                 
7 Маyer, Th. Fundalmentalismus – Aufstand gegen die Moderne. Rowholt Hamburg, 1989, str. 18. 
8 Kienzler, K. Der religose Fundamentalismus. Verlag C.H. Beck, Munchen, 2001, str. 68. 
9 Kienzler, K. Der religose Fundamentalismus. Verlag C.H. Beck, Munchen, 2001, str. 70. 
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Homeni: Islam jedna I nedeljiva, mi nemamo drugi izlaz nego da formiramo univerzalnu 
vladu za jedinstvenu islamsku zajednicu, … sva korupcija koja postoji je izraz nacije I 
nacionalizma. Nacionalizam je zavera zapada. Oni koji misled a su Iranci I da rade za Iran 
varaju se. Pojam nacije I nacionalizma nema islamsku osnovu. Oni su čak suprotni 
islamu…Mi nismo izvršili revolucijui za eknomiju I konfor, već za islam, mi moramo izvoziti 
revoluciju.10 

 
Osnovni izvori i pretnje vehabizma na Balkanu 
 
Faktori koji omogućavaju delovanje vehabija na Zapadnom baalkanu 
Analizirajući strukturu stanovništva na Zapadnom Balkanu po religijskim faktorima, 

dolazi se do podatka da osam milijona muslimana živi na ovom prostoru, šti u Evropskim 
statističkim podacima pokazuje da je ovo jedna trećina muslimana u Evropi. Albanija je 
jedina zemlja sa većinskim muslimanskim stanovništvom.11 U BiH stanovništvo čini oko 40% 
muslimanske populacije. Ova kategorija muslimana zadržala je osobeno Otomanski oblik 
vladavine I identitet (henefijske pravne škole). Početkom drugog svetskog rata počeli su da se 
javljaju radikalni muslimanski elementi na Balkanu, osnivanjem organizacije Mladi 
Muslimani 1939. Godine I formiranjem SS Hanđer divzije, koja se borila na strain nemačke 
vojske. Islamski radikaliz vezuje se za period Komunističke vladavine u Jugoslaviji, kada je 
1970. Godine Alija Izetbegović objavio knjigu „Islamska deklaracija“. Zbog čega je osuđen 
na 13 godina zatvora. Bio je član „Mlade Bosne“, član predsedništva SR. BiH, osnivač I prvi 
predsednik SDA, predstavnik muslimana tokom rata 1990 godine u Jugoslaviji. Ovo se uzima 
prvi radikalni oblik islamskog fundamentalizma na balkanu. Nava radikalna učenja nisu bila 
poznata muslimanskom stanovništvu u BIH. 

„Vehabije podstrekavaju muslimane izvan arapskog sveta da se ne mire sa religioznim 
statusom u okviru države gde su verskim manjinama, indirektno zagovarajući čak I oružane 
sukobe“12. To pokazuje das u muslimanska radikalna učenja bila priutna I pre 90-ih godina 
usled odlaska mladih u Iran, druge škole islamskih studija, ge su svoja vehabijska učenja 
preneli na Balkan.Ovo ispoljavanja vehabizma na Balkanu možemo podeliti u 4 etape: 

Prva faza, trajala je do početka 1992. godine, kada su student počeli da propovedaju 
radikalni islamski I fundamentalistički oblik učenja, dolaskom sa studija u Iranu I Saudijskoj 
Arabiji.Javno je muslimansko stanovništvo odbacivalo ov učenje. Tokom rata 1992-1995. 
Godine dolazi do naglog prihvatanja ovg učenja I poprimilo oblike mnajveče ili totalne 
mobilizacije muslimanskog naroda. Kao pomoć došlo je do velike materjalne pomoči I 
regrutovanje vehabija za pomoć islamskoj braći u BIH iz arapskih zemalja sa vehabisjim 
učenjem. Novi vid učenja vere naišao je opšte prihvatanje kod lokalnog stanovništva. El 
Muđahedini postojao je kao zvanična jedinica u okviru 3 korpusa vojske BiH, sastavljen od 
stranih ratnika, dobrovljaca iz stranih zemalja pod komandom Abu Abdel Azisa koji bio 
arapin sa henefijskim verskom pravnom školom. Posle završetka rata u BiH, večina rtnika je 
otićla u Čečeniju, Kosovo I Metohiju. Jedan beliki broj je ostao u BiH gde je formirao 
pordice, dobio stanove I druge nagrade za učešće u ratu. 

Druga faza obuhvata period posle 1995. Godine kada su nevladine I humanitarne 
organizacije uz veliku finansijsku pomoć Saudijske Arabije, organizovale dolazk stranih 
ratnika, muđahedina kao I za propagiranje ovog učenja. Povečan je broj muslimana koji su 
školovani na verskim fakultetima u Saudisjkoj Arabiji, Islamskim fakultetima na kojima je 
propagirano vehabijsko učenje.13 

                                                 
10 Mijalkovski, M. Odgovr terorizmu. Filip Višnjić, Beograd, 2005, str. 33. 
11 Albanija je članica Islamske Konferencije. [online]. http://www.oicoci.org/oicv3/. 
12 Сушић, Х. Арапски свијет јуче, данас, сјутра. – В: Аргументи, Ријека, Југославија, 1984. 
годинестрана 25. 
13 Više: Haćimović, E. Garibi – Muđahedini u BiH 1992-1999. Beograd, 2009, DOO D. Graf, Biblio NovinaIstraživači. 
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Treća faza trajalaj je od 1996-2002. Godine, koja se karakteriše naglim radikalnim 
učenjem vehabizma u BiH, sa najpoznatijom organizacijom „Aktivna islamska omladina“ sa 
učenjem koje su doneli islamski boric iz arapskih zemalja. Islamski muđahedini formirali su 
zajednice u selima Gornja Maoča, Bočinja, Ruinca I dr. U ovim selima se živi po vehabijskim 
običajima I praktikuje ovaj vid islama. U Sarajevu je izgrađena najveća đamija u Evropi 
„Kralj Fatah“ sa saudijskim novcem.14 

Na pojavu četvrte faze bitno su uticali događaji koji su se dogodili u SAD, 11. 
Septembra 2011. Godine. Osnovna odlika ovog perioda je zaokret velikih sila u borbi protiv 
terorizma, gde je borba protiv terorizma proglašen kao strateški cilj. 

Вехабизам у БиХ 
Nakon završetka rata u BiH, došlo je do sukoba pristalica vehabijskog pokreta I 

stanovništva, a posebno pod pritskom Zapadnih zemalja (2006. godine) vehabijama je ukinuto 
državljanstvo. Tako da su morali da napuste BiH, jer samo njihovo prisustvo izaivalo je 
incidente sa lokalnim stanovništvom. Tako je došlo do Sukoba prilikom verskih obreda 
mudžahedina sa lokalnim stanovništvom jer se nisu slagali sa takvim načinom sprovđenja 
religje.15 Tako je došlo do formiranja paralelnih struktura u islamskoj zajednici, jedna za 
mudžahedine a jedna za lokalno stanovništvo. Pored BiH Austrija je sedište najvećeg broja 
vehabija, koje su aktivne u propagiranju svoga učenja. Savremene društvene mreže koriste za 
direktni dijalog sa vernicma preko skajpa I video telefonskih razgovra (društvene mreže) tako 
da kreiraju potencijalna žarišta I moguće krize. Najveća koncentracija je u BiH u Zeničko-
Dobojskom kantonu gde se ceni da ih ima oko 200.000 do 400.000 vehabija, što predstavlja 
oko 10% muslimanskog stanovništva.16 

Veliki broj sukoba sa mudžahedinima je evidentiram, I nalazi se hronologija na 
sajtovima: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=LreaspFAqNg 
2. http://www.klix.ba/vijesti/bih/muamer-topalovic-priznao-da-je-ubio-andjelice/021227004 
3. http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Mirsad-Bektasevic-uhapsen-prilikom-pokusaja-

odlaska-na-sirijsko-ratiste/351007/ 
4. http://www.hercegbosna.org/kolumne/politika/rustempasic-handzic-i-velic-proglaseni-

krivim-zaterorizam-11-godina-zatvora-4568.html 
5. https://www.youtube.com/watch?v=iMoR_0Bse-4 
6. http://www.federalna.ba/bhs/vijest/51719/od-handale-do-jasarevica 
7. https://www.youtube.com/watch?v=5XrL5wmviu4 
8. http://www.youtube.com/watch?v=MQcOw6o9eFc и http://www.youtube.com/ 

watch?v=39WJE8LuCwg&feature=relmfu 
Vehabizam u Crnoj Gori 
Na osnovu statističkih podataka sa popisa 2011. godine Crna Gora ima 621.029 

stanovnika različitog verskog I nacionalnog opredeljenja. Prema nacionalnom sastavu 
Crnogoraca ima 278.865 (44,98%); Srba 178.110 (28,73); Bošnjaci 53.605 (8,65%); Albanci 
30439 (4,91%); Muslimana 20.537 (3,31%); Romi 6.251 (1,01%) I Hrvati &.021 (0,97%). 
Kada je u pitanju verska struktura stanovništva ona izgleda ovako: pravoslavci 446.858 
(72,07%; muslimani 118,477 (19,11%); katolici 21.299 (3,44%). Muslimanski narod u Crnoj 
Gori ispoveda veru henefijske pravne škole, koju su Osmanlije donele na ovm prostoru u XV 
veku. Vehabije su u Crnu goru došle sa ratovima u BiH 90-ih godina I školovanjem u 
Islamskim I verskim školama u Saudijskoj Arabiji I Iranu. Njihovo ekstremno ispoljavanje je 

                                                 
14 109 Đamija je završena 2000. godine I može da primi 5000 vernika. 
15 Profesor Suljić Mustafa u Gazi Husenbegovj đamiji ukazuje: „Vehabijski kadrovi su nemilosrdni prema svakome ko 
nije njihovg mentalnog sklopa, jer oni deluju na tri principa I to: nipriznavanje zvanične ulme, nepriznavanje zvaničnih 
institucija I nepriznavanje države, s tim što se oko države ne izjašnjavaju jer se boje… jer su oni tada u ulozi“. Na njih 
deluje represivna država jer su oni tada u ulozi žrtve, oni ne priznaju vladavinu zakona, ne priznaju verske autoritete, o 
tome neće da govore, sa njima nema dijaloga jer ga oni ne priznaju. Šire videti: Potežica, O. Vehabije između istine I 
predrasuda. Beograd: IK Filip Višnjić, 2007, str. 185. 
16 Podaci sa popisa sprovedenog 2013. Godine u BiH živi 3.531.159 stanovnik. [online]. http://www.bhas.ba. 
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najviše na prostoru Ulcinja, Podgorice, Plava, Rožaja, Belog Polja, Tuzi. Zapaža se 
istovremeno delovanje vehabija na području opštine Novi Pzar i u opštinama u Crnoj Gori. 
Statistika pokazuje das u učestali napadi na verske službenike zato što ne propovedaju 
radikalni islam. 

Vehabizam u Srbiji 
Uvidom u statističke podatke najveći broj vehabijskih napada I incidenata bio je u 

opštini Raška I Novi Pazar. Vehabizam I napade na oane vlasti prisutno je od svremena 
povlačenja Otmanskog imperije, a zatim je radikalizovano podrškom Austro-Ugarskog 
carstva ovim krajevima u borbi protiv Srba.Tendencija usložavanja bezbednosne situacije u 
ove dve opštine je neprekidna sa tendencijom ispoljavanja terorističkih napada, a bilo ih je 
kako u bližoj prošlosti. Verbalnih istupa na separtizam pojavljuje se stalno od muslimanskij 
političara, ali bilo je hapšenja 2007. godine I oružanih formacija na palnini Ninaj 7 terorista 
islamskih sa vojnom opremom- Velike sile koriste ovaj proctor za destabilizaciju Srpbije, ali 
brza reakcija formaciskih jedinca policije, uspešno je nautralisala sve vehabijske incidente. 
Veliki broj stanovnika Sanđaka borio se u muslimanske redove BiH protiv Srba. Jedan broj 
muslimanske omladine otišo je da se bori na strain Kalifata u ISI jedinice. Na teritoriji 
Sanđaka nema organizovanog nastupa muđahedina, oni su prepušteni malim grupama koje 
deluju nezavisno. Ideja vodilja je stvaranje države Sanđak, koju ideologiju sprovode imami po 
đamijama.17 Otvoren je veliki broj verskih škola koje propovedaju slobodno religiju I verska 
učenja, ali veliki su unutar religijski sukobi verskih vođa zbog novca I funkcija. Njihov cilj je 
uništenje Amerike. Širenje islama I đihada nije vezano samo za Raško-Polimsku oblast, 
pojavljuje se I Subotica gde je otvorena nova medresa uz finansijku podršku Turske 2008. 
Godine. U nišu su se vehabije pojavile nakon dolaska izbeglica sa Kosva I Metohije, sa 
cntrom okupljanja u „Islam Agina đamija“ koja se nalazi u centru Niša. U Beogradu nisu našli 
uporište, što pokazuje da verski propovednik je taj koji okuplja odgovarajuću kategoriju 
vernika, odnosno vehabije. 

O incidentima više na sajtu: 
1. http://www.blic.rs/vesti/hronika/novi-pazar-ce-ansamblu-balkanika-platiti-tri-miliona-

dinara-obestecenja/cp0d3te 
2. http://www.politika.rs/sr/clanak/17492/%D0%9F%D1%83%D1%86%D1%9A%D0 

%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-1%9F%D0%B0%D0%BC 
%D0%B8%D1%98%D0%BE% D0%BC 

Vehabizam na prostoru Kosova I Metohije 
Koristeći nepovljne prilike na Balkanu, unipolarnost sveta I ratna dešavanja u 

okruženju 90-ih godina, jedan broj verskih vođa školovan je na Islamskim fakultetima u 
Saudiskoj Arabiji I Iranu, a takođe veliki značaj imale su I humanitarne organizacije koje su 
bile na Kosovu I Metohiji u stvaranju ćelija islamskog đihada. Dolaskom NATO snaga, dolazi 
do velikog priliva novca iz Saudijske Arabije, Turske, Irana, Albanije u cilju jačanja 
vehabijskog konzervativizma. Zapadne sile su blagonaklono gledale na ovu pojavu, ali deo 
oružja, droge I islamske konzervativne đihadske ideologije je izaivao terorističke napde kod 
njih. U sklopu borbe protiv regularnih oružanih snaga na Kosovu I Metohije NATO je 
podržava, oprema I obučavao dve muđahedinske jedinice I to „Bravo“ I Abu Bekir Sadiku“, 
takođe novčana podrška je dolazila iz Saudijske Arabije radi širenja vehabijskog učenja. 
Pomoćnik direktora Interpola je pred Kongresom SAD septembra 2000. Godine izjavio da je 
đihadista Muhamed Zavahari, brat liudera Al Kaide Ajmana al Zavakarija, predvodio na KiM 
jednu jedinicu tokom ratnih sukoba. Na osnovu popisa đamija na KiM ima oko 800 đamija, 
od kojih je 240. Izgrađeno posle rata, gde se isključivo propagira vehabizam iz Saudijske 
Arabije. Muslimansko stanovništvo na KiM prihvatilo je učenje islama po Henefijskoj 
pravnoj školi, što predstavlja pogdno tle za širenje vehabizma. Radikalni imami propovedaju 
vehabizam, ruše derviške spomenike I mezarije I često učestvuju u tučama sa lokalnim 

                                                 
17 International Crisis Group. Serbia’s Sandzak – Still Forgotten. Europe Report, No. 162, Brisel, 8 april 2005. 
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imamima. Radikalni Imami vrbuju borce za odlazak u Siriju za borbu na stranu džihada. U 
Podujevu imam nije dozvolio nijednom da ode u Siriju. Što znači da imami su ti koji regrutuje 
borce za džihad, propovedanjem, medijskim sadržajem, obećanjima, novcem idr. Na KiM 
pokrenuto je 67 postupaka protiv džihadista, uhapsila 14 imama, ugasila 19 organizacija zbog 
džihada I mržnje.18 Jedan deo obućenih džihadista je obučavan u bazi Bonstil I to Lavdrih 
Muhadžeri koji je jedan od vođa ISIS19 KFOR je sa lokalnom policjom od 2012 godine 
zatvorio 40 osoba I 12 humanitarnih islamskih organizacija zbog povezanosti sa terorizmom. 
U 2014. godini uhapsila je 12 imama zbog propovedanja međunarodnog terorizma, 
regrutovanja boraca za ISIS. Ključnu ulogu u kontroli vehabizma ima CIA, po čijem nalogu 
su I uhapšeni, jer su izvozili terorizam u Nemačku, Italiju, Španiju, Francusku, gde je njihovo 
oružje sa KiM nađeno na mestu terističkih akta. 

Vehabizam u Republici Makedoniji 
Prema statističkim podacima najbrojnije muslimansko stanovništvo čine Albanci, a 

veliki problem predstavlja migracija makedonaca u R.Srbiju I R. Bugarsku, i u Zapadne 
zemlje. Početak vehabizma u R. Makedoniji vezuje se za 1992. godinu kada je došlo do 
osamostaljivanja ove Republike. Predstavnik radikalnog vehabizma je imam Zenu Beriša 
školovan u Saudijskoj Arabiji, I koji je bio glavni ima u R. Makedoniji 2000 godine. Takođe 
nevladine organizacije I humanitarne organizacije imale su veliki uticaj na širenje vehabizma, 
školovanje. Pojava učestalih napada na umerene islamske imame je velika, a primer je 
ostavka reis-ulem Arifa Eminija 2005. godine, glavnog imama u R. Makedoniji zbog sukoba 
sa predstavnicma džihada. Stalno ima demonstracija džihadista u Skoplju, Tetovu, Gostivaru, 
Strugi, Kumanovu iz raznih razloga, oni ne priznaju državu. Karakteristično je da je osnova 
vehabizma u albanskoj populaciji u Makedoniji.20 Jedan od velikog broja primera je I događaj 
11. Aprila 2012. Godine, u blizini Skoplj-Smiljkovsko jezero, kada su ubijena četiri mladića I 
jedan sredovečni čovke, samo iz veskih pobuda, iza čega stoji radikalni islamisti iz Skoplja. 
Neki od njh su učestvovali u Pakistanu, Afganistanu boreći se proti NATO snaga.21 

Vehabizam u Albaniji 
Izmenom politčkih okolnosti u Albaniji 90-tih godina prošlog veka, kada je pao 

komunizam, dolazi do verskih sloboda I duhovnosti. Veliki broj dobrotvora, verskih 
organizacja, humanitarnih organizacij, nevladine organizacije došle su u pomoć Islamskoj 
zajednici R.Albanije. Islamska zajednica imala je svoju organizaciju „Muslimanska zajednica 
u Albaniji“ koja je jedina zvanična organizacija. Enver Hođa predsednik Albanije, 1976. 
Godine zabranio je sve religije.22 Ova zabrana stavljena je van snage 1990. Godine, tako da se 
ova godina smatra pojavom vehabizma u Albaniji. Kako je broj stanovnika oko 3,5 miliona, a 
70%, čine muslimani, od kojih preko polovine ne praktikuje veru, jer se sa njom sreću tek 
padom komunizma. Zato onaj deo koji praktikuje veru, istu je tajno praktikovao u vreme 
zabrane, zašta je bio kažnjavan I zatvaran, praktikuju, henfijska pravna škola. Glavni motiv za 
veru je novac u Albaniji, jer u obrazovanje I versko učenje se plaća novcem Saudijske Arabije 
I Pakistana sa jedne strane I Turske sa druge strane. Muslimanska zajednica u Albaniji je u 
Raskolu jer jednu stranu finasira Turska I drugi pravac koji finasira Saudijska Arabija I 
vehabizam. Iz tih razloga 2002. godine ubijen je od strane ekstremista I pristalica Saudijske 
Arabije,Salih Tivarijani, koji je bio verski vođa Islamske zajednice u Albaniji. Nakon 
terorističkog napada na Njujork 2001. Godine, albanske vlasti su zabranile delovanje 
organizacije koje su povezane sa finasiranjem teroizma iz Saudijske Arabije; „Fondacija Al 
Harmein“, „Svetska islamska organizacija za pomoć“, „Al Muvafak“, „Al Fakt“. Albanska 
vlada je zabranila strano finasiranje I zamrzla velika sredstva ovih organizacija 2006. godine. 
Međutim došlo je do promene samo naziva ovih organizacija I ostalo je osblje I njihovo 

                                                 
18 Najpoznatiji muđahedin iz Evrope je Muhađeri, rodom iz Kačanika na KiM, dokazao se svojom brutalnošću I sa 
slikama koje pokazuju odsecanje glave, ratno ime je Abu Abdulah Kosovo. који је,Više: http://www.liveleak.com/. 
19 http://www.slobodnaevropa.org/a/699028.html. 
20 Karajkov, R. Mladi I stri: Radikalni islam se ukorenjuje na Balkanu. Firenca, 2006. [online]. www.world press.org. 
21 ttp://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=05&dd=01&nav_category=167&nav _id=6054 
22 https://www.britannica.com/biography/Enver-Hoxha 
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učenje I dalje u Albaniji.23 Očekuju se veliki sukobi frakcija Turske I Saudijske Arabije, na 
ovim prostorima.24 

 
Zaključak 
 
Na osnovu predhodnih razmatranja možemo zaključiti da dolazi do jačanja 

muslimanskog ekstremizma na Balkanu, I sa međudržavnom povezanošću vehabijsko-
selfijskih grupacija. Na osnovu ispoljenih ofanzivnih aktivnosti napada na službena lica, broja 
uhapšenih I broja prisutnih domaćih I stranih vehabijsi indoktriniranih muslimana treba 
očekivati I dalje agesivno delovanje sa tndencijom radikalizacje aktivnosti jer se dopremaju 
velike količine nova na Balkansko poluostrvo za ove svrhe. 

Pojava frakcija u ovim organizacijama dovdi do međusobnih borbi I lakšeg otkrivanja 
mogućih terorističkih napada. Jedni podržavaju ID a drugi ne, to dovodi do zaključka da obe 
strane primaju novac iz istih izvora I da u budćnosti treba očekivati njihovo ujedinjenje. Ре-
гионалну повезаности вехабија коју карактеришу исто вјеровање и исти циљ неопходно 
је размотрити у светлу одређених чињеница. Sarajevo je centar Vehabizma na Balkanu I 
velika koncentracija muđahedina u Gornjoj Maoči, sa orjentacijom I odlaskom u Beč, a 
takođe se statistički uočava I Novi Pazar kao regrutno područje. Centri ideologije, centri 
transfera ljudi, novca I politkičke moći je Sarajevo, a sve ostalo je periferija koja odvlači 
pažnju. Periferija je ugrožena jer se tamo regrutuju izvršioci mnogih terorističkih akata.25 
Najveći rukovdila vehabizma na Balkanu je Hađ I Umu Nazim Halilović, koji je siva 
eminecija vehabizma na ovim prostorima, koji povezuje vehabizam u BiH sa ostalim 
regionima Balkana. 
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Резюме: Незаконната миграция и тероризмът с елементи на държавна намеса са масо-

ви прояви на глобалния проблем на съвременния свят, с който международната общност непре-
къснато се бори. Международното право и международната практика ги третира съвсем 
независимо от доказаната им връзка и обусловеност. Незаконната миграция се третира от 
международното публично право, а тероризмът – от наказателното право. Целта на тази 
статия е да посочи тясната връзка между нелегалната миграция и тероризма и тяхната роля в 
провокирането на явления и проблеми на сигурността, както и необходимостта от предприема-
не на подготвителни действия за това държавите да имат готовност за конкретните ситуа-
ции, а и обществото да реагира адекватно на опазването на мира и сигурността. Статията се 
фокусира върху мигрантската криза, тъй като тя включва редица предизвикателства, рискове и 
заплахи за сигурността. 

Ключови думи: незаконна миграция, тероризъм, мигрантска криза, явления на сигур-
ността 

 

Illegal Migration and Terrorism 
 
Migration processes, from the standpoint of international law, are causing many 

problems for countries, as the main subjects of international law, as well as for regional 
organizations and the international community as a whole. The migration population as a 
whole and equally, as members of this population, are also exposed to numerous dangers 
during the entire migration process, but also upon arrival in the country of destination [17: 1 – 
21]. Large International migration caused by economic and security conditions in the global 
area have a tendency of continuation and expansion, accompanied by numerous complex and 
security problems, such as in modern conditions, primarily illegal migration [18: 164]. 

More generally, when it comes to the concept of terrorism, we can say that terrorism 
is being carried out against the civilian population in order to gain media attention and 
promote the goals of the terrorists. Terrorism is a global problem that has been hitting and 
endangering almost all countries of the world lately. Also, terrorizm has been growing 
steadily lately. In this sense, we can say that terrorism is the cruxest form of force and 
violence. Terrorism and its existence are connected with the emergence of humanity, 
however, terrorism has changed its forms through history. Terrorism, from the standpoint of 
legal science, is a global problem that needs to be resolved, and in that sense, numerous 
international legal acts of a general and binding character have been adopted. The modern 
world is now burdened and endangered by a form of application of force that is not new, but it 
has accepted such a situation to be considered one of the most dangerous forms of conceited 
force in the modern era. Terrorism is one of the forms of the use of force that, in the worst 
way, inflicts general security and especially basic human rights [15]. 

There is a similarity between terrorism and extremism (nationalist, leftist, 
confessional, etc. Contemporary meaning, from the 1970s onwards, terrorism is a politically 
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motivated challenge of fear and insecurity of citizens, groups of citizens or individuals using 
different forms of violence. Terrorism is a criminal phenomenon characterized by a terrorist 
act (as an individual phenomenon), terrorists (as perpetrators of a terrorist act), a victim of 
terrorism (direct and indirect), terrorism as a mass phenomenon, and finally reactions (social 
and state) to terrorism. Terrorism is a socially negative phenomenon, whose bearers are 
individuals or groups of persons, and activities are unlawful, for which an appropriate 
criminal sanction is foreseen. Terrorism is also a form of human rights degradation, because 
we recall that basic human rights, among other things, are the right to life, the right to security 
and the right to freedom. 

It should be emphasized that the degree of future assimilation of migrants and the 
possibilities of their normal work and satisfactory salaries depend on the degree of 
engagement in terrorist groups, that is, the level of their personal happiness and satisfaction 
with new life is lower, the success of these groups will be higher, and the whole world will 
enter a new phase terrorism and a new form of financing terrorism [25: 136]. 

„A respectable number of illegal migrants is subjected to various illegal activities, 
predominantly criminal, but also terrorist. It is about the vast human resources used by 
terrorist organizations for their political goals. International law takes the view that all illegal 
migrants are without international protection and live in fear of being deported as organized 
criminals and terrorists because they can not regulate their social and legal status in the 
immigration state, which leads them to a high degree of animosity towards it. The fear of 
discovering and the high degree of animosity toward the immigrant state, its institutions and 
the population are significant psychological parameters for their acquisition, among other 
things for various terrorist activities.“ [19: 164] 

In addition to the above mentioned reasons, the key factors for joining terrorist groups 
are: indoctrination (the organized work of certain forces in a society that consists in imposing 
certain values of the behavior of ideological concepts or doctrines, and encouraging certain 
actions leading to the polytical indoctrination directed at the formation of attitudes and 
motives of future terrorists), propaganda (planned and meaningful activity, as well as the 
technique itself and the activation of the spreading of political, economic, cultural and other 
ideas, thoughts and actions with the aim of influencing the understanding and behavior of 
people. Terrorist organizers often use subversive or hostile propaganda) and the Internet (the 
lack of rules and boundaries, the possibility of reaching a broad media effect, the brya timely 
information, and almost the absolute guarantee of anonymity are the characteristics of the 
cyber space that has become a kind of virtual operating bay for terrorist organizations that is 
impossible Chase and neutralize). 

 
Identities and differences exist between illegal migrants and terrorists 
 
There are numerous unsystematic knowledge of the multiple interlacement of illegal 

migrants and terrorist organizations that transpose acts of violence and which have an 
international character. However, there is no relevant knowledge of the substance of the 
relevant by various extremisms, political conflicts, turmoil, revolutions and evident global 
economic crises. Illegal migration and terrorism include many elements of national, regional 
and global security phenomena. Both illegal migrants and terrorists feel hatred and desire for 
revenge against immigrant countries, hardly integrating into new societies, globalization is 
perceived as an attack on the traditional values of their societies, as an attempt to impose rules 
of conduct in the international communityinterdependence. Illegal migration and international 
terrorism, the characteristic phenomena of the modern world, the perversity of globalization 
in which the inequalities of society deepen, which in some ways is caused. Historical, 
religious, cultural and other prejudices with which illegal immigrants come to new 
communities and face extreme NGOs who promote attitudes that immigrant states are guilty 
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of their problem, and in this role played by those who misuse faith, leads to the fact that 
illegal migrants become an important base for recruiting terrorists. 

There are differences between illegal migrants and members of international terrorist 
organizations that need to be counted against in order to successfully combat them. These 
differences are the motives for leaving domicile territories and going to immigrant states (in 
illegal migrants the economic reasons are dominant, and in the case of terrorists, political, 
religious, ethnic, and avarice for revenge). The second difference relates to action, migrants 
even at the beginning of the migration process themselves make decisions while terrorists work 
within the organization. The third difference relates to status (the migrant is left to himself 
while the terrorist and his family are helping organizations where the terrorist loses his freedom 
of decision-making and performs all the tasks of the organization). The fourth variant refers to 
the international legal situation (terrorism is defined exclusively as a criminal offense, while 
certain categories of illegal migrants can regulate all international law in accordance with the 
Yakon regulations, the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights). 

 
The link between illegal migration and terrorism with organized crime 
 
Illegal migration, terrorism and organized crime represent contemporary security 

challenges, risks and threats, or the most characteristic forms of threats to a large number of 
states and the international community. Organized crime, the commission of criminal offenses 
by an organized criminal group or its members is related to illegal migration and terrorism. A 
special social problem is the smuggling of migrants. The same is increasingly associated with 
terrorist and criminal activities. From the perspective of the risks and threats that RS faces, it is 
particularly important to combine terrorism with all the flashes of transnational and transborder 
crime. Trafficking in human beings and smuggling of migrants is an integral part of the refugee 
crisis, with regard to organized criminal and terrorist groups, abusing refugees by infiltrating 
them their ranks to make their activities easier. Cooperation between the states and the 
qualification of actors of illegal activities is necessary in an adequate way [21: 223 – 224]. Due 
to the complexity of the problem, it is necessary to take into account the massiveness of the 
illegal way of dealing with state borders, the susceptibility to organized crime, the possible use 
for the purpose of international terrorism, and a number of other security risks, threats and 
challenges in analyzing security risks. It is not necessary to analyze the aspects of their 
manifestation and vulnerability of reference facilities safety and identify the incentive factors 
of illegal migration and base on them proposals of global solutions [6: 43 – 44]. 

 
Impact of the migrant crisis on terrorism in Europe 
 
Lately we are witnessing an increase in terrorism on the land of Europe, especially the 

one that finds its basis in religious fundamentalism. On the other hand, Europe faces an 
increasing number of migrants seeking to get from the Middle East and Africa to the countries 
of Europe that they feel will enable them to have better living conditions. However, in spite of 
the large number of migrants seeking for better and safer living conditions, a large number of 
fake asylum seekers and economic migrants have gone to Europe. 

As terrorism is a form of threat to security, there is a clear thread between terrorism 
and human rights violations. Also, the creation of uncertainty due to terrorist threat greatly 
limits the ability of people to move, which again represents a form of human rights violation. 
The migrant crisis entails a large number of security challenges and threats, panic and 
insecurity among citizens, mistrust in the state and its measures, weakening and undermining 
of a certain state, i.e. socio-political and socio-economic system, endangering the basic 
systems of values in society and national security, possibly creating conditions for seceding 
part of the territory. Observing the migrant crisis from the security aspect, that is, in terms of 
security challenges, risks and threats, it should be noted that they are not the same for all 
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countries. Viewed from the aspect of endangering national security, the migrant crisis entails 
risks and problems that are reflected in the crisis of human, material, technical, financial 
resources, as well as normative frameworks related to the work of the authorities and public 
services of the countries through which migrants pass or inhabit, destabilizes the legal labor 
market, public finances and the state budget, leading to demographic destabilization of the 
states. Due to the migrant crisis, there are frequent clashes between migrants and the police, 
but also between migrants themselves [28: 31 – 56]. The migrant crisis has a great impact on 
human security, in that sense it should be noted that migrants themselves are often victims of 
organized criminal groups with whom they try to make different arrangements [2: 161 – 171]. 

Also, migrants are compromised and other rights, above all rights that fall within the 
sphere of education, economic rights, social, etc. The possibility of terrorist attacks is more 
present in those countries where there have been different cells of terrorist organizations for a 
long period of time, as well as those countries where people who have not integrated enough 
into the environment have long been living, as well as where they are considered as citizens of 
the other order. It is the frustrations that come out of the foregoing that most often represent 
triggers for different extremist and terrorist activities. However, although we can not find a 
concrete and closer connection between terrorism and the migrant crisis, we should certainly 
point out that the situation on this issue is not harmless. With the arrival of a large number of 
migrants from countries where civil wars are being waged and where various terrorist groups 
are located, the risk of terrorism increases in the countries through which migrants pass 
through, and especially in those where they remain. The rule is that they stay longer and the 
risk is higher, and the largest is in those countries where they permanently remain, especially 
if those countries like France participate in the bombing or in some other type of military 
operations in the countries from which migrants arrive. Some data indicate that thousands of 
terrorists have joined the migrants in Europe (some sources say that there are 4,000 terrorists). 

In the event that the data are accurate, Europe is facing an unprecedented security 
challenge that can not be easily overcome. Recognizing previously mentioned, it should be 
noted that in recent years, the number of terrorist attacks in European countries (and mostly in 
the countries of the European Union) has been steadily increasing. Although we can not say 
with certainty that the migrant crisis has contributed to it, certainly to some extent the causes 
of terrorism should be sought in this regard as well. Therefore, regardless of the fact that the 
migrant crisis can not be closely linked to terrorism in Europe or the growth of terrorism, it 
should be noted that the largest number of migrants are Muslims that it is a people who are 
more difficult to integrate into the environment in which they come. Furthermore, we are all 
aware that terrorist organizations operate on the principle of cells, a new wave of migrants can 
accelerate the new activation and expansion of existing cells. On the other hand, given the 
ways in which terrorist organizations recruit new members (via the Internet), it is clear that in 
this context there will also be a greater risk of terrorism in the countries of Europe that are the 
ultimate destination of migrants, as there will be a large number of people in their territory 
relatively labile and people inclined to become new warriors of the terrorist [29: 8 – 9]. 

Terrorist organizations could use refugee movements to connect their members more 
easily and bring them to the desired destination where the terrorist act is to be carried out. It is 
necessary to break the current practice of certain countries that have only driven their own 
interests and respond to the migrant crisis in an organized, synchronized and solidarity, 
realizing all possible security challenges, risks and threats, especially terrorism, as the most 
robust and growing global security problem [16: 95 – 116; 109]. 

 
Concluding considerations 
 
Every security phenomenon in particular is a global security problem, and in the 

interconnected is the global security problem that incorporates almost all other security 
phenomen of contemporary civilization (transnational organized crime, various forms of 
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terrorism, financial destription, violations of many international norms of international law, 
human trafficking, etc.). 

Today, masses with numerous violations of international public law and violations of 
human rights and fundamental freedoms associated with organized crime and terrorist actions 
are the product of globalization and the creation of everything greater differences between 
rich and poor countries, caused by the globalization and transition of a large number of states, 
or political systems in them. There are inevitable developments and manifestations of various 
forms of security phenomen, high intensity and with great consequences, and especially the 
most extreme forms of terrorism. 

Illegal migration is a security problem that directly or indirectly threatens the security 
of many countries, as well as the international community as a whole. In the unregulated 
migrant status, organized crime, which uses illegal migrants for smuggling, as well as for 
other criminal activities (drug dealing, plundering, extortion), has its chance to profit. On the 
other hand, illegal migrants are victims of many extremist and terrorist collectivities of 
various political, ideological and religious motives that are abusively abusing them as a target 
group. However, in many cases illegal migrants are also bearers of international terrorism. 
This is indicated by many of the findings from the studious analyzes related to those terrorist 
acts that took place during the last decade of the 20th and the first decades of the 21st century 
and whose organizers and/or perpetrators were just illegal migrants. A number of illegal 
migrants who participated in various terrorist operations were also part of organized crime. 

Illegal migration, irrespective of the motive (economic, political, security, etc.), is an 
accentuated national and international problem that is always, in some form, linked to other 
security issues, especially organized crime and international terrorism. 

Terrorism is a method of deliberate systematic use of violence with the aim of 
developing fears among people and representatives of the authorities, in order to achieve 
personal political and other ideological goals. The exposure of the citizens of danger creates a 
sense of insecurity, impotence, impotence and mistrust in the state power which is obligated 
to ensure peace and security. It is also the aim of the terrorists: that actions of innocent 
violence attract the attention of the domestic and world public and intimidate it or gain it for 
the realization of the interests and goals proclaiming, in order for the same public to exert 
pressure on the state to meet the demands of the terrorists. The fear of terrorism that threatens 
modern society also leads to an increased need for citizen security. Although it can not be 
safely linked to an increased number of terrorist acts in Europe and a migrant crisis, we think 
that one should be cautious. Namely, migrations are a favorable condition for the spread of 
various types of crime, and hence terrorism. 

International terrorism is expanding, growing in intensity and gaining new forms. 
With the growing deepening of contradictions in the contemporary world (economic, political, 
religious, cultural, national, etc.), terrorism is growing. At the same time, illegal migration is 
spreading, they are massive forms that are very difficult to control, and among the migrants 
there is growing dissatisfaction and hatred, which extremists use skillfully. 

International terrorism is one of the biggest threats to national and international 
security, the maintenance of which is largely due to illegal migration. 

The dynamic processes of globalization in the last decade of the 20th century and at 
the beginning of the 21st century have influenced the massive manifestation of the 
phenomenon of illegal migration. A large number of unresolved social status groups that 
abused terrorist collectives, in order to achieve their political and ideological goals, led to the 
large number of illegal migrants becoming a significant recruiting base for terrorist collectives 
of illegal migration and international terrorism global. 

The lack of binding rules and congruent norms contributes to the spread of these 
phenomena, and they disturb the security and relations in the international community. 
Science must provide a basis for defining many forms of appearance in this matter and for the 
adoption of general legal norms for all entities of international law. 
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When it comes to the national security of the Republic of Serbia, the implementation 
of this methodology should enable the competent authorities to be prepared for adequate 
response in the case of preparedness, readiness and organization as a cause of the connection 
between these security phenomena (illegal migration and international terrorism). 

Considering the large number of illegal migrants/refugees resident in the territory of 
the Republic of Serbia and who can not be fully identified and defined, there is a relatively 
high possibility of recruiting them from various terrorist collectivities for potential terrorist 
acts. Therefore, in order to prevent possible scenarios, a continuous observation by all 
security structures is required. 

The United Nations, as an umbrella international organization, should establish a 
special body to deal with this issue at a global level. Its main task would be to register illegal 
migrations, to continuously monitor and record the causes, directions and consequences of 
illegal migration, assess the possibility of situational and continuous linking of illegal 
migration and terrorism, and the potential for potential risks and threats to many countries and 
regions due to their interconnectedness and interconnection. 

In the near future, the United Nations should also adopt a Resolution on the 
Prevention of the Abuse and the Radicalization of Illegal Migrants by Terrorist Collectives, as 
well as all the security risks arising from them. This would have a binding character for all 
countries and would constitute new congressional norms of international law. 
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Abstract: The topic’s focus is put on some of the good practices in cyberspace that are an 

important element in building strong cyber defense. Every day we face the modern challenges of 
cyberspace. Technological dynamics opens up new ways of developing ideas and tools which not always 
serve for a good and noble cause. The report focuses on the knowledge and awareness of the modern user 
about good practices and their importance for the day-to-day workflow, as consumers are the first 
physical contact with an event in cyberspace. 
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Темата съсредоточава погледа върху част от добрите практики в сферата на ки-

берпространството, които са важен елемент за изграждането на силна киберзащита. 
Всекидневно сме изправени пред съвременните предизвикателства на киберпространс-
твото. Динамичността в сферата на технологиите отваря нови ниши за развитието на 
идеи и инструменти, които невинаги служат за добра и благородна кауза. В доклада е 
поставен главен акцент върху познанията и осведомеността на съвременния потреби-
тел, върху добрите практики и тяхната важност за изпълнение на всекидневния работен 
процес, тъй като именно потребителите са в първия физически контакт с дадено съби-
тие в киберпространството. 

Всеки иска организацията му да бъде ефективна и защитена. Повечето експерти 
по киберсигурност в света се съгласяват, че независимо от защитите и нивото на конт-
рол е просто въпрос не на мерки за сигурност, а на време, кога ще бъде осъществен 
пробив. И така, докато експертните екипи по киберсигурност се борят всекидневно с 
непрекъснато развиващите се външни атаки, сега те също са отговорни за справяне и с 
риска от вътрешни нарушения (пробиви). Истината е, че по-голямата част от организа-
циите ще се сблъскат с някакво нарушение (пробив), независимо дали става въпрос за 
външни актьори или за вътрешни заплахи. 

За да сте сигурни, че сте подготвени, е изключително важно да направите пла-
вен подход към сигурността на организацията си. Има добри практики в сферата на 
киберсигурността, които е възможно да не сте обмисляли досега, но определено трябва 
да ги зачитате. 

1. Прилагане на формален подход за управление на информационните сис-
теми. На първо място е добре да се стартира със създаването и поддържането на рамка 
за информационна сигурност, която да е в съответствие с вашата стратегия за разви-
тие. Трябва да сте уверени, че програмата ви дава възможност да използвате подход, 
базиран на риска, и да даде възможност на вашите екипи да откриват инциденти, да 
разследват ефективно и да реагират бързо. 
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2. Спиране на загубата на данни. Повечето предприятия разчитат на доверие-
то на служителите си, но това няма да ги спре да напускат компанията. Истината е, че 
потребителите крадат данни. Неотдавнашно проучване на повече от 1500 специалисти 
по сигурността установи, че извличането на данни от дадена крайна точка е най-
важната загриженост за сигурността на 43 % от тях. Сега повече от всякога е изключи-
телно важно да контролирате достъпа, да наблюдавате доставчиците и изпълнителите, 
както и служителите, и да знаете какво правят потребителите с фирмените данни, за да 
намалите тяхното изтичане. 

3. Разпознаване на вътрешни заплахи. Служителите са най-големият актив в 
предприятието, но също така могат да бъдат и вашият най-голям риск. Дори след про-
ведено добро обучение на потребителите, за да бъдат вашата линия на сигурност и 
защита, все още се нуждаете от технология като последна линия на защита. Наблюде-
нието на активността на потребителите ви позволява да откривате неразрешено поведе-
ние и да проверявате дали действията на потребителите не нарушават правилата за 
сигурност. Вътрешните заплахи могат да останат незабелязани, но ако става дума за 
нарушения (пробиви), те могат да струват изключително скъпо. 

4. Редовно архивирайте вашите данни. Тази практика често е пренебрегвана 
както от потребителите, така и от много компании, които смятат архивирането на 
файловете за безсмислено. Но всяка организация, ударена с ransomware1 от сорта на 
„Wannacry“ или „Petya“, може да ви каже колко е важно да гарантирате изпълнението 
на тази най-добра практика. От съществено значение е организацията да има пълно 
архивно копие на цялата работна информация не само от гледна точка на добрата хиги-
ена на сигурността, но и за справяне с възникващи атаки. 

5. Пазете се от социално инженерство. Технологиите и политиките за инфор-
мационна сигурност, които се въвеждат, не заменят нуждата от разума и не премахват 
човешката грешка. Тактиките за социално инженерство се използват успешно от десе-
тилетия, за да получат информация за вход и достъп до криптирани файлове. Опитите 
могат да идват както от телефон, така и по мейл или друг вид комуникация с вашите 
потребители. Най-добрата защита е да образовате и обучите своите потребители. 

6. Обучение и образоване на потребителите. Независимо колко са талантливи 
и можещи вашите потребители, те винаги ще бъдат най-уязвимото и слабо звено, кога-
то опре до информационна сигурност. Това не значи, че не можете да снижите риска с 
редовни обучителни и образователни курсове по киберзащита и добри практики в тази 
област. Обученията трябва да са в направление от сорта на: как да се разпознава 
phishing2; как да се правят силни пароли; как да се избягват опасни приложения; как да 
се подсигури и да се гарантира, че ценната информация не се изважда извън компания-
та в допълнение към други важни рискове за сигурността на потребителите. В подобни 
обучителни сесии е възможно да се почувствате така, сякаш поставяте хората си в 
неудобно положение, но обучението ще доведе до правилна хигиена на киберсигур-
ността, която е от критично значение. Намирането на правилна и креативна техни-
ка/методология на обучение също е полезна в тренировъчния процес. 

7. Оформете добра и ясна политика за нови служители и трети лица. Ком-
панията трябва ясно да обособи практиката в областта на информационната сигурност, 
както и изискванията и очакванията към потребителите, когато се назначават. Това 
обикновено се залага в договора при назначаване. 

8. Обновявайте софтуера и системите. Киберпрестъпниците изобретяват нови 
техники и зловредни приложения ежедневно, като търсят уязвимост навсякъде по сис-
темите и софтуера. През 2014 г. имаше много шум около т.нар. „Heartbleed BUG“ – 

                                                 
1 Вид злонамерен софтуер от типа на криптовирусите, които имат за цел да публикуват данните на компания-
та/потребителя или да ограничат достъпа до тях чрез заключване, в случай че не е платена определена сума. 
2 Злонамерен опит за придобиване на чувствителна информация, като потребителски профили и пароли и др., с 
цел злонамерени действия. 
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мрежов бъг, с който се извършиха огромни пробиви в множество системи на десетки 
организации, сред които Amazon, GitHub, Pinterest, цялата Wikipedia, Origin, Sony 
Online Entertainment, Steam, Android 4.1.1, Mozilla Firefox и мн. др. 

9. Изгответе списък/лист със случилите се инциденти и справянето с тях. 
Колкото и добре да прилагате добри практики в киберсигурността, винаги има шанс да 
ви пробият отново. Между другото, ако разполагате с вече добре изграден план за 
справянето с пробивите на базата на списък със случилите се инциденти, ще можете на 
практика да се защитите от всички опити за пробив с подобни злонамерени софтуери, с 
които вече имате опит. По този начин ще ограничите последиците от евентуален про-
бив (или ще го елиминирате), а това ще ви позволи да се възстановите ефективно. 

10. Поддържане на сертификати/стандарти за сигурност. Сертификацията 
също е важен процес да пазите конфиденциалните си данни. По един или друг начин 
това е още една степен на защита, обвързана с ежегодни проверки на потребителите. 
Изгражда се система на работа, правила и поведение по определен стандарт, който дава 
допълнителна гаранция в комбинация с гореизброените точки, че ще се постигне висо-
ка степен на умения по киберсигурност на ниво потребител. Освен това одитирането, 
пазенето на log файлове с потребителски коментари във връзка със съмнения за пробив 
или изтичане на информация също са от важно значение. 

Има и съществуват безброй добри практики в областта на киберсигурността и 
това са само някои от тях, които се смятат за едни от най-важните. 

Пример от практиката за USB DROP 
Това може би е един от най-разпространените примери за потребителска неб-

режност, и дори донякъде за некомпетентност, породена от ниската степен на образо-
ваност и липсата на добро вътрешно обучение по киберзащита. Социалният експери-
мент е проведен от американска компания за няколко месеца. Приложението на експе-
римента включвало изпускане на 297 броя USB флаш памет на обществени места с 
висока посещаемост, като заведения за бързо хранене, кафенета, ресторанти, паркове и 
градини, публични площади и др. Вследствие на това 48 % от флашките са били взети и 
включени в компютри на работното място или у дома (по-голямата част от флашките са 
включени под 30 мин. след тяхното „изпускане“). Тъй като експериментът е бил с 
етична цел, не са извършени по-нататъшни атаки, а са направени консултации с цел 
сигурност на потребителите, взели флашките. [1] 

По подобен начин, използвайки вируса „Stuxnet“ от типа на червеите, САЩ и 
Израел инфилтрираха иранската ядрена програма през 2010 г. [2] 

 
Литература 
1. https://www.theregister.co.uk/2016/04/11/half_plug_in_found_drives/ 
2. https://www.bbc.com/timelines/zc6fbk7 
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Abstract: The main thesis in the report is that the impact of organized crime on the economy of 

the EU member states should be seen in the light of the contradictions that arise between globalization 
and the increasing tendencies of restarting the nation states. This methodological stance makes it possible 
to better outline these five criminal areas, the role of organized crime groups (OCGs) in them and the 
harmful consequences for the economic, social and political development of the EU. 
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Интеграция или дезинтеграция в условията на глобализацията? 
 
Живеем във време на сериозни радикални промени в заобикалящия ни свят, ко-

ито изискват точни изследователски диагнози и обосновани хипотези за бъдещото 
развитие на съвременните общества. Ако днес нашият свят оцелява, то е, защото отдав-
на е проумял необходимостта от нова стратегическа визия за бъдещето ни в дългосро-
чен план. Големите надежди, които либералните мислители възлагаха на глобализация-
та, която като локомотив да ни изтегли от стагнацията, застоя и да ни вдъхне съзида-
телна сила в решаването на жизненоважно за нашето общество проблеми, не се оправ-
даха. Забравихме и отдавна известната истина, че капиталът с охота приема възмож-
ността чрез глобализацията да достигне до огромни, добре осигурени пазари, а решава-
нето на наболелите, жизненоважни проблеми на хората на наемния труд остават като 
задължение на националните държави. Този факт ни припомня по забележителен об-
разно-емоционален начин Зигмунт Бауман. Според него новата експроприация на дър-
жавата може да се опише по следния начин: „В кабарето на глобализацията държавата 
прави стриптийз и в края на представлението остава само с голите си нужди – със своя-
та власт да репресира. Със своята разрушена материална база, с анулираната си суве-
ренност и независимост, с обезличената си политическа класа националната държава се 
превръща в обикновена служба за сигурност на мегакомпаниите. Новите господари на 
света не изпитват необходимостта от пряко управление. Националните правителства са 
натоварени със задачата да администрират делата от тяхно име“1. И докато глобалните 
финансови пазари налагаха своите правила и закони на планетарно ниво, предизвик-
вайки небивали досега по мащаб и дълбочина кризи, устоите на националната държава 
продължаваха да се рушат. Днес ситуацията е много по-различна. Излъганите от голе-
мите възможности на глобализацията хора излязоха на улицата, за да демонстрират и 
представят своите социални и политически искания пред националните правителства. 
Този на места радикален протест залива цяла Европа. Не беше пощадена и нашата 
страна. Но дали националната държава ще намери сили и средства да се справи с неп-
рекъснато променящите се искания на протестиращите, които варират от високата цена 

                                                 
1 Бауман, Зигмунт. Глобализацията. София: ЛИК, 1999, с. 89. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

54 

на горивата, минават през застраховките, социалното осигуряване на хората в нерав-
ностойно положение и завършват с ултимативното искане за смяна на системата на 
управление, обрасла с корупция и неспособна да се справи с битовата и организираната 
престъпност? Не искам да бъда лош пророк, оставям бъдещето да покаже, макар че то 
сега изглежда твърде неясно и мрачно. Като отчита факта, че „идеологията на сво-
бодния пазар умножава и задълбочава човешката мизерия“, Улрих Бек в своето моног-
рафично изследване „Световното рисково общество“ (2001 г.) отбелязва, че: „Риск и 
отговорност са вътрешносвързани, както са свързани риск и доверие, риск и сигурност 
(осигуряване и безопасност). На кого може да се припише отговорността (а следовател-
но и разходите). Или, иначе казано, дали не живеем в контекст на „организирана безот-
говорност“2. Не са ли именно тези теми в основата на съвременните политически конф-
ликти в нашите общества? Нека не забравяме, че когато анализира глобалния характер 
на риска, Улрих Бек не го отъждествява с глобалното равенство на риска и не подценя-
ва „скритата властова структура на рисковите конфликти“. Според него не трябва да се 
подценява и фактът, че в глобалната епоха темата за риска обединява множество иначе 
изолирани територии на новата транснационална политика с въпроса за космополитна-
та демокрация: с новата политическа икономия на несигурността, финансовите пазари, 
транскултурните конфликти относно храна и други продукти, възникващите „рискови 
общности“, които се явяват в определени моменти благоприятна среда за появата и 
развитието на престъпността, а защо не и на организираната престъпност. В крайна 
сметка всичко това предизвиква и особено опасната анархия в международните отно-
шения, от която се възползва трансграничната престъпност, а разширяващата се про-
паст между бедни и богати ражда серийна несигурност. 

В духа на разсъжденията на Улрих Бех върху проблемите на световното рисково 
общество са и поставените проблеми пред властта, които са обект на изследване на 
Алвин Тофлър. В своето монографично изследване „Трусове във властта“ (1996 г.) той 
отбелязва с дълбока загриженост: „Живеем във време, когато цялата структура на 
властта, свързала света в едно цяло, се разпада. Формира се коренно различна структу-
ра на властта. И това става на всички нива в човешкото общество“3. Властта в съвре-
менните общества е изправена пред сериозни предизвикателства и трусове, които за 
дълго ще променят нейната същност, структура и функции. Важният въпрос сега е кой 
ще осъществява контрола върху промените във властта, които предстоят, и най-вече 
кой ще ги формира тези промени, с помощта на какви средства и начини ще се извърш-
ват те? Вярно е твърдението, че дори и лошата, слабата власт е по-добра от липсата на 
каквато и да е власт. Аномията е царството на конфликтите и насилието, в чиито усло-
вия престъпността разцъфва и взема застрашителни размери. Стремежът към насилст-
вено изкореняване на конфликтите не дава добри резултати. Както уточнява норвежки-
ят социолог Йохан Галтунг, „там, където има цели, често има и противоречия в рамките 
на същия организъм или между тях; тук и сега, тук или там, сега или по-късно. Има 
хора без противоречия. Те се наричат трупове, както казват китайците. Животът, целта 
и противоречията са неразделими. Премахването на конфликтите е безсмислено“4. 
Онова, което е значимо и полезно, е да се търсят средства и начини за премахване на 
насилието, а така също и за ограничаване на последиците от него. Смисълът на разре-
шаването на конфликтите е да се използва тяхната енергия, за да се достигне до опре-
делени креативни, творчески решения. Колкото са повече тези решения, толкова повече 
нарастват алтернативите на насилието. 

Дотук се спряхме повече на онези условия и фактори, които участват по посока 
на дезинтеграцията както в условията на глобализацията, така и в условията на нацио-
налната държава. Опитите за рестартиране на националната държава, като изключим 

                                                 
2 Бек, Улрих. Световното рисково общество. София: Обсидиан, 2001, с. 14. 
3 Тофлър, Алвин. Трусове във властта. София: Народна култура, 1996, с. 13. 
4 Галтунг, Йохан. Разрешаване на конфликти. София: Сиела, 2005, с. 8 – 9. 
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исканията на популистите, се обезсмислят, ако не се реши и въпросът, свързан с „око-
ваната власт“. Какво ще означава това? Това означава според Жорж Бюрдо, че е настъ-
пил краят на ерата на избора. „Властите могат да продължат да известяват щастливо 
бъдеще, но всъщност – отбелязва той – единствената позволена им свобода е да моду-
лират темата, която им налага съществуващото общество. Вярно, политическото съпер-
ничество си остава ожесточено, но този вид борба е аналог на онази борба, която водят 
– пред публиката и с много реклама – две фирми, представящи се за конкурентни, до-
като в действителност и двете са контролирани от една финансова група. И наистина 
ерата на избора е свършила.“5 Изправени пред липсата на реална възможност за избор, 
как ще реагират хората и институциите в едно съвременно общество? Макар и белязано 
от известна тромавост, това общество не може да изключи възможността за радикални 
промени, съпътстващи всяко политическо начинание, защото „целевостта на общество-
то определя целевостта на властта (...) отделни личности и групи, разтревожени от тази 
ориентация, продължават, разбира се, да измислят и други, като цяло обаче общността 
никак не я е грижа за тези резерви или бунтове, властта ѝ е осигурена, тъй като извън 
нея тя не би намерила никаква основа, способна да послужи като трамплин за новатор-
ска дейност“6. Като един от активните участници в дискусията за променящата се същ-
ност и функции на съвременната национална държава Жорж Бюрдо поставя редица 
важни въпроси, като: какво е бъдещето на окованата власт; краят на ерата на изборите; 
незаконната авторитарност; характеристиките на функционалната държава; политика и 
рационалност; неизбежността на регулиращата власт; възраждането на просветения 
деспотизъм и др. Решаването на поставените от него проблеми е своеобразен опит за 
„рестартиране“ на националната държава и нейното бъдеще в условията на протичаща-
та глобализация. Близки до неговите възгледи, макар и не съвсем, развива и Франсис 
Фукуяма в своето монографично изследване „Строежът на държавата“ (2004 г.), където 
се поставят въпроси, свързани с управлението и световния ред през XXI в. Ще се спрем 
малко по-подробно и на още един автор, чиито изследвания са посветени на спомена-
тите проблеми, а именно на Тиери дьо Монбриал. В своето монографично изследване 
„Двадесет години, които разтърсиха света“ (2011 г.) той отбелязва следното: „Глобали-
зацията очевидно не успя да обезличи или премахне кризисните явления. През тези 
последни двадесет години ние преминахме през няколко големи кризи и присъствахме 
на спукването на много финансови „балони“. От тази гледна точка историята на риско-
вите ипотечни заеми, с която завърши този период, или трудните преговори в рамките 
на цикъл „Доха“ за либерализиране на световната търговия не означаваха „край на 
света“ (…) въпреки своите недостатъци и липса на ентусиазъм у народите Европейска-
та общност се превърна в Европейски съюз и изигра основна роля за преобразуването 
по сравнително мирен начин на европейския континент“7. Противник на теорията, 
обясняваща, предричаща края на националните държави, чийто представител е Кейни-
чи Омае, споменатият френски изследовател Тиери дьо Монбриал отбелязва, че: „Гло-
бализацията и многообразните модели на управление намират израз в пространствено-
то преплитане на властите и в постепенното заличаване на границите, разбирани като 
строги разделителни линии между държавите. (…) Кейничи Омае с право подчертава 
значението на регионалните икономики като една от новите геополитически реалности 
в края на века. Той обаче отива твърде далеч в своята логика, обявявайки края на наци-
оналните държави. Понятието за национален суверенитет е отслабнало, но не е изчез-
нало“8. По-нататък той заостря вниманието ни върху необходимостта националните 
държави да си сътрудничат върху принципа на колективната сигурност. Когато правят 

                                                 
5 Бюрдо, Жорж. Държавата. София: Св. Кл. Охридски, 2007, с. 179. 
6 Цит. съч., с. 179 – 180. 
7 Монбриал, Тиери дьо. Двадесет години, които разтърсиха света. София: Център за сравнителни изследвания, 
2011, с. 8. 
8 Цит. съч., с. 328. 
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това, те (държавите) трябва да се научат да привличат към сътрудничество и съдейст-
вие „големите действащи лица на гражданското общество и да ги разглеждат вече не 
толкова като субекти и лобисти, а като партньори“9. Разбира се, уточнява авторът, 
вътрешните дела на държавите си остават тяхна работа, но терористичните и особено 
престъпни мрежи, заплахите за екологията не бива да остават встрани от процесите на 
глобализацията. Тези твърдения на споменатия автор кореспондират пряко и с нашата 
основна теза, че борбата с престъпността, и особено с организираната престъпност, не 
бива да се вменява като задължение само на националната държава. Този вид престъп-
ност отдавна е пресякла националните граници и се е превърнала в трансгранична. В 
защита на тази теза са и следващите ни разсъждения и анализи, направени върху резул-
татите от изследвания на ОП в някои от водещите държави – членки на ЕС. 

 
Влиянието на организираната престъпност върху икономическото 

развитие на ЕС 
 
Организираната престъпност води своето бурно развитие още от началото на 

българския преход, който така и не стана ясно дали е завършил, или по-точно кога ще 
завърши. Този преход се характеризира с дълбока икономическа криза, висока инфла-
ция и пълна парализа на правоприлагащите органи. В съзнанието на по-старото поко-
ление българи този преход се свърза с израза „мутренски времена“. Точно по това 
време се развихри и престъпността на всички равнища, създадоха се условия за трайно 
вкопаване на организираната престъпност (ОП) в новосъздадения бизнес сектор, и 
особено в корумпираната административно-управленска сфера. Тази своеобразна зараза 
не пощади и политическите институции. Родилните петна на споменатия преход оста-
виха дълбоки следи в днешното обществено-икономическо развитие на страната. 

Както отбелязват изследователите от Центъра за изследване на демокрацията в 
увода на издадения от тях сборник под заглавие „Оценка на заплахите от организирана-
та престъпност“ (2010 г.), вече десетилетия наред „продължават и опитите предимно от 
страна на неправителствени организации за осмислянето на организираната престъп-
ност не само през призмата на правните дефиниции и традиционните полицейски кате-
гории и обяснителни модели, но и като комплексен социален и пазарен феномен, съче-
таващ откровената криминална дейност с полулегални и привидно легални бизнес 
начинания компрометиращи демократичните и пазарните правила и ценности“10. Лип-
сата на адекватна информационно-аналитична основа, върху която да се изгради ефек-
тивна защитна система на правоприлагащите органи, позволи на организираните прес-
тъпни групи да разработят успешни модели на мимикрия на престъпния бизнес, утвър-
диха се и статутите на изявени „олигарси“, някои от които независимо от партийната 
принадлежност съществуват и днес. Освен това се разви и ново направление на прес-
тъпността в посткомунистическите условия, наречено „престъпност на белите якички“. 
Всички тези негативни явления на прехода поставиха на дневен ред необходимостта от 
по-ясни условия и преосмисляне на ефективното използване на и без това ограничените 
ресурси на правоприлагащите институции. Обществените очаквания за по-голяма проз-
рачност и отчетност в дейността на тези институции нарастваше всеки изминал ден и 
продължава и до сега. 

Трябва да се има предвид фактът, че в битката срещу организираната престъп-
ност от различните сфери – политическата, икономическата, военната и др., България 
не е сама, а нейните усилия в тази борба са координирани както на ниво ЕС, така и 
между отделните държави – членки на Съюза. В този смисъл може да се каже, че от 

                                                 
9 Пак там, с. 328. 
10 Оценка на заплахите от организираната престъпност. Сборник. София: Център за изследване на демокрация-
та, 2010, с. 8. 
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чисто методологическа гледна точка разработените от нашите криминолози тактики в 
стратегията на борбата срещу ОП са насочени към реализирането на следните цели: 

„● ликвидация на организираните престъпни формирования; 
● предотвратяване и пресичане на техните прояви; 
● изявяване, изобличаване и наказване на лидерите и активните участници в тях; 
● установяване, изявяване и привличане към сътрудничество на законно осно-

вание на онези от тях, които са били пасивни, не са вършили тежки престъпления или 
са били въвлечени в криминални формирования с измама и насила; 

● изявяване и пресичане на основните криминални капитали на основата на закон; 
● гарантиране на сигурността на участниците в наказателния процес; 
● разрушаване на икономическата, политическата, социалната и духовната ос-

нова на ОП посредством отстраняване на обстоятелства, функции и укрепване на пози-
ции на ред и законност в обществото“11; 

В борбата срещу ОП, както отбелязва Тихомир Стойчев, все още се допускат 
сериозни пропуски, като например шумно прокламиране на мерки и декларирана го-
товност на властите под формата на почти ритуално кръщаване на операции и др. За 
съжаление, всичко това се прави в условията на публично прехвърляне на обвинения 
между изпълнителната и съдебната власт, което поражда определено недоверие у граж-
даните, които допускат наличието на определени предварителни договорки, защита на 
лобистки и групови интереси. Нерядко в хода на тези шумни операции се допуска 
нарушение на гражданските права, необосновани репресии, нарушаване на закона, 
което води до остро компрометиране на властта и спадане на доверието на гражданите 
в нея.12 Причините за това са много, но по-важните от тях са свързани с нарушаването, 
кризата на държавността, непознаването и неуважението на правната система, конф-
ронтацията между лобитата във властта, връзките между сенчестата политика и сенчес-
тата икономика, ръста на безработицата, задълбочаването на социалното разслояване и 
др. Анализът на тези причини потвърждава необходимостта от усъвършенстване на 
правосъздаваната и правоприлагана правна система. Въпреки че в това отношение има 
и постигнати определени успехи, например приетата „Стратегия за национална сигур-
ност“ през 2011 г., „Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на ко-
рупцията и ОП“,“ Стратегията за превенция на престъпността (2012 – 2020 г.)“, необхо-
димо е да се осъществява постоянен качествен контрол върху начина, по който се из-
пълняват приетите решения. Нашата държава като равноправен член на ЕС трябва да се 
възползва още по-активно от направените оценки на риска от организираната престъп-
ност в Европейския съюз за 2019 и следващите години. Авторите на тези оценки въз 
основа на богат емпиричен материал, предоставен от съответните служби на държавите 
– членки на ЕС, посочват основните криминални зони. Според тях съществуват пет 
криминални зони, които трябва да се наблюдават и анализират постоянно. 

 Първата криминална зона е наречена Северозападна и нейният географски 
център се оформя от Нидерландия и Белгия. Тя по същество играе ролята на разпреде-
лителен център на хероина, кокаина, синтетичната дрога и продуктите, произведени на 
основата на канабиса. Нейната дейност се очаква да продължи и в бъдеще, като про-
дължава да оказва съществено въздействие върху държави, като Великобритания, Ир-
ландия, Франция, Испания, Германия, скандинавските и прибалтийските държави. 
Трябва да се отбележи фактът, че ОПГ, които играят активна роля в тази зона, са често 
базирани в други държави – членки на ЕС. Може да се каже, че тази зона е ключов 
финансов и бизнес център, но също така и специфична логистична зона, в която ОПГ 
осъществяват контакти и сключват договори, изпират незаконни финансови средства и 
извършват редица други нарушения. 

                                                 
11 Стойчев, Тихомир. Криминология и противодействие срещу престъпността. София: Пропелер, 2015, с. 277 – 278. 
12 Цит. съч., с. 278. 
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 Югозападната криминална зона е втората зона, която се формира обикновено 
по традиция около Иберийския полуостров и изпълнява ролята на югозападна врата 
към ЕС. В нея са разположени криминалните пазари на кокаина, канабиса, трафика на 
хора и нелегалната емиграция. 

 Североизточната зона е под силното влияние на източници и транзитни зони, 
които са разположени отвъд източните граници на ЕС (Русия, Украйна, Беларус). При-
токът на незаконни стоки се движи както на изток, така и на запад. От изток обикнове-
но се трафикират жени, незаконна емиграция, цигари, фалшиви стоки, синтетична 
дрога, хероин и др. 

 Южната криминална зона се характеризира с присъствие на организирани 
престъпни групи, ситуирани в Италия, които си взаимодействат с ОПГ извън ЕС. Освен 
споменатите вече продукти, като дрогата, тук се търгуват и фалшиви банкноти в евро и 
измами с кредитни карти. 

 Югоизточната криминална зона се намира географски между Азия и Европа и 
е важна врата на ЕС. Държавите, разположени около Черноморския басейн, като Румъ-
ния и България, са най-засегнатите и са обект на влияние на ОПГ. Румъния обикновено 
се разглежда като важен канал на миграция към ЕС, докато България играе централна 
роля в криминалните пазари, свързани предимно с дрога, фалшиви пари в евро, и осо-
бено с измами с кредитни карти.13 

Трудно е да се говори за влияние на ОП върху икономиките на държавите от 
ЕС, без да се очертаят споменатите криминални зони. В тези зони ОП се възползва от 
случващите се финансови и икономически кризи, в чиито условия се наблюдават освен 
посочените дейности, и засилено наемане на работници „на черно“, черни пазари, не-
регламентирани и недекларирани доходи, измами с престъпления срещу собствеността, 
лихварство, изнудване на предприемачи, изпаднали в затруднения, пране на пари и др. 

 
Вместо заключение 
 
Макар и хипотетично, като се имат предвид анализираните факти и дейността 

на ОПГ в посочените криминални зони, се очаква активизиране на тази дейност. В 
подкрепа на тази хипотеза е и споменатият вече факт на силна адаптивност, инициа-
тивност и организираност на престъпните групи в условията на икономическата криза, 
която циклично избухва в ЕС и води до тежки и труднопредвидими последици в него-
вото функциониране и развитие. 
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Abstract: In the article are analyzed the present challenges in cybersecurity and possible 

application of public international law. In his view, there are no specific legal norms but the UN Charter 
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provided adequate response to the current cyber threats. 
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Въведение 
 
Заплахите над киберсигурността биха могли да се разглеждат като нетрадици-

онни заплахи за националната и международната сигурност наред с неблагоприятните 
промени в околната среда и изменението на климата, изчерпването на природните 
ресурси, демографските промени и проблемите с общественото здраве. При този вид 
заплахи липсват такива разпознаваеми аспекти, като употребата на военна сила и пред-
видимостта на инициатора на вредоносното деяние. 

Киберпространството като глобална дигитална сфера е в състояние да предоста-
ви немислими за близкото минало ползи за обществата и индивидите. С помощта на 
новите форми на комуникация и търговия интернет се превърна в един от най-големите 
двигатели на икономическия растеж, иновациите и социалното развитие на нашето 
време. Киберсигурността е от решаващо значение както за просперитета и сигурността 
на държавите, така също и за упражняването на правата, свободите и ценностите в 
цифровата епоха. Обществата са силно взаимносвързани и зависими от интернет, обаче 
и информационните и комуникационните технологии са станали по-уязвими от злоу-
потребата с тези технологии. 

 
Съвременното международно право и киберсигурността 
 
Съвременното международно право не съдържа специфични норми за регулира-

не на киберсигурността. Това не означава обаче, че нейното нарушаване трябва да се 
възприема като резултат от нормалното поведение на държавите, организациите и инди-
видите. Някои автори1 сполучливо използват за целите на своя анализ примера с Устава 
на ООН, който беше финализиран преди откриването на ядрените оръжия. Тези средства 
за масово унищожаване не намериха място в този важен инструмент на съвременното 
международно право. Това не попречи на Международния съд на ООН обаче да потвър-
ди в Съвещателното си мнение за ядрените оръжия, че положенията на Устава на ООН 
се прилагат към всяко използване на сила независимо от използваните оръжия.2 

                                                 
1 Mačák, Kubo. Is the International Law of Cyber Security in Crisis? Law School, University of Exeter, Exeter, United 
Kingdom, 2016. – In: 8th International Conference on Cyber Conflict, 2016, Tallinn: NATO CCD COE Publications. 
2 ICJ. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Case (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226 [39]. По-
подробно по този въпрос вж.: Anastassov, Anguel. Are Nuclear Weapons Illegal? The Role of Public International 
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Според чл. 2(4) на Устава на ООН държавите се въздържат в международните 
си отношения от заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната 
цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е 
друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации. Тази нормативна разпоредба 
се подкрепя от обичайна международноправна норма за ненамеса във вътрешните 
работи на другите държави.3 

Спорен е въпросът дали обхватът на чл. 2(4) включва и кибератаката. Станови-
ще, които може да се счита за общоприето в юридическата практика, е, че Уставът на 
ООН забранява само упражняването на физическа сила. 

Действащото международно право съдържа норми за регулиране на физически-
те (кинетичните) военни атаки, упражнявани от и срещу държавите. Определени въп-
роси възникват обаче до каква степен тези норми биха могли да се прилагат към кибе-
ратаките. Интерес предизвиква анализът на хипотезата, при която държавата използва 
въоръжена сила в отговор на кибератака и до каква степен са валидни такива общоп-
ризнати принципи на международното хуманитарно право, като необходимостта, про-
порционалността, разграничаването и неутралността. 

Важен теоретичен и практически въпрос е дали кибератаката може да се при-
равни с въоръжено нападение. Положителният отговор на този въпрос би открил въз-
можност за пряко прилагане на международното хуманитарно право в случаите на 
въоръжено нападение. На Срещата на Върха на НАТО, проведена на 11 и 12 юли 2018 
г., бе дадено ново тълкувание на чл. 5 от Устава за колективна отбрана4, като се прие, 
че НАТО има намерение в случай на „хибридна война“5 да задейства разпоредбите на 
този член, какъвто е случаят и при въоръжено нападение. Тази теза обаче рязко сваля 
прага на приложимост на норма, чиято злоупотреба би поставила под опасност закон-
ността на ответното въоръжено нападение поради съмнителни или недостатъчни „хиб-
ридни“ доказателства. 

Съгласно принципа на необходимост до използването на сила трябва да се при-
бягва в краен случай, след изчерпването на всички допустими от международното 
право мирни средства. В този смисъл една кибератака не би била в съответствие с 
принципа на необходимост, ако не допринася за постигането на определена военна цел. 
Счита се, че принципът на пропорционалност не е спазен, ако определена военна цел 
може да се постигне с мирни средства със сравнително същите разходи. Този принцип 
забранява нападение, което ще причини смърт на граждански лица, наранявания на 
граждански лица, щети на граждански обекти и други загуби и щети, които биха били 
твърде големи в сравнение с конкретното и пряко военно предимство, което се очаква 
от това нападение.6 Без съмнение кибератаки, които са неконтролируеми, непредвиди-
ми или такива, които не разграничават граждански и военни цели, не са допустими 
съгласно международното хуманитарно право. Гражданските лица се ползват от закри-
ла, с изключение на случаите и по времето, когато те вземат пряко участие във военни-

                                                                                                                   
Law and the International Court of Justice. – In: Journal of Conflict and Security Law, Vol. 15, Issue 1, Oxford 
University Press, 2009, pp. 65 – 87. 
3 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 1986 I.C.J. 14, para 209. 
4 Чл. 5 от Устава на НАТО гласи: „Страните по Договора се договарят, че въоръжено нападение, предприето 
срещу една или повече от тях в Европа или в Северна Америка, ще се разглежда като нападение срещу всички 
тях, вследствие на което те се договарят, че в случай на такова въоръжено нападение всяка от тях, упражнявайки 
правото си на индивидуална или колективна самоотбрана, признато в чл. 51 от Устава на Организацията на 
обединените нации, ще окаже помощ на нападнатата страна или страни по Договора, като незабавно предприеме 
индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора такива действия, каквито смята за необходими, 
включително употребата на въоръжена сила, за възстановяване и поддържане на сигурността в Северноатланти-
ческата зона“. 
5 Според западни политолози в основата си „хибридната война“ означава разширяване на военните действия в 
цивилни сфери, като воденето на „войни“ вече става не само с оръжия, а с всички средства, в известен смисъл на 
„тотална война“, включваща цивилни инфраструктури, медии и киберпространство като средства и като обект. 
6 Първи допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1949 г. (1977), чл. 51 (5) (b). 
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те действия.7 Граждански лица обаче биха могли да не вземат пряко участие в такива 
действия и в същото време да допринасят за подготовката и провеждането на киберата-
ки и на това основание да се идентифицират като законна цел на евентуална контраата-
ка. Естеството на кибератаките прави изключително трудна проверката на принципа на 
неутралност, което създава определени трудности за гарантиране на статута на неут-
ралните държави. 

Обясними са трудностите за дефиниране на потенциала на отделните държави в 
сферата на киберпространството. Не бива да забравяме и простия факт за възможности-
те на отделни групи и индивиди. От друга страна непреодолими на този етап се оказват 
трудностите при създаване на надеждна система за контрол, да не говорим за предпри-
емане на мерки за гарантиране на изпълнението на съответните споразумения и евенту-
алното принуждение. 

Сравнявайки действащите режими за контрол на разпространението на ядрените 
и химическите оръжия например и възможния контрол на киберпространството, се нала-
га изводът, че твърде далече от реалния живот би било, ако една суверенна държава даде 
възможност на външен контролен орган да предостави достъп до своите електронни 
бази данни. Това, което може да се приложи обаче, е информативната функция, която е 
развита в основните международноправни инструменти за ограничаване на някои типове 
въоръжение. Държавите – членки на тези инструменти, в т.ч. Конвенцията за забрана на 
разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие8 и 
Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на бактерио-
логическо (биологическо) и токсично оръжие и за неговото унищожаване9, са поели 
задължение да предоставят периодично декларации за притежаваните запаси от матери-
алите и оборудването – предмет на международноправната регламентация. 

На основата на гореизложеното може да се направи изводът, че създаването на 
общ нормативен режим на киберсигурността трудно би отговорил на динамичното 
развитие на този тип обществени отношения, а постоянното му актуализиране на този 
етап би било непосилна задача както за всяка национална юрисдикция, така и за меж-
дународната правна рамка.10 

Възможна сфера на сътрудничеството между държавите би било съгласуването 
на определени мерки за доверие, които в редица случаи са част от основните междуна-
родноправни инструменти за ограничаване на въоръженията и за разоръжаване. 

 
Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетич-

ното пространство от 23 ноември 2001 г. 
 
Конвенцията за престъпленията в киберпространството е единственият специ-

ален многостранен юридически инструмент, приет на 109-ото заседание на Комитета 
на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноем-
ври 2001 г.11 

                                                 
7 Първи допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1949 г. (1977), чл. 51 (3). 
8 Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие е 
приета от Конференцията по разоръжаване в Женева на 3 септември 1992 г., одобрена от Общото събрание на 
ООН с Резолюция А/47/39 от 30 ноември 1992 г., открита за подписване в Париж на 13 януари 1993 г. и влязла в 
сила на 29 април 1997 г. Конвенцията е подписана от Република България на 13 януари 1993 г. и е ратифицирана 
на 29 юни 1994 г. Авторът на доклада е участвал в отделни етапи на преговорите за съгласуване на този между-
народноправен инструмент в качеството си на експерт в делегацията на Р България в Конференцията по разоръ-
жаването в Женева. 
9 Република България ратифицира Конвенцията по биологическото оръжие през 1972 г. 
10 Стоянова, Елена. Международноправна уредба на борбата с киберпрестъпленията. Дисертация за получаване 
на научната и образователна степен „доктор“. София, 2015, с. 176. 
11 Приета е със закон от 39-ото Народно събрание на 1 април 2005 г., ДВ, бр. 29 от 5 април 2005 г. Издадена от 
Министерството на правосъдието, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г. Влязла в сила за Република България 
от 1 август 2005 г. 
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В Конвенцията са уредени с такива въпроси, като посегателството срещу непри-
косновеността на данните, на системата и злоупотреба с устройства; компютърни прес-
тъпления, в т.ч. компютърна фалшификация, измама; правонарушения, свързани с детс-
ката порнография; престъпления, свързани с посегателства срещу авторското право и 
сродните му права. Комитетът на министрите на Съвета на Европа, в който е представена 
и България, на своята 111 сесия прие Допълнителния протокол към Конвенцията, с който 
се инкриминира пропагандата на расизъм и ксенофобия чрез компютърните мрежи. 

 
Втори допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за за-

силено международно сътрудничество 
 
Мандатът на работния орган за съгласуване на Втори допълнителен протокол 

предвижда обсъждането на такива въпроси, като по-ефективната правна взаимопомощ 
(като например засилено международно сътрудничество за съответните абонати, меж-
дународни производствени поръчки, съвместни разследвания, аварийни процедури и 
др.), разпоредбите за пряко сътрудничество с доставчици в други юрисдикции, рамката 
и гаранциите за съществуващите практики за трансграничен достъп до данни, защитата 
на принципите на правовата държава и защита на данните. 

 
Европейският съюз и НАТО и укрепването на киберсигурността 
 
Различните аспекти на киберсигурността заемат все по-важно място в работата 

на ЕС. Освен регулирането на някои специфични компютърни престъпления (атаки 
срещу информационни системи, сексуални злоупотреби и детска порнография) държа-
вите – членки на ЕС, и Европейската комисия (ЕК) насочват вниманието си към разви-
тието на политиката на Съюза за укрепване на киберсигурността. 

През 2013 г. бе обявен първият задълбочен цялостен политически документ – 
Стратегията за киберсигурност на ЕС: открито, безопасно и сигурно киберпространст-
во, със съобщение до Европейския парламент, Съвета на Европейския икономически и 
социален съвет и Комитета на регионите, ЕК и Върховния представител на ЕС по вън-
шните работи и политиката по сигурността.12 

Стратегията постави като задача държавите членки да вземат мерки срещу пре-
дизвикателствата в киберпространството и определи пет стратегически приоритета: 
постигане на киберустойчивост; драстично намаляване на компютърните престъпле-
ния; развитие на обща политика за киберсигурност и защита; развитие на индустриални 
и технологични ресурси за киберсигурност; създаване на международна политика на 
ЕС относно киберпространството, основана на европейските ценности. 

Директивата за мрежова информационна сигурност, която бе приета през 2016 
г.13, цели да подобри сътрудничеството между държавите членки по въпроса за кибер-
сигурността. С тази директива са установени задължения по отношение на сигурността 
за операторите на основни услуги в такива важни сектори, като енергетиката, транс-
порта, здравеопазването и финансите, както и за доставчиците на цифрови услуги, 
онлайн места за търговия, онлайн търсачки и услуги в облак. В рамките на тези сектори 
държавите членки посочват оператори, които предоставят основни услуги, въз основа 
на определени в директивата критерии. 

                                                 
12 European Commission. High Representative of the Union (2013): Joint Communication to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Cybersecurity 
Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. (JOIN (07 February 2013) 01 final). Brussels: 
European Commission, High Representative of the European Union for foreign affairs and security policy. 
13 Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо 
ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. [онлайн]. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148 
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Сред обсъжданите мерки за повишаване на киберсигурността в Съюза е и пред-
ложението за регламент относно ENISA (Агенцията на EC за мрежова и информацион-
на сигурност е център на знания за кибернетичната сигурност в Европа), която да под-
помага държавите членки при посрещането на кибератаки. Предлага се въвеждане на 
нова европейска рамка за сертифициране на киберсигурността в областта на информа-
ционните и комуникационните технологии, която да гарантира, че продуктите и услу-
гите са сигурни за ползване. 

Европейският съюз разработва комплексни норми, които да предпазят личните 
данни на гражданите на държавите членки. Това е Общият регламент относно защи-
тата на личните данни (познат също с английската абревиатура GDPR – General Data 
Protection Regulation).14 Единната стратегия за единния регламент влезе в сила на 25 май 
2018 г. и важи за всички компании, които обработват лични данни на европейски граж-
дани – интернет гиганти, софтуерни компании, болници, банки, университети и др. Този 
нормативен акт се прилага пряко две години след неговото приемане. Това означава, че 
влиза в сила и се прилага независимо от действащите национални правни норми. 

България е част от Центъра на НАТО за киберзащита, който се занимава с по-
добряване на капацитета, сътрудничеството и обмена на информация между НАТО, 
държавите членки и държавите партньори в областта на киберотбраната чрез образова-
ние, научноизследователска и развойна дейност. 

 
Основни аспекти на киберсигурността по българското национално 

право 
 
В България е създадена сравнително адекватна нормативна уредба на киберси-

гурността, която заедно с регулаторните мерки и механизми за саморегулация е пред-
мет на по-нататъшно развитие и хармонизиране в рамките на ЕС и НАТО. Стратегията 
„Киберустойчива България 2020“ предвижда три фази на развитие, като крайната цел е 
създаване на киберустойчиво общество. 

Специалната правна уредба на РБ относно киберсигурността обхваща следните 
нормативни актове: Закон за защита на личните данни и релевантни актове от евро-
пейското законодателство във връзка със защитата и неприкосновеността на личните 
данни; Закон за електронните съобщения и релевантни актове от европейското законо-
дателство; Закон за електронния документ и електронния подпис и релевантни актове 
от европейското законодателство; Закон за електронната търговия; Закон за платежните 
услуги и платежните системи. 

Със Закона за киберсигурността, приет на 31 октомври 2018 г., се уредиха 
дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включи-
телно дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпност-
та, в т.ч. предприемането на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на 
мрежова и информационна сигурност. 

Законът дефинира киберсигурността като състояние на обществото и държавата, 
при което чрез прилагане на комплекс от мерки и действия киберпространството е 
защитено от заплахи, свързани с неговите независими мрежи и информационна инф-
раструктура или които могат да нарушат работата им. В киберсигурността се включват 
мрежовата и информационната сигурност, противодействието на киберпрестъпността и 
киберотбраната. 

Законът изрично декларира, че системата за киберсигурност е част от системата 
за защита на националната сигурност. Управлението и организацията на системата за 
киберсигурност се осъществяват от Министерския съвет, като за подпомагане на изпъл-

                                                 
14 Регламент (ЕС) 2016/679, или така известният GDPR, е обнародван в Официален вестник на Европейския 
съюз от 4 май 2016 г. 
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нението на тези дейности към Министерския съвет се създава Съвет по киберсигурност-
та като консултативен и координиращ орган. Министерският съвет приема Национална 
стратегия за киберсигурност, а в определените случаи и Национална стратегия за мре-
жова и информационна сигурност. Законът дефинира правомощията в сферата на кибер-
сигурността на националния координатор, министъра на отбраната и началника на отб-
раната, министъра на вътрешните работи и държавна агенция „Национална сигурност“. 

Законът за киберсигурността въвежда изискванията на Директива (EС) 
2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за 
високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза, а 
така също предвижда мерки по прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/151 на 
Комисията от 30 януари 2018 г. за определяне на правила за прилагане на Директива 
(ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнително-
то уточняване на елементите, които трябва да се вземат предвид от доставчиците на 
цифрови услуги при управлението на рисковете за сигурността на мрежите и информа-
ционните системи, както и на показателите за определяне на това дали даден инцидент 
има съществено въздействие. 

 
Заключение 
 
В бъдеще развитието на все повече области на съвременния живот, като иконо-

мика, комуникации, финансова система и др, става още по-зависимо от ефективното 
функциониране на киберпространството. Успоредно с тази тенденция се увеличава и 
ръстът на киберзаплахите, като например увеличаване на използването на услуги, 
включващи извършването на компютърни престъпления, повишена хакерска активност 
при облачните услуги за целите на шпионажа и т.н. 

Киберсигурността зависи от правилния баланс между откритост, сигурност, 
стабилност и свобода. Това може да се постигне само чрез международно сътрудничес-
тво и диалог в световен и регионален план. Формирането на обща политика на киберси-
гурността между отделните държави, международните организации и бизнеса все още е 
в сферата на добрите пожелания. Поради тази причина липсва и многостранно спора-
зумение, което да обхваща въпросите на киберсигурността и киберпрестъпността. 

В същото време държавите – членки на ООН, полагат усилия за укрепване на 
националното си законодателство в сферата на киберсигурността. Според Специализи-
раната служба на Съвета на Европа в областта на киберпрестъпността около 90 % от 
193 държави – членки на ООН, към януари 2018 г. са завършили или започнали рефор-
ми на законодателството си в сферата на киберпрестъпността.15 

В рамките на Европейския съюз протича процес на усъвършенстване на борбата 
с кибератаките, фалшивите новини и киберпрестъпленията. ЕК представи допълнител-
ни инициативи за укрепване на киберсигурността в Съюза, а именно: концепция за 
начина на реагиране на мащабни кибератаки; укрепване на Европейския експертен 
център за научни изследвания в областта на киберсигурността наред със създаването на 
мрежа от подобни центрове на равнище държави членки; и по-ефективно противодейс-
твие на киберпрестъпността със средствата на наказателното право чрез Директивата за 
борба срещу измамите и фалшифицирането на непарични платежни средства. 

Р България отделя специално внимание на киберсигурността като нова секторна 
политика в рамките на актуализираната си Стратегия за национална сигурност. Наред с 
необходимостта от последователна превантивна дейност на всички нива в публичния и 
частния сектор с особена острота се поставя въпросът за предприемане на законодател-
ни промени с цел хармонизиране на националната нормативна база с тази на ЕС и НА-

                                                 
15 Schulman, Cristina. Legislation and legal frameworks on cybercrime and electronic evidence: Some comments on 
developments 2013 – 2018. United Nations Intergovernmental Expert Group on Cybercrime, Vienna, 3 – 5 April 2018. 
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ТО и по-ефективно използване на международните механизми и програми за изгражда-
не на общ капацитет и способности за киберзащита. 

Обективно погледнато, киберпредизвикателствата ще продължат да пресичат 
националните граници и юрисдикции, поради което сигурността на киберпространст-
вото неизбежно се превръща в проблем от световно значение, справянето с който изис-
ква глобален и изпреварващ подход. 
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Abstract: Stefan S. Bobchev is a prominent Bulgarian public, scientist and statesman. Since the 

end of the 19th and the beginning of the 20th century, when the Blocs for the future of the World War was 
formed, he was actively involved in the unity movement of the Slavic nation. The idea is not to be opposed 
to the prepared world conflict. On the field of struggle for Slavic unity, Bobchev stands out as an active 
organizer and political figure. The article synthetically follows this humane activity of the prominent 
Bulgarian. 

Key words: elevation, affirmation, Slavonic reciprocity, Slavophile, committee 
 
В края на XIX в., след обединението на Германия, започва формирането на два-

та блока – Централните сили и Съглашението. В началото на ХХ в. завършва изгражда-
нето им и изработването на военните им програми. Всичко това създава напрежение и 
заплашва мира на Балканите и в Европа. В тази напрегната обстановка славянските 
народи търсят спасение в укрепването на междудържавните си отношения. Изграждат 
се славянски дружества на доброволна непартийна патриотична обществена и култур-
но-просветна основа. Всички те развиват широка дейност за реализиране на славянско-
то единство, което да предотврати военния сблъсък между славянските държави при 
вече напредналата подготовка за Първата световна война в началото на ХХ в. 

Идеолог и голям организатор на славянското движение за единство е Стефан 
Савов Бобчев. Той е роден през 1853 г. в град Елена. Формира се като книжовник, 
публицист, юрист, учен и държавник. Участник и идеолог е в създаваните в края на 
ХIХ и в началото на ХХ в. редица славянофилски организации. Той е един от основате-
лите на Юридическото дружество и негов подпредседател. Инициатор е и за създаване-
то на Дружество на българските публицисти и писатели, на което става пръв и дългого-
дишен председател (1901 – 1921 г.). На прага на ХХ в. влиза в Настоятелството на 
създаденото на 4 декември 1899 г. като доброволна непартийна патриотична обществе-
на и културно-просветна организация Славянско дружество в България.1 

Дружеството развива активна дейност за осигуряване на националната сигур-
ност на България при нарастващото международно напрежение през първото десетиле-
тие на ХХ в. Негови основатели са предимно по-обикновени общественици, учители, 
търговци и занаятчии. Първите му вдъхновители са национално известните обществени 
дейци и държавници Митрополит Климент (Васил Друмев) и Иван Вазов. С. Бобчев е 
достоен техен последовател. През 1903 г. той е избран за председател на Дружеството и 
го ръководи до края на живота си – 1940 г. Дейността му като ръководител на Дружест-
вото е „диктувана от идеология и политика за прилагане идеята на славянска взаим-

                                                 
1 Бобчев, С. С. Значение на славянската взаимност и на славянските благотворителни дружества. Пловдив, 1904, с. 9. 
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ност“2. Славянското дружество има за цел преди всичко да поддържа „културните и 
нравствените връзки с Великата Освободителка“; да „развива всред българския народ 
славянско съзнание за културно единение“; да води и поддържа отношения с всички 
славянски благотворителни дружества; да осигурява помощ на бедни, но способни за 
образование младежи; да подпомага училища и църкви в „бедни и безпомощни славян-
ски земи“; да поддържа връзки, осигуряващи „братска солидарност между славянските 
народи“; и много други дейности с благотворителен характер. Поставената цел на Дру-
жеството го държи далеч от политическите събития и процеси. Идеята е да наложат и 
на останалите славянски народи да не се обвързват с противопоставянето на формира-
лите се блокове. 

Дейността му протича през три периода. Първият е времето на формирането в 
продължение на три-четири години, от края на ХIX и началото на ХХ в. Вторият обх-
ваща следващите десетина години. По време на войните дейността му е ограничена. 
След Първата световна война по същество започва третият му период.3 

През първите два периода Славянското благотворително дружество се натовар-
ва предимно с общославянски и домашни благотворителни мероприятия. Водена от 
горепосочените подбуди и отправени молби към Дружеството, организацията оказва 
помощ на българските бежанци от Македония, прогонени от жестокостите на турците 
по време и след въстанията от 1902 и 1903 г. Дружеството открива подписка за събира-
не на помощи, предназначени за нещастните бежанци от Македония.4 

Събитията в Македония тревожат цялата българска общественост. Създава се 
комисия, която да се запознае и да вземе отношение по развиващите се революционни 
процеси в Македония. Стефан С. Бобчев е избран за председател на образуваната коми-
сия. В нея със свои представители вземат участие всички политически партии. Комиси-
ята свиква заседания и обсъжда „македонските работи“.5 Предвиждат се мерки, стаби-
лизиращи положението на Балканите, чрез дейности, укрепващи славянското единство. 
Приоритет в това отношение имат общите интереси между българи и сърби. Големи 
надежди се възлагат на все повече утвърждаващата се идея за славянско единение. 

В началото на ХХ в. Славянското дружество в България се издига като общос-
лавянски фактор. Взема участие във всички духовни прояви, тържества, съвещания, 
чествания и събори, отстояващи „здравата идея за общославянска културна и стопанска 
взаимност“. Значим израз на южнославянската взаимност става модерната за своето 
време културна идея. Тя се възприема и от българските интелектуалци в различните 
области на културата. За разпространение на културната идея Славянското дружество 
издава списанието „Славянски глас“, енциклопедичния „Славянски календар“ и т.нар. 
„Славянска библиотека“. Особено близка е културната идея на писатели и публицисти 
от по-старото и по-младите поколения.6 През 1904 г., по време на художествена излож-
ба в Белград, сръбски студенти показват стремеж за съюзяване на южнославянските 
художници на федеративен принцип, с участието на сръбски, хърватски, словенски и 
български организирани сдружения. Идеята за създаване на такъв съюз се лансира още 

                                                 
2 Бобчев, С. С. Страници от моята дипломатическа мисия в Петроград (1912 – 1913). София, 1940, с. 65; Бобчев, 
С. С. По случай 25-годишния юбилей на Славянското дружество в България. Вж.: Славянски глас, год. XIX, 
1925, кн. 4, с. 6 – 7. 
3 Бобчев, С. С. По случай 25-годишния юбилей на Славянското дружество в България. – В: Славянски глас… 
Цит. съч., с. 5 – 7; Славянски календар (издава се от Славянското дружество), 1925, с. 3 – 5; Славянски кален-
дар, 1926, с. 24 – 32. 
4 Народна библиотека „Кирил и Методий“. Български исторически архив (НБКМ – БИА), II Д 10472. Проф. 
Бобчев, С. С. Страници от моята дипломатическа мисия…, с. 65. 
5 НБКМ – БИА, II Д 10483. 
6 Дневник, № 1480 от 18.08.1906, с. 2; Георгиева, Милена. Стефан С. Бобчев и Съюзът на южнославянските 
художници „Лада“ (1904 – 1912). – В: Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940). Живот и дейност. Юбилеен сборник. 
Доклади от научната конференция, организирана от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, посвете-
на на 140-годишнината от рождението му, София, 4 ноември 1993 г. София, 1999, с. 42; 43; Стефан С. Бобчев по 
случай 25-годишния юбилей на Славянското дружество в България… Цит. съч., с. 5 – 7. 
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на първата южнославянска изложба, организирана в Белград от хърватския писател и 
близък приятел и съмишленик на С. Бобчев – Люба Бабич – Джалски. Тук присъстват и 
български художници, писатели и публицисти.7 

Самият Съюз на южнославянските художници се създава от четири национал-
ности (българската, сръбската, хърватската и словенската) на 16 декември 1904 г. в 
София. Организаторите без противоречие приемат Съюза да бъде наречен на славянс-
ката богиня Лада. Приема се към Настоятелството на всеки клон от националностите да 
бъде привлечен по един писател и публицист.8 От българска страна към Настоятелство-
то са включени С. Бобчев и П. Р. Славейков. А. Протич е представител на сръбското 
настоятелство, а за хърватското и словенското са привлечени Риста Одавич, Люба 
Бабич – Джалски и Антон Безеншек.9 Привлечени са по-голям брой български книжов-
ници. Това е съобразено с избора на българския клон за централен във връзка с предви-
деното провеждане през 1906 г. на втората южнославянска изложба в София. 

През април 1905 г. в хърватския град Загреб е организирана среща за изработва-
не на устава на „Лада“. За тази среща заедно с художниците и студентите заминава и С. 
Бобчев като представител на Дружеството на българските писатели и публицисти, на 
което той е председател.10 На срещата в Загреб се дискутира и издигнатата от Бобчев 
при образуването на Съюза „Лада“ идея за създаване на южнославянски съюз на 
писателите и публицистите. За реализирането на тази идея С. Бобчев полага големи 
усилия. За да се придаде на подготвения конгрес истински южнославянски облик, той, 
без да „пожали ни труд, ни средства“, обикаля Сърбия, Хърватско, Словенско, Далма-
ция, Черна гора, Херцеговина и Босна и осигурява делегати от всички краища на сла-
вянския етнос. На конгреса (16 – 19 август 1906 г.) пристигат „най-видните представи-
тели на южнославянската мисъл“. Тук дейността на С. Бобчев за осъществяване на 
славянското единство е оценена по достойнство и той е избран „с акламации“ за първи 
председател на Южнославянския съюз на книжовниците и публицистите.11 

Постепенно идеята за обединението на различните професионални структури на 
южните славяни е подета и от студенти, лекари, пчелари, учители и др.12 По-широко 
между тях започва практически да се разпространява идеята за славянската взаимност в 
началото на ХХ в. Тогава Настоятелството на създаденото в Пловдив Славянско бла-
готворително дружество, което е клон на Централното, организира „безплатни общест-
вени сказки“. Да бъде оратор на първата сбирка се нагърбва секретарят на това дружес-
тво – Илия С. Бобчев. За да изтъкне значимостта на създадената обществена организа-
ция, той избира темата „Значение на славянската взаимност и на славянските благотво-
рителни дружества“.13 За да получи по-голямо разпространение славянската идея, Ил. 
Бобчев „урежда“ части от неговата реч да бъде отпечатана във вестник „Родопски ек“ 
(бр. 30 от 1904 г.). 

В проруски настроените среди в България значителен отзвук получава азиатска-
та политическа и военна криза в началото на ХХ в. Съчувствието към руските войници 
се изразява в организираната от Славянското дружество в България първа българска 
санитарна мисия за Русия. Българска медицинска бригада изпраща Червения кръст в 
Далечния изток, за да окаже помощ на воюващите с японците през 1904 – 1905 г. руски 

                                                 
7 Георгиева, Милена. Цит. съч., с. 42; Българо-балкански културни взаимоотношения 1878 – 1944. София, 1986, 
с. 202; Рапорт на Ярослав Вешин до министъра на народното просвещение за дейността на Съюза на южносла-
вянските художници „Лада“ на конгреса в Загреб, 5 май 1905 г. 
8 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 520, оп. 1. а.е. 199, л. 4 – 5. 
9 Пак там. 
10 Георгиева, Милена. Цит. съч., с. 43. 
11 Стефан С. Бобчев – живот и обществено-книжовна дейност, и показалец на по-главните му научно-книжовни 
трудове. София, 1909, с. 8 – 12. 
12 Дневник № 1480 от 18.08.1906, с. 2; № 137 от 4.08.1906, с. 1. 
13 Бобчев, Илия С. Значение на славянската взаимност и на славянските благотворителни дружества. Пловдив, 
1904, с. 3. 
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войници.14 Изградена е българска болница. Славянското дружество в България, Дру-
жеството на Червения кръст и един Дамски комитет събират и превеждат значителни 
суми за тази болница, която разполага с 60 болнични легла. Своята лепта за „болните 
братя руси“ дават всички духовни, военни и граждански среди. Изразено е „всена-
родното съчувствие на целия български народ“.15 За нашите славянски среди тази стъп-
ка – заявява Бобчев – „е една свещена обязаност (задължение – бел. авт.) (…) символ и 
знак на нашата преданост и благодарност към освободителката Русия“.16 

По време на балканските войни подобна солидарност е организирана от руския 
Червен кръст и други организации, занимаващи се с подобна благотворителна дейност. 
В България пристигат множество руски санитарни мисии. Една част от тях действат по 
фронтовете, а други създават болници в тила на българската армия.17 В началото на 
Първата световна война ролите са разменени. Българска санитарна мисия е организи-
рана и изпратена в Русия през октомври 1914 г.18 Веднага след започването на войната 
Славянското дружество в България открива и „всенародна подписка за събиране на 
помощи“, предназначени за „ранените руски войници“. Изпратената санитарна мисия 
оказва медицинска помощ и на местното население. Лекувани са „над 5000 души – 
граждани и гражданки“.19 Тези действия на Славянското дружество в България са израз 
на идеите на неговия председател Ст. Бобчев, който убедено и последователно работи 
за осъществяване на единството на славянските народи. По негова инициатива се орга-
низират благотворителни събрания из страната. Изнасят се доклади на тема „Значение 
на славянската взаимност и славянското благотворително общество“.20 Проф. Бобчев 
отделя специално внимание на ролята на българската жена в дейността на Червения 
кръст. Разказва подробно за спонтанните молебени из страната за „тържеството на 
руското оръжие“.21 

Към 1908 г. се очаква да възникне ново напрежение на Балканите. То е свързано 
с изтичащия 30-годишен срок, предоставен на Австро-Унгария от Берлинския конгрес 
(1878 г.) да окупира Босна и Херцеговина. Последва тяхното анексиране към двуединна-
та монархия. Тази стъпка и засилващата се опасност от германско влияние към славянс-
ката държава активизират славянското движение. Резултат от това са поредицата срещи 
през 1908 и 1909 г. в Прага, Петербург и Москва. Активен участник в тях е Ст. Бобчев. 
Тук се обсъждат все повече усложняващите се политически проблеми на Балканите и в 
Европа. На тази основа възниква напрежение и в междуславянските взаимоотношения. 
Позицията на Бобчев във водените дискусии се определя от възприетите политически 
принципи и славянофилски идеи. Той се стреми да подкрепя политиката на официалните 
руски среди (около депутата А. А. Наришкин и на Ал. А. Башмаков, проф. М. М. Кова-
левски, академик А. И. Соболевски, М. В. Красновский и др.) към славянофилското 
движение. Паметно ще остане и изказването на М. В. Красновский на 11 май 1909 г. в 
салона на армията и флота. В него видният руски славянофил уверява делегатите, че 
Русия ще зачита идентичността и свободата на другите славянски народи. 

                                                 
14 Чукова, Р. А. Болгарская санитарная миссия на Дальнем востоке в 1904 – 1905 гг. как выражение милосердия 
и благодарности к русскому народу и дому Романовых. – В: У истоков российской государственности. Роль 
женщин в истории династии Романовых. Исследвания, материалы. Четвертая международная научно-
практичесская конференция „У исстоков российской государствености“, Санкт-Петерербург, 2012, с. 465 – 481. 
15 Бобчев, Ст. България в Далечния изток. София, 1907, с. 1 – 3. 
16 Славянски календар, 1925 г., с. 65 – 67; Бобчев, С. С. По случай 25-годишния юбилей на Славянското дружес-
тво… Цит. съч., с. 5 – 7; 65; 67. 
17 Златева, Ани. Дейността на петербургския руско-български Дамски благотворителен комитет през Балканска-
та война 1912 г. – В: Исторически преглед, 2016, кн. 1 – 2, с. 92 – 96. 
18 Славянски календар, 1925 г., с. 66 – 67. През 1916 г. поради развилите се събития мисията е върната в България. 
19 Бобчев, С. С. Страници из моята дипломатическа мисия… Цит. съч., с. 66 – 67. 
20 Бобчев, С. С. Значение на славянската взаимност и на славянските благотворителни дружества… Цит. съч., с. 9. 
21 Бобчев, С. С. Значение на славянската взаимност… Цит. съч., с. 9 и сл. 
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На тази среща и Бобчев се стреми последователно да отстоява интереса на сла-
вянските народи за единение.22 Той говори за „славянската идея в България“. Запознава 
присъстващите делегати на съвещанието със същността на българските славянофилски 
организации „Славянско дружество“ и „Славянска беседа“.23 Специално подчертава, че 
те са „всепартийни“, т.е. надпартийни. В тях може да присъства всеки български граж-
данин, прегърнал славянската идея. Разкрива и възгледите и позицията на българското 
славянско движение, което според него „продължава да върви по здравия път на една 
славянска културна деятелност…“24. А относно Македония заявява, че българо-
сръбските отношения могат да бъдат много добри, но въз основа на „предоставяне 
Македония на македонците“.25 Така Бобчев отстоява правителствената политика в този 
момент – „автономията“, като път за разбирателство между заинтересованите балканс-
ки народи.26 

Крайната цел на тази славянска среща е, освен укрепване на славянското едине-
ние, да бъдат предизвикани правителствата на славянските държави към политическо 
сближение. Явен е и дълбокият замисъл на славянските идеолози – единение на южните 
славяни с оглед на завършване на формирането на военните съюзи в края на първото и 
началото на второто десетилетие на ХХ в. Целта е по възможност да се избегне в бъ-
деще евентуално политическо и военно противопоставяне на славянските народи. 

Впоследствие с двучасова реч в „Славянска беседа“ Ал. Людсканов запознава 
българската общественост с приетите на събора в Прага решения и уведомява С. Боб-
чев за извършеното от него полезно дело за славянското движение.27 Борбата за славян-
ско единение е предизвикана и от появата на хора, отричащи възможността за създава-
не на „славянски съюз“, незаинтересовани от живота на славяните и интересуващи се 
повече за живота на немците, французите и англичаните, отколкото за русите, поляците 
и чехите. 28 

Ст. Бобчев е последователен привърженик за културно, икономическо и поли-
тическо сближение на България с южните славянски народи и с Русия. Важен принос 
на българските славянофили в това отношение е организираният в София Всеславянски 
събор през лятото на 1910 г. В него вземат участие представители от всички държави, 
населени със славяни. На този събор се вземат решения и се приема програма, които 
през следващите десетилетия следва да се изпълняват. На събора възникват остри про-
тиворечия по важни политически проблеми, които се оказват висока преграда за разви-
тието на славянското сближение през следващите десетилетия. Въпреки това трябва да 
се изтъкне заслугата на С. Бобчев и ръководеното от него Славянско благотворително 
дружество за запазване на добрите отношения между южните славяни относно разви-
тието на културните и икономическите контакти. 

Цялостната дейност на Бобчев и на славянофилските организации и институции 
е своего рода миротворна вълна срещу възникващите противоречия, криещи опасност 
от силово разрешаване на междудържавни въпроси. Войната като път за разрешаване 
на социалните и националните въпроси остава чужда за организираното славянофилско 
движение. Разбира се, това не се отнася за националноосвободителните въстания, из-
бухнали в началото на ХХ в., и за Първата балканска война, с която завършват нацио-
налноосвободителните борби на балканските народи. 

                                                 
22 Бобчев, С. С. Майски славянски съвещания в Петербург и Москва. – В: Славянските съвещания. София, 1909, 
с. 3 – 5; 6 – 16; Николова, Г. Славянски дни и събори. София, 1910, с. 13 и сл.; Станев, Никола. Най-нова 
история на България 1878 – 1912 г. Кн. 1. От Освобождението до Балканската война. София, 1925, с. 137 – 138. 
23 Бобчев, С. С. Майски съвещания… с. 4. 
24 Пак там. 
25 Пак там. 
26 Саздов, Димитър и др. История на България 681 – 1944. Том втори. София, 2003, с. 440 – 441. 
27 НБКМ – БИА, ф. II Д 10711. 
28 Бобчев, Илия С. Нека се опознаем! Пловдив, 1906, с. 3 – 4. 
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Последователна е дейността на Бобчев и славянофилите за избягване на проти-
вопоставянето на славянските държави. От това произтича и идеята в политиката им за 
запазване на мира в началото на ХХ в., което е и своего рода опит да бъде избегнат 
наближаващият световен военен конфликт. 

Установените връзки и отношения между славянските народи в началото на ХХ 
в. се оказват полезни през следващите десетилетия при търсенето на помощ или разре-
шаването на спорни въпроси между славянските държави. Незагасващата славянска 
идея за единение и солидарност особено силно е залегнала в духовния и политическия 
живот на българския и руските народи. Симпатиите и солидарността между тях са 
залегнали толкова дълбоко, че каквито и правителства да ги управляват, всякакви ради-
кални промени са обречени на неуспех. А руско-българското славянско единение е 
безспорна основа за единството и солидарността на всички славянски народи. 
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Abstract: The topic for the demographic crisis reflects one of the main problems of 

contemporary country and it is very important for its economic security. The aim of the present study is 
an analysis of factors influencing quantitative and qualitative characteristics of Bulgarian population and 
prognostication of its number with horizon 2050 year. 

Key words: population, demographic crisis, economics, economic security, Bulgaria 
 

Въведение 
 
Икономиката на всяка държава се създава, ръководи и управлява от хората в 

нея. Навсякъде по света управляващите обявяват населението за главното национално 
богатство. 

Населението е важен фактор при вземането на държавни решения в социалната, 
икономическата и политическата сфера, като ролята му все повече нараства. От коли-
чествената му маса и качествената му характеристика в голяма степен зависят силата на 
държавата и благополучието на населението ѝ. 

Темата за ниската раждаемост и високата смъртност (отрицателния естествен 
прираст) на населението отразява един от основните проблеми на съвременната държа-
ва и е много важна за икономическата ѝ сигурност. Проблем е, че все повече хора от 
икономически активното население напускат собствената си родина и бягат от нейните 
проблеми с цел поддържане на по-висок жизнен стандарт от този тук. В България оста-
ва застаряващо население, което не е икономически и фертилно активно. Влошеното 
възпроизводство в съчетание с ниските доходи и други отрицателни икономически и 
социални явления води до тежка демографска криза. Преходът от планова към пазарна 
икономика вече почти 30 години не успява да реши редица проблеми на микрониво, 
като някои от тях, какъвто е демографският, прерастват в макропроблем с дългосрочни 
последици. Несигурността във всичките ѝ проявления и сфери все повече го задълбоча-
ва заради високата безработица, ниските доходи, лошото здравеопазване, престъпност-
та и т.н. Това се отразява в двете направления – ниска раждаемост и висока смъртност, 
определящи траен отрицателен естествен прираст. Демографската криза влияе върху 
икономическия потенциал на държавата ни и поставя сериозен въпрос за бъдещето на 
българската икономика и нация като количествени и качествени характеристики. 

Демoгpафията е наука за наcелениетo, изучаваща закoнoмеpнocтите на негoвoтo 
възпpoизвoдcтвo във вpъзка c изменениетo на бpoя и cъcтава му. Демографският статут 
на една държава се определя основно от три основни фактора – раждаемост, смъртност, 
миграция, както и дpуги, по-маловажни, пpoцеcи. Главната цел на демографската поли-
тика е да се създадат благоприятни условия за раждане и отглеждане на желания брой 
деца и тяхната социализация да бъде в съответствие с потребностите и утвърдените 
ценности. Налага се мисленето за качествените характеристики на населението – годни 
и способни хора за извършване на полезна трудова и социална дейност. 
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Целта на настоящото изследване е анализ на факторите, влияещи върху коли-
чествените и качествените характеристики на българското население, и прогнозиране 
на броя му с хоризонт 2050 г. 

Тези закoнoмеpнocти трябва да cе изучават катo cвъpзани c икoнoмичеcките и 
coциалните явления в oбщеcтвoтo и да ни дават инфopмация за cъcтавяне на пpoгнoзи и 
пpедвиждания за бъдещoтo pазвитие на наcелениетo на дадена теpитopия. Направените 
пpoгнoзи cа мнoгo важни за вcеки един аcпект на дъpжавнoтo упpавление. В дългocpo-
чен пеpиoд те cе изпoлзват за cъздаване и пpoкаpване на пoлитика за cтимулиpане на 
възпpoизвoдcтвoтo или за oгpаничаване на бpoя на наcелениетo пpи неoбxoдимocт. 

Прогнози за прираста и анализ на населението на България 
Пo данни и пpoгнoзи на Националния статистически институт (НCИ) [4] на Бъл-

гария, кактo и oт дoклада на Организацията на обединените нации (OOН) [5], Бългаpия 
е изпpавена пpед демoгpафcки cpив. Към мoмента наcелениетo на cтpаната ни набpoява 
oкoлo 7 млн. души. Пpез 2050 г. cе пpедвижда то да бъде 5,4 млн. На фoна на заcтpаши-
телнo намаляващия бpoй на хората у нас са налице тенденциите към нарастване за 
cветoвнoтo наcеление. Oт 6,8 млpд. души, живеещи днеc на планетата, cе oчаква към 
2050 г. да дocтигнат 9,1 млpд. души. 

Тpуднo е да cе пpoгнoзиpа тoчният пpиpаcт на наcелениетo за cледващите деcети-
летия у нас. Pаждаемocтта пocтепенно cпада cпpямo cpедните cи pавнища от предишните 
години. Cмъpтнocтта мoже pязкo да cе пpoмени пopади бoлеcти, вoйни, глoбални катаcт-
poфи или cъщеcтвени пoдoбpения в медицината. Количествените и качествените характе-
ристи cpед pазличните етничеcки гpупи варират различно. Въпpеки тoва НCИ изгoтвя тpи 
xипoтези (ваpианта) на пpoгнoза за наcелениетo на Бългаpия дo 2050 г. [3]: 

Пъpви ваpиант (целеви): oпpеделя cе катo pеалиcтичен и е cъoбpазен c нopма-
тивните изиcквания на Евpoпейcкия cъюз за демoгpафcкoтo и coциалнo-икoнoмичеcкo-
тo pазвитие на държавите членки. Cпopед негo наcелениетo на Бългаpия ще намалява 
cъс забавенo темпo и пpез 2050 г. тo ще е c около 1 450 000 пo-малкo oт 2020 г. 

 
Таблица № 1. Реалистична прогноза за населението на България до 2050 г. 
 

Година  
2020 2030 2040 2050 

Общо 7 136 511 6 712 445 6 301 578 5 685 398 
Мъже 3 444 369 3 242 984 3 054 423 2 867 670 
Жени 3 692 142 3 469 461 3 247 155 3 025 962 

 
Втopи ваpиант (oтнocителнo уcкopяване): Пpи тoзи ваpиант cе пpедпoлага, че 

демoгpафcкoтo pазвитие ще пpoтича пpи благoпpиятни coциалнo-икoнoмичеcки пpoце-
cи в cтpаната. Тoва е oптимиcтичният ваpиант, пpи кoйтo наcелениетo ще намалява, 
нo cъc значителнo бавен темп, и cе oчаква да бъде c около 856 000 пo-малкo oт 2020 г. 

 
Таблица № 2. Оптимистична прогноза за населението на България до 2050 г. 
 

Година  
2020 2030 2040 2050 

Oбщo 7 220 342 6 911 969 6 633 631 6 364 375 
Мъже 3 487 901 3 347 102 3 227 901 3 115 148 
Жени 3 732 441 3 564 867 3 405 730 3 249 227 

 
Тpети ваpиант (oтнocителнo забавяне): Пpи тoзи ваpиант pазвитиетo на наcе-

лениетo е пpoгнoзиpанo пpи xипoтеза за неблагoпpиятни coциалнo-икoнoмичеcки 
пpoцеcи в cтpаната. Тoва е пеcимиcтичният ваpиант, пpи кoйтo наcелениетo ще нама-
лее c около 1 440 000 души cпpямo 2020 г. 
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Таблица № 3. Песимистична прогноза за населението на България до 2050 г. 
 

Година  
2020 2030 2040 2050 

Oбщo 7 094 891 6 612 210 6 133 933 5 654 901 
Мъже 3 422 671 3 190 445 2 966 303 2 741 414 
Жени 3 672 220 3 421 765 3 167 630 2 913 487 

 
Фигура 1. Обобщена прогноза за населението на България в три варианта 

до 2050 г. 
 

 
 
На Фигура 1 е пpедcтавена cpавнителна гpафика между тpите пpoгнoзи за наcе-

лениетo на Бългаpия с хоризонт дo 2050 г. И пpи тpите ваpианта, pазpабoтени oт НCИ, 
cе забелязва пpoгpеcивнoтo намаляване на наcелениетo на Бългаpия в диапазона 12 – 20 
%. Тoва дo извеcтна cтепен cе дължи на заcтаpяванетo на наcелениетo и на икономи-
ческата емиграция през последните 30 години. Тoва заcтаpяване на наcелениетo е пpе-
дизвиканo oт икoнoмичеcкoтo и coциалнoтo pазвитие на cтpаната, медицинcкoтo 
oбcлужване и oбpазoвателната cиcтема. Cpедната пpoдължителнocт на живoта през 
2017 г. cе е увеличила c малко над 7 гoдини в cpавнение c 2000 г. и достига 74,7 години, 
но остава една от най-ниските средни продължителности на живота в ЕС и по света. У 
нас, освен че имаме най-ниската средна продължителност на живота в Европа, имаме и 
най-застарялото население, тъй като много млади хора напускат България. Причината е 
във формирания демографски дисбаланс (съотношението икономически активно – 
възрастно население). Преди десетина години на 100 излизащи българи в пенсионна 
възраст имаше 124 българи, които са влизали в активна възраст. Този коефициент днес 
е 100 на 62, но в области като Видин, Габрово и Смолян той е около 100 на 40 [1]. 

Уpбанизацията на наcелениетo cъщo oказва гoлямo влияние въpxу еcтеcтвения 
пpиpаcт и заcтаpяванетo. Наpед c изменениетo на еcтеcтвения пpиpаcт на наcелениетo 
наcтъпват и значителни пpoмени в cтpуктуpата му пo меcтoживеене. Oтнocителният дял 
на cелcкoтo наcеление непpекъcнатo намалява за cметка на гpадcкoтo, кoетo cе дължи на 
мигpациoнните пpoцеcи, кoитo пък cа пpедизвикани oт икoнoмичеcкoтo pазвитие на 
cтpаната. Пo-дoбpите уcлoвия на живoт, финанcoвата cтабилнocт и кoмуникацията, 
кoитo пpедлага гpадът, cа пpичината за уpбанизация на наcелениетo. В кpая на 60-те 
гoдини на XX в. наcелениетo, живеещo в cелата, cе изpавнява пo чиcленocт c наcелени-
етo, живеещo в гpадoвете на Бългаpия, и oт тoгава непpекъcнатo намалява. Изменениетo 
в cтpуктуpата на наcелениетo пo меcтoживеене е пpедcтавенo на Фигура 2 [4]. 
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Фигура 2. Население по местоживеене в България за периода 2000 – 2016 г. 
 

 
 

Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението 
според анализа на НСИ. Към края на 2017 г. в градовете живеят 5,1 млн. души, или 73,5 
%, а в селата – 1,8 млн. души, или 26,5 % от населението на страната. 

През 2017 г. населените места в България без население вече са 162 броя. Тези 
места са предимно в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали. Според някои 
проучвания през 2030 г. населените места у нас без население ще достигнат 20 % при 2 % 
през 2001 г., т.е. след 12 години 20 % от населените места в България ще са без трудоспо-
собно население. Заради процесите на намаляване на населението към 2030 г. 60 % от 
територията на страната ще се превърне в „демографска пустиня“. За 30 години – от 2001 
до 2030 г., населението в България ще намалее с 1 450 000 души според прогнозата [1]. 

С население над 100 хил. души са шест града в страната – София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34,1 % от населението на страната, 
и тази тенденция ще се задържи и до 2030 г. 

Населението на България в края на 2017 г. е било 7,05 млн. души по данни на 
НСИ, което налага извода, че се движим по песимистичната прогноза, даже я изпревар-
ваме. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0,7 
%. Мъжете са 3 422 409 (48,5 %), а жените – 3 627 625 (51,5 %), или на 1000 мъже се 
падат 1060 жени. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. 
Населението в трудоспособна възраст към края на 2017 г. е 4,2 млн. души, или 60,3 % 
от населението на страната, което поставя много въпроси и изпитания пред икономика-
та на държавата и постигането на целите на стратегия „Европа 2020“. През 2017 г. 
броят на трудоспособното население намалява с почти 56 хил. души, или с 1,3 %, спря-
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мо предходната година, което означава, че или има много излезли в пенсия лица, или 
има икономическа емиграция на икономически активното население на България, или 
са налице и двете. 

Вледcтвие на пpoмяната в начина на живот, cтpуктуpата на наcелениетo и ико-
номиката на страната cе наблюдава тенденция на oтpицателен еcтеcтвен пpиpаcт и 
пocтепеннo заcтаpяване. Тoва яcнo е пoказанo на Фигура 3, кoятo пpедcтавя естествения 
прираст на наcелениетo на Бългаpия oт 2000 дo 2016 г. НCИ [4]. 

 

Фигура 3. Коефицент на естествения прираст по местоживеене в Бълга-
рия за периода 2000 – 2016 г. 

 

 
 

В някои общини на Северозападна България има обща смъртност, която надх-
върля 20 ‰. Такава смъртност имат само региони, които са във военен конфликт или са 
поразени от болестна пандемия. 

Освен oтpицателния еcтеcтвен пpиpаcт на населението на България и заcтаpява-
нето му, друг негативен фактор е и емиграцията, която надхвърля имиграцията с около 
6000 души годишно. По данни на НСИ през 2017 г. 31 586 души са променили своя 
настоящ адрес от страната в чужбина, като 50,8 % от тях са мъже. Всеки втори емиг-
рант (55,1 %) е на възраст 20 – 39 години. Най-предпочитани от емигрантите дестина-
ции са Германия (22,0 %), Обединеното кралство (16,3 %) и Испания (12,2 %). Лицата, 
които са сменили местоживеенето си от чужбина в България през 2017 г., са 25 597. 
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (23,7 %), Руската федерация (11,7 %) и 
Германия (6,9 %). 

Притеснителни са и процесите, които настъпват във вътрешнодемографските 
качествени характеристики на населението, т.е. в етническата и във възрастовата струк-
тура на населението у нас. Ромите с висше образование у нас са 0,5 %, със средно обра-
зование са 9 %, или над 90 % от ромите са с по-ниско от средно образование [1]. 

 

Изводи и мерки 
 

Демoгpафcката криза е заплаха за икономическата (националната) сигурност в 
Бългаpия и налага cпешни меpки за намаляване на отрицателните ефекти, свързани със 
заcтаpяването на наcелениетo, външната мигpация на наcелениетo, пpoдължителнocтта 
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на чoвешкия живoт, виcoката cмъpтнocт, ниcката pаждаемocт, увеличаването на пен-
cиoнната възpаcт, увеличаването на данъчната тежеcт за pабoтещите и тpудната работа 
на coциалните системи и т.н. Тoва cа cеpиoзни пpечки пред сигурността и икономиката 
на всяка държава. Човешкият капитал в България намалява в абсолютни стойности и 
като качествени характеристики – образование, квалификация и др. 

Миграцията (вътрешната и външната) също представлява дългосрочен риск за 
сигурността и развитието на страната ни. Липсата на добре структурирана и целенасо-
чена миграционна политика също би могла да бъде предпоставка за проблеми в област-
та на сигурността. 

Населението на България има отрицателен естествен прираст – около -6 ‰, и в 
момента намалява годишно c около 50 – 60 хил. души. Миграционното салдо също е 
отрицателно с около 6000 души годишно. 

Населението на България за период от 20 години намалява c 1,5 млн. в резултат 
на масови емигрантски движения и отрицателния прираст. Ние сме в процес на депoпу-
лация, която започва още в началото на 90-те години на миналия век. 

Поради намаляване на числеността на българската нация намалява и нейната 
жизнеспособност. В България съотношението на работещи/неработещи е 1,3/1, като 
критичната граница от 2/1 отдавна сме я преминали, а в ЕС съотношението е 4 – 5/1. 
Около 20 % от населението на страната е на възраст над 65 години. Налице е трайно 
застаряване на нацията. Променя се и качеството на българския генофонд. Неблагопри-
ятните тенденции в развитието на демографските процеси през последните години 
водят до значителни промени във възрастовата структура на българите, като непрекъс-
нато се покачва средната възраст. Тя се изразява в намаляване на дела на населението 
oт възрастовата група до 18 години и нарастване на дела на лицата над 65 години. Съв-
ременната демографска характеристика на населението в България дава негативно 
отражение и върху всички аспекти на икономическата сигурност. 

Според „Икономист интелиджънc юнит“ демографските проблеми в България 
ще се задълбочат заради продължителното намаляване на населението. Между 2011 и 
2020 г. се очаква населението да намалява средно c по 0,8 % годишно, а трудоспособ-
ното население – c 1,3 на сто, прогнозира списанието [2]. 

В България се наблюдава двоен модел на възпроизводство. От една страна, по-
голямата част от населението има ниска раждаемост, която е крайно недостатъчна за 
неговото възпроизводство. От друга страна, изпадналите в социална изолация и марги-
нализация слоеве, съставляващи около 25 % от неговия брой, дават около 70 % от об-
щия прираст. Това води до задълбочаване на изолацията на това население и в никакъв 
случай не съдейства за решаване на неговите проблеми. 

По прогноза на Евростат [3] и НСИ [4] през 2050 г. българите е възможно да ос-
танат 5,5 – 5,7 млн. В групата на българите са и нашите етнически групи турци, роми, 
арменци и т.н. 

Постепенното намаляване на българското население ще се отрази много нега-
тивно и върху икономическите аспекти на националната ни сигурност. Без стабилизи-
ране на количествените и качествените показатели на българския генофонд е невъз-
можно да се мисли за просперираща икономика. 

Основните социално-икономически фактори, които пряко влияят върху демог-
рафските процеси и основно върху раждаемостта, са драстичното обедняване на огром-
ната част oт населението в страната и съкращаване c повече oт половината на реалните 
доходи на хората през последното десетилетие. Oт своя страна тези явления водят до 
увеличаване на престъпността и несигурността на гражданите. Променена е цялостната 
структура на потреблението на хората, като рязко нарастват средствата за издръжката 
на живота – храна, електро- и топлоенергия, транспорт, кoмуналнo-битoви услуги. Това 
е особено важно, защото показва, че мисълта за средствата, необходими за ежедневното 
оцеляване на българите, взема връх над всичко. 
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Остаряването на българското население ще доведе до рязко нарастване на нап-
режението върху социалните фондове, защото съотношението между работещи и нера-
ботещи допълнително ще натовари работещата част oт хората. 

За преодоляването на демографската криза е необходима нова съвременна де-
мографска политика. Необходимо е изработването на нова стратегия за преодоляване 
на демографската криза в България, включваща мерки, като: 

 стимулиpане на pаждаемocтта чрез финансови стимули при раждане и отглеж-
дане на деца при въвеждане на условие за минимален образователен праг на родителите; 

 държавна подкрепа на многодетни семейства и самотни родители чрез дирек-
тно финансово подпомагане, данъчни облекчения (семейно подоходно облагане), въ-
веждане на гратисен период за обслужване или опростяване (частично или напълно) на 
кредит за жилище и др.; 

 финанcoвo пoдпoмагане на децата oт cтpана на дъpжавата, обвързано c нивото 
на oбpазoваниетo им, и пpедocтавяне на възмoжнocти за тяxната бъдеща pеализация в 
нашата cтpана; 

 даване на повече възможности от страна на държавата за лечение на 
cтеpилитет (инвитро процедури и други, основани на нови медицински технологии); 

 пoдoбpяване на ocигуpителната cиcтема и системата на социалните услуги 
чрез въвеждане на адекватни компенсаторни мерки при настъпване на социалноосигу-
рително събитие; 

 осъвременяване на образователната система в съответствие с новите техноло-
гии за производство на стоки и услуги с висока добавена стойност; 

 завръщане на българите от чужбина c цел тpайнoтo им заcелване на теpитopи-
ята на Бългаpия чрез комплекс от фиcкални, админиcтpативни и медицинcки мерки и 
вcякакъв вид пpефеpенции и пoмoщи; 

 подобряване на макро- и микросредата за бизнеc у нас – даване на възмoжнocт 
на xopата c идеи да ги pеализиpат в България. 

Международният oпит пoказва, че демoгpафcката криза не мoже да cе кoмпен-
cиpа чpез наpаcтване на пpoизвoдителнocтта на тpуда и cъкpащаване на пoтpебнocтите 
oт човешки труд. За преодоляването ѝ не са достатъчни само финансови мерки, а е 
необходима и нова съвременна демографска политика. Все повече се налага мнението, 
че масово използваните финансови мерки за стимулиране на раждаемостта не могат да 
окажат значително влияние в общества с високи нива на благосъстояние и финансов 
просперитет, по-скоро трябва да се търсят мерки, с които да се подпомагат младите 
хора да могат да съчетават кариерното си развитие с естественото си желание за създа-
ване на семейство и отглеждане на повече деца. 

При съвременната демографска ситуация в България приемът на имигранти се 
очертава като неизбежна част oт бъдещата демографска политика. Подготовката за 
приемането на евентуална бъдеща имигрантска вълна към България, за да постигне 
националните си цели, трябва да бъде съпроводена c реализирането на цялостна страте-
гия за повишаване на раждаемостта и за постепенно, но c достатъчни темпове, подмла-
дяване на българската част oт населението на страната. 

Добрите практики в ЕС и по света са поливариантни комбинации от демографски, 
социални и икономически мерки с цел стимулиране на раждаемостта и намаляване на нега-
тивните ефекти от застаряването на населението и променените демографските модели. 

 
Заключение 
 
България е в тежка демографска криза, която продължава близо 30 години и на-

селението ѝ е намаляло с около 2 млн. души. Българите са по-малко всяка година поради 
ниската раждаемост, високата смъртност и значителната миграция в чужбина. Oт всич-
ко, казано дотук, може да заключим, че след няколко десетилетия етническите българи е 
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възможно да станат малцинство в собствената си страна, превъзхождано от турското 
малцинство и преди всичко от ромите, чиято висока раждаемост ние, българите, възпри-
емаме като латентна заплаха за страната. Етническите българи са сред най-бързо топя-
щите се популации в света. Българите наистина изчезват! И поради този факт, ако не се 
промени тази тенденция, през 2050 г. ще има един млад човек на всеки четирима възрас-
тни. В България има два ясно изразени демографски дисбаланса – един вертикален, в 
съотношението младо – възрастно население, който определя драстичното застаряване 
на нашето население, и един хоризонтален – по територията на страната [1]. 

Наблюдава се дисбаланс по отношение на раждаемостта между различните ет-
нически групи в страната, като високата раждаемост е специфична преди всичко за 
ромския етнос, който остава все още недостатъчно интегриран в българското общество. 
Така се създават предпоставки за конфликти и напрежения при смяната на поколенията 
във всички области на обществения, политическия и стопанския живот. Намалението 
на раждаемостта е толкова силно и продължително, че ще бъде трудно да се предотвра-
ти значителният спад в размера на работната сила и впоследствие да се поддържа ико-
номическият растеж. За разрешаване на този демографски проблем е нужно осигурява-
не на по-високи доходи, по-големи помощи за родителите и намаляване на разходите за 
здравеопазване и образование на българите в страната. 

България трябва да преориентира своята икономика в производство на продукти 
и услуги с по-висока добавена стойност, използвайки нови технологии, разкривайки 
нови работни места, които позволяват по-висока производителност на труда, а оттам и 
увеличаването на заплащането на труда (доходите) и задържането на икономически 
активните лица с висок образователен ценз и квалификация в страната. При този про-
цес задължително се минава през обучение като квалификация или преквалификация на 
кадри на базата на съвременно и адекватно образование във всичките му нива. Само 
след промяна на структурата на икономиката може да има значително нарастване на 
доходите, което е един от най-важните фактори за справяне с демографския проблем. 

Имиграцията също оказва положително влияние върху пазара на труда, но и 
създава предпоставки за етнически, религиозни и национални вълнения, рефлектиращи 
в ксенофобски настроения на коренното население. В настроените негативно нефор-
мални общности oт този тип намират почва екстремистки идеи, а често те са благопри-
ятна среда и за проникване на терористични групи. 

Всички направени изводи и поставени проблеми са сериозно предизвикателство 
пред всички управляващи у нас, защото е ясно, че без подобряване на демографското 
състояние на страната няма да е налице реална икономическа (национална) сигурност. 
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Abstract: Basic tool of cooperation among the security and public order services, is the 

exchange of information. The level of information exchange, however, is determined by a number of 
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В теорията на разузнаването имаме няколко основни вида взаимодействие, кои-

то се комбинират по различен начин според службите, конкретните ситуации и необхо-
димостите от него. Сред тях основно място заемат обменът на информация; съвместно-
то планиране на операции, мероприятия и мерки; съвместното използване на сили и 
средства; обмяната на опит; обмяната на обучавани и някои др. форми на взаимодейст-
вие, които не са толкова често срещани поради необходимостта от по-високо ниво на 
интеграция на службите. 

Сред събитията, които най-често се съобщават на обществото и наистина най-
често се прилагат, е обменът на информация. Дали обаче осъществяваният обмен на 
информация е достатъчен, ефективен и полезен, има много мнения и са възможни раз-
лични отговори. По-надолу сме се опитали да разгледаме проблема с обмена на инфор-
мация, който далеч не е само проблем на езикови различия или различни системи на 
правоохранителните органи, а има други, свои принципни основи. В епохата на разцвет 
на терористичната заплаха това положение може да има крайно негативни последици за 
обществото. 

 
Защитата на информацията и противодействието на тероризма 
 
Един проблем, свързан с отсъствието на ефективен обмен на информация и вза-

имодействие между структурите за разузнаване, е капсулирането на гилдията. Профе-
сионалистите в службите за сигурност и обществен ред от публичния сектор не прие-
мат изследване отвън, т.е. от лице, което не е било в техните редици. Така външна 
експертиза трудно прониква, но и трудно може да се възползва от постиженията на 
службите. Все още интересът на външни лица към тази дейност е ограничен и от изиск-
ването за достъп до класифицирана информация и принципа „необходимост да се 
знае“. Декласифицирането на информация е възможно, но под строгия поглед на коми-
сии, които са от вътрешни лица и които в общия случай се стремят да запазят класифи-
кацията на информацията. Така службите си остават най-добре информирани, но без 
подкрепата на обществото и на множество други публични и частни структури, които 
могат да бъдат полезни, – просто оперативната обстановка не е известна. 
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За Р България проблемът с класифицираната информация е още по-дълбок. 
Дългогодишният ни опит като изследовател и преподавател на системата за защита на 
класифицираната информация е показал, че навиците от „презастраховане“ с гриф 
„сигурност“ въобще не са изкоренени. Това положение вече доказано пречи на доку-
ментооборота, но и изисква много повече средства за защита на ненужно класифицира-
ната информация. В случая е поредно препятствие пред изследователската дейност в 
„чувствителна“ (използваме термина от различни ръководни документи на НАТО) 
област, като разузнаването. Никой не си дава сметка и за лишаването на гражданите от 
основно право по конституцията – право на информация. 

Друг съществен елемент на недостига на информация и взаимодействие се дъл-
жи на факта, че много от потребителите на информация, особено в областта на запла-
хите от тероризъм, оръжията за масово поразяване и организираната престъпност (най-
характерните съвременни глобални заплахи – бел. авт.), не са в състояние да я нами-
рат, тъй като притежаващите я структури за сигурност защитават източниците си и 
методите на работа за получаване на тази информация чрез грифове за сигурност и 
принципа „необходимост да се знае“.1 Така много органи са лишени от достъп до важна 
придобита информация, която просто остава неизползвана. Друг е въпросът тук, че 
антитерористичните норми в законодателствата по света са недостатъчни, а те биха 
инициирали отделянето на нови сили и средства за разкриване и превенция на терорис-
тични актове. Просто да си зададем въпроса как директорът на мол или частна болница 
(без достъп до класифицирана информация) ще получи информация от службата за 
сигурност за заплаха от терористичен акт (получена по линия на доброволен сътрудник 
и с най-висок гриф за сигурност). 

И следващ нюанс при изследването на противодействието на разузнаването 
срещу тероризма в този отделен елемент, особено от опитни лица в тази сфера, отново 
въз основа на изискването за защита на информацията, е аудиторията. Имали сме също 
колебания дали си струва да се пише и разработва научна продукция, която няма широ-
ка аудитория – би могла да заинтересува и да касае 30 – 50 до 100 лица в най-добрия 
случай и при по-големи служби за сигурност и обществен ред, всичките – в тази сфера 
и с достъп до класифицирана информация. Широкият достъп до такава информация и 
изследване би могъл да покаже важността и сложността на разузнаването като дейност, 
но също така може да послужи и на противниците ни за осведомяване и противодейст-
вие, което е другото лице на тази дилема пред изследователя. 

Проблемът с класификацията на информацията и достъпът до нея е още по-
голям поради възможността за нейната трансформация. Поради тази причина дори 
външни изследователи на разузнаването без достъп до необходимите им източници в 
някаква степен представляват заплаха за службите и последните никога не са приветст-
вали подобен интерес. Идеята си ще илюстрираме с няколко примера: 

1. Може би е легенда, но може и да е истина, просто преди много години ни бе 
разказана историята на австрийски журналист от еврейски произход, който в края на 
30-те години на миналия век разкрил агресивните планове на Хитлер и неотклонната 
му политика към нова световна война. Статиите са публикувани в австрийски вестници, 
журналистът е категоричен в изводите си. След Аншлуса през 1938 г. същият е аресту-
ван от Гестапо и обвинен, че издава най-важните държавни тайни пред обществеността. 
На въпросите от къде има информацията и кои са източниците му отговорът е: „Чета 
германските вестници...“. Както се оказва, най-важните държавни тайни са разкрити 
чрез информацията в средствата за масово осведомяване в Германия. Пример 1: на 20 
май 1935 г. Хитлер открива предприятие за рудодобив, на 20 юни с.г. Химлер открива 
предприятие за металопреработване, на 20 септември Хес открива завод за металообра-
боване и металолеене и т.н. в сгъстен цикъл. Същото се повтаря за химическата про-

                                                 
1 Вж. Закон за защита на класифицираната информация. – В: ДВ, бр.43, 2002 г. 
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мишленост, за текстилната и обувната промишленост. Журналистът прави проста смет-
ка на новите мощности и открива, че Германия няма никаква нужда от тези производс-
тва, защото и без тях има значителни мощности, които напълно задоволяват вътрешни-
те нужди и външната търговия към момента. Германия не е заплашена от никого, тъй 
като в този момент вече е икономически и военен лидер на Европа. Тогава по каква 
причина се подготвят такива запаси от продукция? И с оглед на фактите журналистът 
прави напълно достоверен извод – война. Германия се подготвя за война. Нещо повече, 
на основата на фактите за натрупването на продукцията, на изградените складове и 
мощности същият прогнозира и сравнително точно началото на военните действия – 
познава 1939 г., греши само с няколко месеца. Натрупването на свръхзапаси, които вече 
и складовете на милитаризираната германска икономика не могат да съберат, става 
отправна точка на журналиста за прогнозиране на началото на войната. 

2. Изследванията дори въз основа на публични факти не са приветствани от 
професионалистите в разузнаването поради опасността все пак да се окажат негативни 
за тях. През 50-те години на ХХ в. Пентагонът класифицира и забранява публикуването 
на книгата (номинирана и спечелила награда) на Роберта Волщетер за грешките на 
разузнаването по отношение на Пърл Харбър. Нещо повече, Пентагонът класифицира 
книгата за период от 5 години, въпреки че сред източниците на авторката няма нито 
един с ниво на класификация.2 

Дори в САЩ, където принципно се публикува най-много информация по разуз-
навателна тематика, се оказва, че има ограничение за изследователите по темата. 

3. Още примери, подобни на горните, намираме при А. И. Доронин – „Бизнес-
разведка“, които касаят съветския и руския опит (цитирано по Доронин, гл. 10 – бел. 
авт.): „Откритият печат традиционно се явява най-значим и най-използван канал за 
получаване на информация. Този факт е отбелязал и Ленин: (...) Явните материали са 
особено важни. (...) Няма да бъде преувеличено да се каже, че по такъв материал може 
да се напише приблизително една професионална статия, а по класифицираните – не е 
възможно. Събирайки класифицирани данни, не е възможно да бъдат превърнати в 
такива и толкова знания, (...) както в огромната маса от малки вестникарски кореспон-
денции и в специализирани икономически, медицински, местни и пр. издания“ (прево-
дът е наш – бел. авт.). С други думи още преди 100 години е открито, че резервът от 
обработката на открити източници е на практика неизчерпаем – факт, който в съвре-
менната среда на развитие на разузнаването все повече се използва и, както ще посочим 
по-нататък в това изследване, стои в основата на новата парадигма на разузнаването. 

Също според този източник проведените от ФБР анализи на дешифрираните ра-
диограми на Рудолф Абел (известния като полковник Абел съветски разузнавач от 
средата на ХХ в. – бел. авт.) показва, че основната част от своите политически и иконо-
мически съобщения към Москва е черпил от публикации в „Ню Йорк Таймс“ и „Амери-
кан Сайънтифик“, като някои неясни места е допълвал с агентурна информация... 

4. Във връзка с горното Шърман Кент прави поправка на количеството и качес-
твото на получаваната информация в ЦРУ, като, основавайки се на демократичността 
на американския печат, вдига прогнозируемия процент на информацията от открити 
източници на 95 (при това е живял в началото и в средата на Студената война, точ-
но когато шпионството има непоклатими позиции – бел. авт.). За да покаже правил-
ността на своята хипотеза, Кент прави експеримент с петима професори от университе-
та Йейл, като им поставя задачата да подготвят доклад относно състоянието на въоръ-
жените сили на САЩ, в който предмет са части, не по-малки от ниво дивизия, мощта на 
флота и авиацията (с описание на корабите и самолетите), при това, като използват 
само открити източници на информация. Работата по доклада продължила три месеца. 
В края професорите предоставили доклад от няколкостотин страници и обобщена 

                                                 
2 Sullivan, Patricia. Roberta Wohlstetter. Military Intelligence Expert. Obituary. – In: Washington Post, 10 Jan 2007, p. B7. 
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справка от 30 страници. Оценката на Кент била, че докладът в около 90 % отчита точно 
състоянието на въоръжените сили. По ирония на съдбата докладът незабавно е засекре-
тен от ЦРУ, самият той станал известен като „Йейлският доклад“. 

Качествената работа на журналистите по своя характер много прилича на рабо-
тата на органите на специалните служби, поради което е възможно и да бъде в макси-
мална степен използвана. Ако журналист се специализира по проблеми в една област, 
то той наистина трябва да бъде възприет като експерт в нея. Освен всичко друго, сти-
лът и изразните средства на журналиста дават представа не само като количество за 
проблема или сферата, но и го прави на разбираем и достъпен език; дори да коментира 
на нивото на най-широката аудитория, като представя слухове, сплетни и собствен 
усет, което позволява да се направи връзка между сухите факти и цифри и цялостната 
картина за състоянието на изследваната област. 

5. Нещо повече, ограничаването или спирането на определени публикации в да-
дена област също може да подскаже много информация по темата. Когато в началото 
на Втората световна война в САЩ е създаден Консултативен съвет по урана, който е 
наблюдаващ орган за ядрените изследвания, се въвежда строга цензура над научните 
публикации в тази сфера. Последната явна публикация във „Физикал ревю“ с автор Х. 
Макмилан била на 15 юни 1940 г. На този факт обърнал внимание началникът на НТР 
на СССР по това време Леонид Квасников. Малко след това фактът за новата обстанов-
ка е потвърден от резидента в Ню Йорк Г. Овакимян. Предварителният извод на съвет-
ското разузнаване бил еднозначен – американците абсолютно сериозно работят по 
създаването на ядрено оръжие, което впоследствие се потвърдило и по агентурен път. 

Горните идеи ще обобщим като „трансформация на информацията“ в духа на 
един от трите общофилософски закона – преминаването на количествените изменения в 
качествени. 

Следователно от обществената информация лесно и бързо се преминава в ин-
формация, която представлява съществена тайна, стига, разбира се, да се намери и 
подбере достатъчна своевременна информация и да се подложи на необходимата целе-
съобразна обработка и изследване. Един прост пример за възприемане на трансформа-
цията на информацията: Не е тайна, че данните от държавното управление, дори с 
публичен характер, са обект на определен интерес от страна на други държави, органи-
зации и лица, които се стремят да ги използват в своя полза. В този смисъл натрупване-
то на данни и факти в големи количества може да доведе до качествено ново ниво на 
познание за системата на държавното управление (особено по проблемите на сигур-
ността и реда). Как става практически трансформацията? 

Пример I: 
- І публична информация – „създадена е нова технология“. Директорът на съот-

ветен институт заявява пред медиите, че учените от института са направили съществе-
но откритие и т.н. 

- ІІ публична информация – „развито е ново производство“. Пред медиите се 
провежда тържество по прерязване на лентата на нова технологична линия, създадена 
по технологията от т. І. Присъстват официални лица. Не е необходимо дори собстве-
ността на новата линия да бъде държавна или общинска, за да присъстват официални 
лица. За държавното управление е важна инвестицията, която открива работни места и 
внася данъци в хазната. Президентът Г. Първанов например присъства на откриване на 
студията на частна телевизия. 

- ІІІ публична информация – „обучават се нови, висококвалифицирани специа-
листи“. Университети откриват новата си рекламна кампания за прием на студенти с 
обявяването на нови специалности, свързани с горните технологии и производства. 
Рекламират се възможностите, броят на приеманите и т.н. 

Горните данни са публично достояние. Краткият анализ на тези данни обаче мо-
же да доведе до изводи, касаещи сигурността и реда на страната, което да има качествата 
на класифицирана информация – данните показват капацитета на българската икономи-



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

84 

ка в съответното производство. По горните данни могат да бъдат определени производс-
твата за ден, седмица, месец, година. При условие, че голяма част от новите технологии 
и производства са приложими в сферата на сигурността и отбраната, някои дори директ-
но създадени с такава цел или представляващи стоки и технологии с двойна употреба, то 
горният анализ в материален вид представлява класифицирана информация. 

Примери като този могат да бъдат добавени. Те обаче трябва да ни послужат за 
обоснован извод: информацията има свойството да преминава в различни качества при 
промяна на условията и съобразно нормите на ЗЗКИ да получава ново качество. Слу-
жебната тайна е най-уязвима в това отношение. Тя представлява преход от публичната 
информация към държавната тайна. Определя се индивидуално за всяка сфера на 
дейност от организационните единици, което означава и голяма доза субективизъм при 
определянето ѝ. За прецизното ѝ определяне е необходимо участие на висококвалифи-
цирани експерти от организационните единици, добро познаване на ЗЗКИ и другите 
подзаконови нормативни актове, както и на нормативните актове в съответната сфера 
на дейност. 

Като правило и публичните, и частните организационни единици трябва да се 
ориентират към стандартизирано изнасяне на информация – при брифинги, публични 
изяви, международни симпозиуми, доклади, цитати и т.н. Т.е. изнесените факти и дан-
ни да бъдат едни и същи, приблизително и минимално необходимите за изпълнение на 
конкретните цели. 

 
Промяната в обмена на информация в САЩ3 
 
Събитията от 11 септември наред с редица други слабости разкриват липсата на 

ефикасен механизъм за споделяне на информация по вътрешната сигурност между 
разузнавателните агенции, което в крайна сметка предопределя провала на съществу-
ващата към момента система за противодействие на асиметричните заплахи. 

Различната ведомствена принадлежност на агенциите с ангажименти по нацио-
налната сигурност и слабата институционална позиция на директора на централното 
разузнаване способстват за задълбочаване на фрагментацията в разузнавателната общ-
ност и възпрепятстват функционалното и информационното ѝ интегриране пред аси-
метричните заплахи. Неадекватната организационна концепция (към събитията от 2001 
г.) допринася за неефективната комуникация между агенциите и за загубата на инфор-
мация в разузнавателната общност, като ограничава чувствителността ѝ по отношение 
на външните фактори и способността ѝ да се трансформира, да се адаптира към проме-
ните в средата на сигурност. 

На практика игнорирането (до терористичните атаки от септември 2001 г.) на 
необходимостта от утвърждаване на механизъм за споделяне на информация между 
агенциите и дълбоковградените различия в организационните им култури ограничават 
преливането на разузнавателна информация между тях, както и между департаментите, 
в които са самите агенции. 

След атаките от 11 септември разузнавателните агенции не изразяват каквито и 
да е резерви към споделянето на информация. 

Всеобща подкрепа намира постановката, че нарастващото споделяне на инфор-
мация е ключова предпоставка за сливането на информацията от всички източници в 
синтетичен аналитичен продукт и точното определяне на актуалната картина на запла-
хите. Нещо повече, става ясно, че основните препятствия пред споделянето на инфор-
мация не са технически и технологични, а най-вече произтичат от манталитета и орга-
низационната култура. Утвърждаването на културата на споделяне на информация е 

                                                 
3 Вж.: Попов, В. Споделянето на информация по асиметричните заплахи в разузнавателната общност на САЩ. – 
В: Балкан аналитика. [онлайн]. [2014]. http://balkananalytica.info. 
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процес на промяна в организационните ценности на отделните агенции и във филосо-
фията на защитата на вътрешната сигурност. 

Успешното интегриране на информацията, съотносима към националната си-
гурност, е свързано не толкова с прагматични управленски решения, колкото със създа-
ването и утвърждаването на култура на споделяне на информация, на сътрудничество и 
взаимодействие между разузнавателните агенции. В този смисъл трансформацията на 
американската разузнавателна общност не е само на плоскостта на организационното 
планиране, а в значителна степен е проблем на организационно-културна промяна, 
изразяваща се в преход от съществуващите специфични култури в различните агенции 
към култура на общността. Именно културата на сътрудничество и взаимодействие е 
изведена като най-ефективен организационен инструмент за осигуряване на по-добра 
информационна база за противодействие на асиметричните заплахи и вземане на поли-
тически решения от федералното правителство по защитата на вътрешната сигурност. 

Ключът за утвърждаване на сътрудничеството в защитата на вътрешната сигур-
ност е в способността за еволюция от културата „необходимост да се знае“ към „необ-
ходимост да се споделя“ информация. 

По традиция в информационната си политика разузнавателните агенции подк-
репят културата „необходимост да се знае“ значително по-последователно в сравнение 
с мерките за насърчаване на интеграционната култура „необходимост да се споделя“. 
Нещо повече, липсата на култура за споделяне на информация се констатира дори в 
рамките на отделните агенции. Комисията „11 септември“ прави обобщаващия извод, 
че като правило разузнавателните агенции въвеждат прекомерно рестриктивни стан-
дарти и правила за сигурност, което поражда ефект на свръхкласифициране и ограни-
чаване на споделянето на информация във и между агенциите. В тази връзка по-
конкретно се посочи, че „ФБР е изградило такива вътрешни ограничителни политики за 
движението на информация, че споделянето на информация вътре в Бюрото е станало 
проклятие и може би вредно за кариерата“. 

Преодоляването на тоталната доминация на „необходимост да се знае“ и търсе-
нето на разумен баланс на необходимостта от защита на източниците и методите и 
респективно на необходимостта от предоставяне на цялата налична информация съ-
държат решението на проблема за съвместяване на политиката за сигурност на отдел-
ната агенция с интересите на разузнавателната общност и на държавата като цяло. 
Идеята за такъв баланс може би най-синтетично присъства във формулировката на 
директора на ФБР Роберт Мюлър: „Споделяй по правилата, отказвай без изключения“. 

Утвърждаването на културата на сътрудничеството е свързано с преодоляване 
на резервите към споделянето на информация между агенциите от разузнавателната 
общност. Ефективната защита на вътрешната сигурност изисква дълбоко проникване в 
организационната култура на разузнавателните агенции на философията „need to share“ 
и преодоляването на бариерите пред сътрудничеството им, базирани на абстрактното и 
демодирано „need to know“. Защитата на източниците и методите на придобиване на 
разузнавателна информация е първостепенен въпрос и винаги трябва да се взема под 
внимание при решаване какво е необходимо да бъде споделено, но тя не трябва да бъде 
бариера пред споделянето или аргумент за несподеляне на информация. Проблемът е в 
това знае ли някой какво точно е необходимо (обратната задача на „need to know“). 
Липсата на обективен критерий каква информация е необходима на звената в собстве-
ната структура, още повече на други агенции от разузнавателната общност и на конк-
ретни техни служители, води до субективна преценка от страна на „притежателя“ на 
информацията и субективизъм при прилагането на изискването „need to know“. 

За утвърждаването на културата на споделяне на информация между разузнава-
телните агенции в „Стратегията на националното разузнаване на САЩ“ е заложено 
изискването разузнавателната общност да осигури достъп на своите членове и клиенти 
до информацията, от която се нуждаят, когато се нуждаят. Реализирането на този под-
ход налага разузнавателните агенции да подобрят решително способностите и готов-
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ността си да споделят информация и да се откажат от схващането за собственост върху 
информацията – схващане, насърчаващо издигането на стени, създаването на препятст-
вия, а не споделянето. 

Утвърждаването на културата на споделяне е свързано и със заместването на 
концепцията „data push“ с концепцията „data pull“. Философията на информационния 
обмен „data pull“ е ориентирана към осигуряване на достъп до информация по хоризон-
тала на широк кръг участници в процеса на сътрудничество по инициатива на самите 
потребители за разлика от концепцията на централизираното разпращане на информа-
ция до съответните потребители („data push“) по инициатива на администратора на 
базата данни или след преценка на целесъобразността при постъпило при него искане 
за информационно съдействие. Въпреки многото значения на двата глагола в тези изра-
зи („data push“ и „data pull“) единият се превежда повече като „събирам, наблъсквам, 
натиквам“, докато вторият – повече като „изтеглям, издърпвам, изваждам“, т.е. инфор-
мацията трябва да се използва (тя с такава цел е и събирана – бел. авт.)... 

Преодоляването на инстинкта на отделните агенции за колекциониране на ин-
формация в областта на националната сигурност и интегрирането на разузнавателно-
информационните им способности има ключово значение за процеса на трансформация 
на разузнавателната общност на САЩ. 

Едновременно с това като български изследовател си давам сметка колко далече 
сме още от идеята „need to share“, при това не като реализация, а по-скоро още като 
възприемане в общността на службите за сигурност и обществен ред. 

 
Заключение 
 
С горните няколко страници едва ли даваме отговор на въпроси за ус-

пех/неуспех, „необходимост да се знае“/„необходимост да се споделя“ и др. проблеми 
на обмена. Твърде е вероятно да поставихме повече въпроси, отколкото да даваме отго-
вори, но в крайна сметка обменът на информация е първостепенен проблем и задача 
пред трансформиращите се структури за сигурност и обществен ред. 
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Abstract: In the scientific paper, Professor Penev analyzes five main features of economic crime. 

On this base he will assess the essence of this antisocial activity as a threat to the national security. 
Following the threat assessment, countermeasures are offered through proactive criminal investigation 
into cases of economic crimes. 
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За първи път понятието, днес известно като „икономическа престъпност“, се въ-

вежда от американския социолог и криминолог Едуин Съдърланд под наименованието 
„престъпност на белите яки“. Той я нарича нов тип престъпност, която се отличава от 
конвенционалната (в смисъл традиционна, а не по силата на някоя международна кон-
венция) по това, че извършителите са професионалисти с обществено влияние и извър-
шват престъпления при изпълнение на служебни задължения. Понятието „бели яки“ 
произхожда от аналогия с унифицирането на работното облекло в предприятията още 
през XIX в., при което работниците носят облекло със сини яки, а управленският пер-
сонал – с бели яки. За първи път в обществена изява понятието „престъпност на белите 
яки“ е използвано от неговия автор в реч пред Американското социологическо дружес-
тво през 1939 г., а мислите му по този повод са публикувани в книгата „Престъпността 
на белите яки“ [13], издадена в Ню Йорк през 1949 г. 

Всъщност това е първото голямо разделение в оценката на престъпността, което 
е предметно и не се основава на пол или възраст. Второто голямо деление е през 60-те 
години на миналия век с обособяването на понятието „организирана престъпност“ – 
отново по предметен признак. В резултат на тези теоретични процеси относно същнос-
тните различия в наше време главното деление на престъпността е на конвенционална 
(традиционна), икономическа и организирана. Конвенционалната престъпност доста 
често несполучливо се нарича „битова“, което е твърде неточно, защото което и да е 
престъпление не може да се извърши извън битието. 

Днес понятието „икономическа престъпност“ е с разширено съдържание и се 
счита, че тя представлява съвкупност от престъпления против стопански отношения 
или против реда в социалното управление. Тази антисоциална активност притежава пет 
основни характерни особености, които я отличават от конвенционалната престъпност. 

На първо място, икономическата престъпност притежава високо ниво на латент-
ност. Икономическите престъпления обикновено се извършват скрито и замаскирано. В 
голяма част от случаите на извършени икономически престъпления няма тъжители за 
разлика от повечето от престъпленията против личността и собствеността. Ситуацията 
лесно се обяснява с нежеланието на ръководители и изпълнители от стопански предприя-
тия и в структури от държавната администрация на централно и местно ниво да се разчу-
ва в обществото, че в техните организации се извършват икономически престъпления. 
Такива обществено достъпни данни водят до отлив от клиенти и контрагенти в бизнеса и 
до влошаване на облика на съответната държавна структура, което от своя страна води 
понякога до кадрови промени. Коментираната скритост налага по-активна оперативно-
издирвателна дейност за долавяне на сигнали за извършени икономически престъпления. 
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На второ място, ясно се очертава криминална икономическа и юридическа спе-
циализация на извършителите. Преобладаващо извършителите на икономически прес-
тъпления са специалисти в професиите си. Това позволява те в редица случаи успешно 
да заличават следите от престъпната си дейност. Професионализмът на извършителите 
на икономически престъпления спомага те да се възползват от юридически празноти и 
от липсата на опит и знания в представители на публичната администрация и бизнеса в 
преходните периоди при промяна на нормативни актове във функционален или струк-
турен аспект. 

На трето място, икономическата престъпност нанася значителни материални 
щети на националното стопанство и публичната администрация. През някои от изтек-
лите няколко години икономическите престъпления са нанесли щети на стойност приб-
лизително 1/17 част от държавния бюджет на България. Става дума за разкритите ико-
номически престъпления съгласно статистическите данни, без да се отчита високият 
дял на скритата престъпност, и в условията на относителна неопределеност можем да 
приемем, че материалните щети са в пъти повече. 

На четвърто място, не по-малко обществено неприемливи спрямо материалните 
са организационните вреди за икономиката. Икономическата престъпност уврежда не 
само обществените отношения, свързани с някакъв вид собственост, но и реда на дър-
жавно управление и нормалното развитие на стопанските отношения. Това антисоци-
ално явление нарушава изискванията за свободна конкуренция и пазарна икономика. 
Икономиката е основа на обществото. Тя определя политиката. Хаос в икономиката 
води до обществени и политически катаклизми. През настоящата година се наблюдава 
чувствителен отлив на чуждестранни инвестиции, като намалението е около 10 пъти за 
10 години. Данните са от анализ на Българската стопанска камара, основан на офици-
ална статистика на Световната банка. [15] За нашата страна тази загуба е много важна, 
защото има не само намаление на капиталов поток, но и снижение в ползването на 
чужд производствен опит. Вторият факт е по-важен поради обстоятелството, че през 
последното десетилетие не разполагаме с национални постижения, които да представ-
ляват пробиви в инженеринга в реалния сектор от икономиката. 

На пето място, икономическата престъпност е сложна от фактическа и юриди-
ческа гледна точка. Това налага противодействието на тези престъпления да е възложе-
но на специализирана полицейска структура – икономическа полиция. Служителите от 
тази структура са длъжни непрекъснато да повишават своята специализация чрез изу-
чаване на променящата се нормативна база и вариращите съвременни способи за из-
вършване на икономически престъпления. Подобна специализация съществува и в 
органите на съдебната власт, и по-конкретно в прокуратурата и следствието. С цел по-
добра специализация икономическата полиция като институция е ориентирала струк-
турната си организация по отрасли в икономиката, например промишленост, строител-
ство, транспорт, търговия, туризъм и др., или по престъпни теми, като компютърни 
престъпления или престъпления против интелектуалната собственост и др. 

Разсъждавайки върху същността на петте основни характеристики поотделно и 
в тяхната съвкупност, убедено можем да твърдим, че икономическата престъпност е 
заплаха за националната сигурност чрез увреждане на икономическата сигурност. Осо-
бено вредно е въздействието на втората, третата и четвъртата характеристика. Те се 
отнасят както към субективния фактор в лицето на изпълнителски и ръководен състав в 
стопанските организации и държавното управление, така и към материалната основа на 
икономиката. Особено притеснително за българските и чуждестранните инвеститори е 
недостатъчността на утвърден и функционално ефективен ред както в стопанските 
отношения, така и в държавното управление. Когато бизнес усещането за сигурност е в 
приемливи нива, се засилват инвестиционните интереси. 

Заплахата от неприемливи нива на икономическа престъпност налага нетради-
ционна държавна реакция за противодействие на това антисоциално явление. Някои 
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възможности биха могли да се нарекат и радикални. Една от тях е прилагането на про-
активно криминално разследване в случаи на икономически престъпления. 

Според съвременните европейски схващания за криминалното разследване то е 
два вида – проактивно и реактивно, като разграничителният критерий е моментът на 
извършване на престъплението. Ако полицейските разследващи действия започват преди 
извършването, е налице проактивност. Това разделение е характерно както за огромната 
част от развитите държави в Европейския съюз, така и за Съединените щати и Канада. 

Разглежданото деление на понятието „криминално разследване“ е познато както 
за теорията [14: 11], така и за експертните доклади (Ханс Нилсен, началник на отдел за 
съдебно сътрудничество към Съвета на Европейския съюз в доклад, посветен на разви-
тието на специалните разследвания на кръстопътя между полицията и съдебното сът-
рудничество, 2003 [12: 42]), и в полицейската практика. 

Според Тонг в посочения източник проактивното разследване се използва, кога-
то полицията предполага извършване на престъпление и се стреми да арестува заподоз-
рени, когато извършат престъплението. Полицейското предположение може да се изг-
ражда на данни, придобити чрез използване на информатори или получени по друг 
начин. Реактивно е разследването след престъпление и полицията е отговорна за него-
вото доказване. 

В полицейската практика проактивното разследване се прилага чрез разполагане 
на цивилни, дегизирани полицейски служители с подходяща линия на поведение, в 
съчетание с видео- и звукозаписваща техника предимно на обществени места, където се 
очаква извършване на престъпление. Всички действия на полицията и данните от видео- 
и звукозаписващата техника имат доказателствена стойност за наказателния процес. 

В областта на икономическата престъпност за особено полезни се считат проак-
тивните разследвания на фалшифициране на документи, подкупи, присвоявания, прес-
тъпления по служба, престъпления срещу защитени животински видове, които са пред-
ставени от техни имитации, и др. 

Проактивното разследване като теория, правна уредба и практика се основава на 
теоретичната школа на Чезаре Ломброзо и неговите последователи за престъпния чо-
век. Тази школа е добре позната и на български криминолози и криминалисти. За реди-
ца автори Ломброзо е един от основоположниците на криминологията [1: 37 – 41]. 
Възгледите на разглеждания учен и неговите последователи, включително българи от 
началото на миналия век, например Б. Н. Балкански през 1939 г., са обсъждани подроб-
но и в криминалистиката [2: 48 – 56]. Изградени са множество класификации на видове 
престъпници и на причините, които пораждат престъпното поведение, на основата на 
значителни по обем емпирични изследвания в Европа и Съединените щати, разпрости-
ращи се понякога до шест поколения и обхващащи десетки хиляди физически лица с 
криминално поведение. За самия Ломброзо се твърди, че е изследвал 79 деца, 388 тру-
па, 3939 живи престъпници, видно от посочените теоретични източници. 

Ломброзианската теоретична школа още от своето създаване през 1876 г. е под-
лагана и на редица критики1 основно относно причините за престъпното поведение, но 
ми се струва, че не може да се отрече един от основните изводи, а именно, че престъп-

                                                 
1 Особено в епохата на социалистическата криминалистика и криминология, което е закономерно в условията на 
идеологическо, политическо и военно противопоставяне по линията Изток – Запад, довело до Студената война и 
„желязната завеса“ и продължило около 90 години. Социалистически критики достигат и до логически абсурди, 
като в рамките на едни и същи публикации се твърди, че теорията на Ломброзо е научно несъстоятелна, и 
успоредно с това, че той е основоположник на наука и ярко научно явление в Европа и останалия свят. Как е 
постигнал това чрез ненаучност? В същото време критиките са в хармония с идеите на съветския педагог Мака-
ренко, който твърди, че чрез трудовите си колонии, изградени през 20-те години на миналия век, може да пре-
възпита всеки престъпник. Девизът е: „Който не знае, ще го научим, който не желае, ще го принудим“. Сочат се 
примери на криминално проявени деца, които са израснали до уважавани инженери, архитекти, лекари и др. 
Обяснението на тези положителни социални резултати е лесно: просто превъзпитаните криминално проявени 
деца, които са интелектуално издигнати, не са родени престъпници по теорията на Ломброзо. Към криминалното 
си поведение те са били притиснати от глад, нужда и инстинкт за самосъхранение. 
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ният човек има престъпно поведение и намерения. Той трудно може да живее по друг 
начин, освен престъпно. Правилото си има изключения, например при случайните 
престъпници или при престъпно поведение вследствие на силно материално затрудне-
ние, но е особено натрапчиво проявено при професионалната и организираната прес-
тъпност. Да считаме, че понятието „престъпен човек“ не съществува, както твърдят 
доста учени [3: 54 – 56],2 означава да се отречем от класическа двойка философски 
категории, а именно „добро“ и „зло“. Още от най-ранна възраст и поставени в прибли-
зително еднакви условия, едни деца са добри, а други – зли. 

Посоченият извод, че престъпният човек се отличава с престъпно поведение и 
намерения, има потвърждение и в българската социална практика. Относително малък 
брой от осъдените престъпници са превъзпитани,3 а професионалните престъпници се 
отличават със самочувствие на изключително силни и умни хора, с възможности над 
останалите обикновени граждани, с алчност, които са основни мотиви за извършване на 
престъпления, съчетани с липса на състрадание към жертвата. Доказателства за тези 
твърдения са набрани чрез беседи по метода на експертните оценки в следите на поли-
цаи, следователи и прокурори и на основата на личен опит в продължение на приблизи-
телно 20 години. 

Затова държавата е в правото си да създава симулирани престъпни ситуации на 
контролирани от нея места, за да може престъпните хора да бъдат заловени, изведени 
от обществото и да бъде направен опит4 за тяхното превъзпитаване чрез наказание. 
Така обществената опасност се свежда до минимални прагове. Обществото се прочист-
ва и има способности за творческо и материално развитие. Един от изразите на такава 
наказателноправна политика в развитите демокрации е „проактивно криминално разс-
ледване“. 

Българската наказателноправна доктрина относно разследването и в материал-
ната, и в процесуалната си част е изградена основно върху разбирането за реактивност. 
За да стартира разследване, е необходима някаква криминална активност, изразяваща 
се в приготовление, опит или довършено престъпно деяние в различни вариации, след 
като обществото вече търпи някакви вредни последици от криминално поведение. 

Правилото за реактивност има много малки изключения, като например при 
прилагане на контролирана доставка, разследване чрез служител под прикритие и дове-
рителна сделка, само когато ще се изготвят веществени доказателствени средства за 
нуждите на конкретно наказателно производство, образувано по друг престъпен повод 
на консумирано деяние. Само тогава, в рамките на разследване, очакваме извършване 
на престъпление и се надяваме да бъде доказано с веществени доказателствени средст-
ва в резултат от приложени специални разузнавателни способи. 

Извън посоченото изключение проактивното полицейско въздействие върху 
престъпността е изведено на плоскостта на превенция чрез оперативно-издирвателна 
дейност, която няма по правило наказателнопроцесуална стойност [4: 146 – 147]. Тази 
превенция, уредена от чл. 61 от Закона за МВР,5 е четири вида, а именно: обща – насо-
чена към причини и условия за престъпления; индивидуална – спрямо потенциално 
опасни лица, за които няма сведения за предстоящи престъпления; предотвратяване – 
когато е замислено престъпление; и пресичане – когато изпълнителното деяние е за-

                                                 
2 Вж. И. Боев относно становищата на Люц, Ферре, Топинард, както и неговото собственото мнение и другите 
вече споменати критики от български и чуждестранни учени. 
3 Колко силно и трайно да е било възпитателното въздействие на затвора върху Димитър Желязков – Митьо 
Очите, представител на престъпния наркобизнес в България, след като беше примерен затворник и библиотекар 
в досег с духовни ценности, но след излизането на свобода отново има криминално поведение и е пострадал във 
въоръжен конфликт с групата на Божидар Кузманов – Божо Кравата в Слънчев бряг? 
4 Ломброзо е доста по-краен в тезата си, че всички престъпници по своята природа са рецидивисти, с нравствен 
упадък до степен, до която затворът не може да им повлияе, за да се поправят. Цитирано по: Боев, И. История на 
криминалистиката. Книга 1. Варна: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2004, с. 54. ISBN 
954-715-210-6. 
5 Обн. ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г. 
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почнало. Само два от тези видове превенция – предотвратяването и пресичането, са 
обвързани с конкретно престъпление и целта на проактивното въздействие не е по 
правило арест и отделяне от обществото. Основната цел е недопускане или недовърш-
ване на престъпление, различно от основната цел на проактивното разследване по ев-
ропейски, британски, щатски и канадски модел. 

Юридическата уредба на оперативно-издирвателната дейност, от която се очак-
ват проактивни резултати в борбата с престъпността, страда от недостатъци. Забелязва 
се нормотворческа некоректност по отношение на тази важна дейност. 

Основен правен институт, трябва да има една регламентация в действащото 
право. Така например продажбата като вид договор е уредена в Закона за задълженията 
и договорите. Понятието „продажба“ се използва в редица други закони, като Търговс-
кия закон, законите за общинската и държавната собственост, Закона за защита на 
потребителите и т.н. Понятието „продажба“ има голям обем и едно съдържание – това, 
уредено в Закона за задълженията и договорите. 

Оперативно-издирвателната дейност е уредена в няколко закона, а именно: На-
казателнопроцесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона 
за МВР, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за военната 
полиция и Закона за митниците, Закона за противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобито имущество и в редица подзаконови нормативни актове. Наб-
людават се разлики в шестте закона. Такава разпокъсаност и различия по отношение на 
правен институт, който е свързан със законно засягане на права на граждани и с общес-
твени очаквания за проактивна борба с престъпността, е слабост за българското право. 

Коментираните нормативни актове в съответните им части, уреждащи опера-
тивно-издирвателна дейност, основно съдържат процесуални норми. Преимуществено 
материалните норми, които пораждат действието на тези процесуални норми, са част от 
Наказателния кодекс (НК). Именно поради това е препоръчително това, което днес 
наричаме „оперативно-издирвателна дейност“, да бъде регламентирано само в Наказа-
телнопроцесуалния кодекс (НПК). 

Оперативно-издирвателната дейност, насочена към пресичане на престъпление, 
е близка по съдържание до проактивното криминално разследване, но е необходима 
известна промяна за легално дефиниране на разследването в НПК. Струва ми се подхо-
дящ следният текст: Разследване на престъпление е съвкупност от действия на разс-
ледващ орган, прокурор или съд по събиране, проверка и оценка на доказателства или 
действия, свързани с хода на наказателно производство. Конструирана по този начин, 
легалната дефиниция би обхващала и случаи на разследване преди извършване на прес-
тъпление. 

Както вече беше посочено, проактивното въздействие срещу престъпността има 
две насоки, а именно превенция и проактивно разследване, като втората е твърде нераз-
вита. По своята същност в огромната част от случаите проактивното криминално разс-
ледване представлява краткосрочна работа под прикритие в инсценирана ситуация в 
контролирана среда срещу неизвестен извършител на престъпление. Доста по-рядко 
това разследване може да има за обект известен извършител, като например при подкуп 
или друго длъжностно престъпление. 

Настоящото състояние на действащия Наказателен кодекс предоставя известни 
възможности за проактивност чрез изкуствено полицейско създаване на благоприятни 
условия за извършване на престъпление с цел залавяне на дееца, особено необходимо, 
когато той е неизвестно лице. Необходими са обаче и допълнителни действия. 

За целта на първо място следва полицията да се оневини за подпомагането на 
престъпната дейност чрез изкуствено създадената ситуация. Това може да се постигне 
чрез прилагане на две разпореди, а именно на чл. 12б от НК за освобождаване от нака-
зателна отговорност на служител под прикритие и на чл. 22 от НК за ненаказуемост на 
подбудител или помагач, като при втората разпоредба е допустимо освобождаване само 
при физическото помагачество за предоставяне на благоприятни условия за извършване 
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на престъпление чрез набавяне на средство, отстраняване на спънка или по друг начин. 
При интелектуалното помагачество чрез съвети, разяснения и обещания и при подбу-
дителството е налице психическо въздействие върху потенциален бъдещ извършител на 
престъпление и няма самостоятелно пораждане на престъпно намерение. Полицията не 
следва да провокира престъпление чрез психическо въздействие, а да изчака деецът сам 
са формира престъпното си намерение в контролирана среда. 

Що се отнася за приложението на чл. 12б от НК, разпоредбата е свързана с нор-
мите от Закона за специалните разузнавателни средства и съответните текстове от НПК 
и проактивно криминално разследване е възможно при подкуп и други длъжностни 
престъпления, които се очаква да бъдат извършени от известно на полицията лице, 
когато се използва служител под прикритие и доверителна сделка, белязане на предме-
та на подкупа, видео- и звукозапис. 

Относно системното прилагане на освобождаване на полицаи при физическо 
помагачество за инсцениране на благоприятни условия за извършване на престъпление 
с цел залавяне на дееца е необходимо предварително обсъждане и съгласуване на нака-
зателната политика по този въпрос на национално ниво между представители на Глав-
ната прокуратура, Върховния касационен съд, Главна дирекция „Национална полиция“ 
и ръководството на МВР. 

На второ място, необходима предпоставка пред въвеждане на проактивно кри-
минално разследване е преосмислянето на теорията и практиката за освобождаване от 
наказателна отговорност при абсолютно негоден опит за престъпление. Това се налага 
от възможността някои от случаите на проактивно разследване да се окажат абсолютно 
негоден опит за престъпление. В областта на икономическата престъпност например 
стрелба от бракониер по кукла на защитено животно. 

Теорията по повод на абсолютно негодния опит ни предоставя знания, че при 
него няма обществена опасност, поради което не следва да се носи наказателна отго-
ворност. Така професор Александър Стойнов твърди, че абсолютно негодният опит не е 
наказуем, защото той в действителност не застрашава никакви обществени отношения, 
с примери за негодност по отношение на предмета – кражба на погинала вещ, и относ-
но средството – кражба чрез магия [9: 301]. 

Подобно е становището на професор Антон Гиргинов, че абсолютно негодният 
опит е ненаказуем и е разновидност на малозначителното деяние по чл. 2, ал. 2 от НК. 
Дават се примери за абсолютна негодност на опита относно средството – убийство чрез 
заклинание, а спрямо предмета – криминален аборт на мъж [5: 201]. 

Пример за абсолютно негоден опит, при коментираната теоретична обосновка, е 
дал и доцент Цветан Ценов – отравяне, като е използвана захар [11, c. 59], както и про-
фесор Иван Ненов – „няма подкуп, когато дарът се дава на недлъжностно лице, заблу-
дило гражданина, че е длъжностно“; „не може да има кражба на загубена вещ, която не 
е в ничие владение, макар деецът да не схваща това“ [6, c. 167-168]. 

Самото естество на теоретичните примери за абсолютно негоден опит, водещ до 
липса на наказателна отговорност, ни убеждава в несъстоятелността на доктриналното 
схващане. 

Доктриналното схващане за абсолютно негоден опит няма опора в действащия 
Наказателен кодекс. Нормативната основа на това теоретичното схващане според про-
фесор Иван Ненов е § 10, ал. ІІ от УНК: „Ако престъплението е извършено срещу него-
ден предмет или с негодни средства, наказанието може да бъде смекчено неограничено 
или въобще може да не бъде наложено“, която разпоредба не е част от действащото 
право. Липсата на действаща правна уредба относно негодния опит е една от причините 
още през миналия век хипотезите на негодния опит да са дискусионни [6: 167]. 

По отношение на престъпните последици наистина няма обществена опасност 
при абсолютно негоден опит, но дали е така спрямо извършителя на деянието? Дали 
този човек не е обществено опасен, погледнато прагматично житейски или през приз-



проф. д-р Йордан Пенев 

 

93 

мата на теорията на Лоброзо за престъпния човек? Според мен положителният отговор 
е еднозначен – деецът е обществено опасен. 

Да хвърлим поглед към съдебната практика по повод на абсолютно негодния 
опит за извършване на престъпление и неговата ненаказуемост и конкретно към случай 
в хазартния бизнес. 

В Решение № 204 от 12.07.2001 г. по н. д. № 143/2001 г., І н. о. на ВКС Върхов-
ният касационен съд обсъжда, че в съдебната доктрина и практика няма спор, че нена-
казуем е само абсолютно негодният опит. Това решение многократно е цитирано в 
други решения от съдебната практика и е използвано за основа за освобождаване от 
наказателна отговорност. 

По случай в областта на законния хазарт в Решение № 148 от 3.02.2016 г. по 
ВНОХД № 3176/2015 г. на Софийски градски съд въззивният съд намира, че правилно 
районният съд е приел, че казусът касае абсолютно негоден опит от страна на подсъди-
мото лице да набави за себе си имотна облага. В обсъждания случай извършителят се е 
опитал да получи печалба от хазарт с неправомерно придобита квитанция, по която 
вече е изплатена спечелената сума. Централизираната компютърна система не допуска 
повторно изплащане на печалба. Ето защо според съда и действията на подсъдимия не 
са от характер да възбудят заблуждение у касиерката по начин, че да формират у нея 
невярна представа и да доведат до имуществено разпореждане. Т.е. в поведението на 
подсъдимия няма обществена опасност въпреки измамливото си действие! 

На трето място, ми се струва, твърде широко се тълкува в България понятието 
„личен живот“ във връзка с прилагането на специални разузнавателни средства. В 
Конституция, чл. 32, в две алинеи е регламентирано, че личният живот на гражданите е 
неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и се-
мейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. 
И във връзка с това никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван 
или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото из-
рично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи. 

Законно изключение от конституционното право е уредено чрез Закона за специ-
алните разузнавателни средства, където още в чл. 1 е постановено, че при използването 
на специалните разузнавателни средства временно се ограничават неприкосновеността 
на личността и жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. 

Налага се въпросът: Какви са приемливите рамки на личния живот? Ако граж-
данинът е на публично място и сам се е изложил на показ пред обществото, отказвайки 
се от интимността на жилището си, следва ли това да се приеме за личен живот? Струва 
ми се, че отговорът е отрицателен. 

Бихме могли да намерим опора за нашите разсъждения в постиженията на прак-
тиката на Европейския съд по правата на човека. 

Правата по чл. 8 на Европейската конвенция за правата на човека, отнасящи се 
за зачитането на личен и семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, са най-
малко дефинираните и най-трудни за обсъждане от залегналите права в Конвенцията. 
Нито едно от четирите посочени понятия, наречени „интереси, подлежащи на зачита-
не“, не е дефинирано в Конвенцията и съдържанието им е въпрос на тълкуване [10: 
624]. Идеята за личен живот е широка концепция и затова е трудно да се определи 
обхватът ѝ [10: 627]. Жилището обикновено е мястото – физически опреден район, 
където се развиват личният и семейният живот [10: 631]. 

Европейският съд по правата на човека обсъжда и понятието „тайно наблюде-
ние“, което според него обхваща наблюдение и записване на придвижванията на лице, 
използване на подслушвателни устройства и прихващане на комуникации. Съдът приз-
нава, че наблюдението ще нарушава личното пространство на лицето и затова попада в 
обхвата на личния живот [10: 663]. Наблюдава се обаче и тенденция към стеснено тъл-



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

94 

куване на понятието „личен живот“. По делото „Узун срещу Германия“ през 2010 г.6 
съдът не установява нарушение в случай на тайно наблюдение с GPS (спътникова ра-
дионавигационна система), а по-специално счита, че строгите стандарти, развити в 
хипотезите на дела за тайно наблюдение, не са подходящи за по-леката степен на наме-
са в личния живот, осъществявана с GPS наблюдение на придвижването на публични 
места. Мярката според съда е както законосъобразна, така и необходима [10: 655]. 
Много аспекти на личния живот се припокриват с домашния живот, което е обсъдено и 
решено от Европейския съд по правата на човека по три дела, съответно „Чапман...“, 
„Конърс...“ и „Маккан срещу Обединеното кралство [10: 695 – 697]. 

Основавайки се на стеснено тълкуване на понятието „личен живот“, можем да 
избегнем строгите процедури на Закона за специалните разузнавателни средства и да 
прилагаме проактивно криминално разследване. Задължително обаче е необходимо 
единомислие по въпроса и предварително обсъждане и съгласуване на наказателната 
политика в тази част на национално ниво между представители на Главната прокурату-
ра, Върховния касационен съд, Националното бюро за контрол на специалните разузна-
вателни средства, Главна дирекция „Национална полиция“ и ръководството на МВР. 

Днешният български обществен живот продължава да съществува в сянката на 
страха от тоталитарната държава, с която се разделихме преди повече от четвърт век. 
Този страх диктува законодателно висок контрол и ограничение върху тайното наблю-
дение по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека. Идеята е, че държа-
вата е нещо много силно, а отделният гражданин, дори и престъпник, е слаб и уязвим. 
Принципно е така, но при съществени изключения в областта на професионалната и 
организираната престъпност в условията на българското наказателно правораздаване. 
За някои случаи дори може да се твърди, че то не е наказателно, а е опрощаващо право-
раздаване. А и дали раздава изобщо някакво право, в смисъл – справедливост? Профе-
сионалната и организираната престъпност в редица ситуации разполага с повече средс-
тва и възможности в сравнение с противостоящите ѝ държавни органи. 

На четвърто място, съществува и организационен проблем относно човешките 
ресурси, породен от разделението на дейността на държавата по разкриване и разс-
ледване на престъпление на оперативно-издирвателна дейност и разследване. Разделе-
нието на дейностите води до разделение на полицейските професионални позиции на 
отделни фигури – „разузнавач“ и „разследващ полицай“, което създава организационни 
и финансови проблеми. Съществува необоснован разход на финансов, времеви и инте-
лектуален човешки ресурс за държавна дейност, която има една и съща цел, а именно 
да се съберат данни за извършено престъпление. 

По същество, абстрахирайки се от формални особености, по правило, извън ня-
кои малки изключения, оперативно-издирвателната дейност за пресичане и разкриване 
на престъпления представлява държавно разследване на криминална активност без 
процесуално значение от съображения за процесуална икономия. Това е обществено 
ненужно и вредно, тъй като ориентира извършителя на престъпление за евентуалните 
доказателства срещу него и му дава предимства в бъдещо наказателно производство. 
Предоставя му се възможност да работи срещу доказателства (уговаряне на бъдещи 
свидетели, унищожение на вещи), които все още не са събрани по процесуалния ред, 
защото няма начало на наказателно производство. Тези възможности са против основ-
ните принципи в наказателния процес – състезателното начало и разкриването на обек-
тивната истина. 

Разграничаването на оперативно-издирвателна дейност и разследване противо-
речи на европейската полицейска практика и опита на други държави. Бивши социа-
листически държави от Съветския блок – членки на Варшавския договор и Съвета за 
икономическа взаимопомощ, като Полша, Чехия, Словакия, Унгария, още в началото на 
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века са обединили двете фигури в нова, която можем условно да наречем „криминален 
инспектор“. Това може да стане и в България, като за целта се направят промени в 
Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за Министерството на вътрешните работи. 

В заключение твърдя, че има потенциал за широко внедряване на проактивно 
криминално разследване като лост за борба с престъпността, включително срещу ико-
номическата. 
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Abstract: The research report lays out the idea how to apply the scientific approach to the 

problem of measuring the level of security. The author follows his previous research of developing the 
scientific general theory of security of the organization that is published already. Since the theoretical 
problems with the definition, the main role and main functions of the security at organization have been 
resolved and already published the article presents the view for measuring of the level of organizational 
security at the conceptual level. 
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В съвременното научно и публично пространство понятието „сигурност“1 при-

съства изключително често. С просто око се вижда, че в литературата по темата „Си-
гурност“ има коренно различни авторски виждания и такива за нейната същност, съ-
държание, определение, роля, функции и други нейни характеристики, изучаването на 
които не само е от изключително важно значение от чисто научна и теоретична гледна 
точка, но има и важно значение за нормотворческата функция на държавата и между-
народното право, а от там и за практиката. Следователно генерирането на обща теория 
на сигурността, която да разкрие и докаже посочените по-горе нейни елементи и зако-
номерностите на тяхното проявление в организацията,2 както и влиянието им върху 
организационното поведение, в т.ч. и на трудовото, има изключително важно значение 
в живота и практиката на държавата3 и на хората в нея. 

Основата на управлението на съвременната държава е нейната правно-
нормативната уредба, която има обща генерална цел да регламентира нормите на об-
ществените отношения в интерес на държавата и нейните граждани. С други думи да 
определи режима на взаимоотношенията между обществените и личностните взаимо-
отношения като планирани, защото процедурите за изработване на правно-
нормативната уредба в държавата се извършват планово, в смисъл по правнонорматив-
но регламентирани процедури. 

На базата на изведените и публикувани преди това същност, съдържание, опре-
деление, роля, функции и други характеристики на сигурността в обхвата на общата 
теория за сигурността в статията се разглежда на концептуално ниво проблемът за 
измерване на нивото на сигурност. Следвайки методологическите насоки на научния 
подход в изследванията, ние сме задължени да се занимаване сериозно и отговорно с 
проблема за измерването на сигурността. Измерването заема важно място в общата 

                                                 
1 Под понятието „сигурност“ в статията се разбира нейната същност, съдържание, роля и функции в контекста 
на социалната организация. Нейното разбиране се изследва от гледна точка на нейната оценка, възприемане и 
споделяне от хората в организацията, т.е. от човешкия фактор. Закономерностите, на които тя се основава в 
своето проявление в организацията и влияе върху трудовото и извънтрудовото поведение на хората в организа-
цията. Изключение прави въпросът, който има връзка, разбира се, с материалното и технологическото оборудва-
не на организацията. 
2 Под понятието „организация“ в статията се разбира изкуствена организация от хора, която е създадена за 
постигане на определена генерална цел и съответните ѝ подцели, има формална структура и правила за взаимо-
отношения между нейните организационно-структурни елементи и нейните членове, разглеждана като относи-
телно самостоятелна и сложна социална система за постигане на целите, за които е създадена. 
3 Под понятието „държава“ се разбира съвременна организационна форма, под която тя е организирана, и 
същата се разглежда като сложна социална система. 
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теория на сигурността, защото без научно обосновани и доказани метрики, методи, 
методологии не може да има правилно измерване на индикаторите или параметрите на 
сигурността, а от там и нейното научнообосновано управление. Поради това този проб-
лем е от ключово значение за правилното планиране на организационно-
функционално-архитектурния модел на организацията, т.е. за организационното строи-
телство, а от там и за нейното управление. 

С цел прилагане на методически правилен подход и по-голяма яснота ще посо-
чим някои от необходимите ни в този случай най-важни понятия, като: изисквания за 
съдържанието на определението на понятието „сигурност“; ролята на сигурността в 
организацията, основните и производни функции, зони и нива на сигурност, които 
дават основата за разсъжденията по проблема за измерване на последните две понятия. 

В литературата съществува голямо изобилие от определения на понятието „си-
гурност на организацията“ – колкото автори, толкова и определения. Това не означава, 
че те са за пренебрегване. Напротив, техният внимателен анализ заедно с прилагане на 
мултидисциплинарен подход в изследването на сигурността, базиран на научните пос-
тижения на няколко целево подбрани групи от теоретични инструменти за изследване, 
са основание за направените и публикувани изследвания за определението на сигур-
ността. Най важните от тях са показани на Фигура № 1. От същата се вижда, че за изу-
чаване на сложното социално явление социална организация и нейния феномен – си-
гурността ѝ, трябва да се използват знанията от широк кръг научни области като еди-
нен комплексен инструмент за изследване. Това изисква да се изгради комплексен 
мултидисциплинарен изследователски инструмент и на тази база – методики и методо-
логия. По своята същност мултидисциплинарният подход в научните изследвания се 
характеризира с отвореност – винаги с развитие на изследванията на организацията към 
този инструмент могат да се включват и нови области от научното знание. На този етап 
за генерирането на общата теория на сигурността са използвани знанията от следните 
научни области: 

 
Фигура № 1. Мултидисциплинарен подход при изследване на организацията 

и на сигурността 
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ВИЗИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛТУРЕН
ПОДХОД
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ПОДХОД

ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТРИЕСТИКИ
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ПОДХОД

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПОДХОД

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ПОДХОД

 
 
 Организационно-културен подход, които включва научни знания от научните 

теории за организационната култура, за организационните теории, социологията и 
психологията. 
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 Научни знания от теориите на системите, в частност социалната организация 
се изучава като сложна социална система. 

 Функционалната теория е възприета поради факта, че организацията има свои 
естествени функции, които произлизат от нейната същност и съдържание, подчинена е 
на закономерността за самоорганизираща се, самоуправляваща се, самовъзпроизвеж-
даща се единица. 

 Теорията за организационната архитектура на организацията е необходима за 
анализи на същността на проектиране, изграждане, функциониране и управление на 
организацията. 

С прилагане на тези теории като единен изследователски инструмент са изведе-
ни изискванията за същността и съдържанието на определението за сигурността на 
организацията. Този подход позволява да се отговори на реалната нужда в науката и 
живота – да се изследват разнообразните аспекти (ракурси) на организацията, като не 
се пропускат важни елементи в същността и съдържанието на определенията на поня-
тието „сигурност“ в различните му аспекти. Тук не става дума за изискване за единен 
текст на определението за сигурност на организацията при различни необходимости, 
напр. изследователски, правнонормативни, лидерски, мениджърски и др. 

Изведени са следните три изисквания към съдържанието на определението за 
сигурност: „След така направените интерпретации на по-важните теории с цел получа-
ване на изводи за изискванията към съдържанието на определението за сигурност се 
открояват три фундаментални елемента в него: 

1. Сигурността е динамично състояние на социалната организация. 
2. Сигурността е на необходимото приемливо и желано ниво, когато организаци-

ята функционира и работи планово, т.е. според зададените алгоритми и закономерности. 
3. Сигурността е гарантирана, когато организацията при необходимост (при 

излизане от планов режим на функциониране и работа) има възможност да получи 
резервен ресурс – собствен, от по-старшата система или от двата варианта, с цел възс-
тановяване на плановия режим на функциониране и работа. 

Следователно обобщеният принципен с методологически характер текст на оп-
ределение за сигурност трябва да има следното съдържание и примерен текстови израз: 

Сигурността е динамично състояние (изискване 1, по-горе), при което организа-
цията функционира и работи съгласно плановия алгоритъм и правила в рамките на 
допуските на стойностите на нейните, на външната и на вътрешната среда парамет-
ри (изискване 2, по-горе) и ако по някакви причини излезе извън рамките на плановото 
функциониране и работа, то тя има ресурси (сили и средства) да го възстанови“4. 

Това съдържание на определението за сигурност може да се използва за интерп-
ретация с цел генериране на определения за целите на изучаване на сигурността на 
различни по своя мащаб организации от национално, регионално, глобално, ведомстве-
но и др. естество. Текстът ще е различен, според спецификата на аспекта на изследва-
нето на сигурността, но в съдържанието трите изисквания трябва задължително да 
намират място. 

Чрез използване на посочения мултидисциплинарен подход като единен изсле-
дователски инструмент са изведени основната роля и функции на сигурността, които са 
обект на отделна публикация. Основната роля на сигурността е регулатор на нейното 
поведение, който се проявява в две форми – разрешавам предприемане на планираното 
според организационните функции поведение (дейности) за изпълнение на плановите 
задачи или забранявам предприемане на планираното според организационните функ-
ции поведение (дейности) за изпълнение на плановите задачи. 

Обосновано са изведени основните функции на сигурността – смислообразува-
щата и ценностната. Ценностната функция на сигурността в организацията формира 

                                                 
4 Манев, Е. Определение за сигурност – организационно-културен подход. Доклад на НК в Бургаския свободен 
университет, Център по юридически науки, 21 – 22.06.2016. 
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необходимите организационни ценности в подкрепа на необходимото организационно 
трудово поведение за постигане на целите на организацията на базата на акумулирано-
то теоретично и емпирично знание в миналия период на нейното съществуване. Така 
изградената организационна ценностна система е основа за организационните оценъч-
ни процеси, чийто резултат са изводите за това какво поведение в организацията има 
смисъл и какво няма смисъл. От тази кратка обосновка става ясно, че основната роля и 
основните функции на сигурността в организацията се проявяват индиректно, чрез 
нейната организационна култура. 

От изведените две основни функции на сигурността в някои източници по си-
гурността могат да се изведат редица производни функции в зависимост от аспектите 
на изследване, напр. интегрираща, диференцираща, мобилизираща и др. В различни 
изследвания на сигурността някои автори разглеждат тези и други производни функции 
като основни, други разглеждат същите като роли на сигурността, което не се потвърж-
дава от направеното изследване. 

На следващо място е необходимо да се изследва и изяснява въпросът за зоните и 
нивата на сигурността. Това разширява полето на разсъждения относно динамиката на 
състоянието на сигурността на организацията и на тази база да създадат нови знания за 
сигурността като понятие с цел по-пълно разбиране на това явление и феномен. На 
основата на така определените в посоченото по-горе изискване към дефиницията за 
сигурност и базирайки се на някои от основните закони, които действат в системите, 
могат да се очертаят три характерни зони на състоянията на сигурността на организа-
цията. Основание за това са фактите, че всяка зона има определен обхват и че премина-
ването на състоянието на сигурността на системата от една зона в друга става, когато 
нивото на сигурност достигне една от двете крайни граници на дадената зона, която се 
явява начална граница на следващата зона на сигурност на организацията. Зоните за 
сигурност следва да се разглеждат в низходящ порядък от гледна точка на нивото на 
сигурност на организацията във всяка една от тях, т.е. от зоната с най-високо ниво на 
сигурност към зоните с по-ниски нива на сигурност. За целта е приложен концептуален 
теоретичен подход, като са посочени аргументи и са изведени доказателства за прин-
ципите, по които се определят границите на зоните за сигурност. Прилагането на това 
знание дава възможност да се следва научнообоснован концептуален методологически 
подход при определяне на конкретните граници на съответните зони за сигурност при 
изследване на различни нейни аспекти. Целта е знанието за сигурността да се придвиж-
ва, колкото е възможно повече на сегашния етап на развитие на науката към количест-
вени за сметка на качествените методи на нейното измерване. Основание за това е, че 
качествените методи за изследване в голяма си част са идеологизирани в известна сте-
пен, което ги различава от научните знания и теории. Тази им характеристика служи на 
други цели, различни от научните. Освен това качествените измервания са с по-ниска 
точност и достоверност от количествените. Увеличаването на дела на количествените 
измервания в сигурността води до по-компетентното ѝ измерване, оценка, а от там и до 
адекватно научнообосновано управление. 

Сигурността е динамично състояние, което трябва да се разбира като последо-
вателност от промени на нейното ниво (стойност) във всеки един момент и времеви 
интервал. Разбираемо е, че нивото на сигурност е моментно състояние в обхвата на 
динамичен процес. Това състояние се оценява, възприема и е споделено в организация-
та. За нормално състояние на нивото на сигурността се възприема това състояние, 
което удовлетворява възприетото и споделено от колектива организационно разбиране 
за сигурност, осигуряващо необходимия организационен трудов комфорт, отговаря на 
очакванията на организацията, съвпада с възприетите и споделени ценностни системи в 
нея, има времеви интервал на действие и в крайна сметка динамиката на нивото на 
сигурност в тези определени граници позволява постигане на организационните цели. 
В тази хипотеза има следните ключови елементи: 1) нормално състояние; 2) нива на 
сигурност; 3) зони на сигурност, в които нивото на сигурността варира в определени 
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граници за всяка една от тях; 4) времеви интервали, в които нивата на сигурност се 
намират в границите на определена зона за сигурност. 

Тук се очертават следните задачи, които трябва да се решат: 
 Как да се определи нормалното ниво на сигурността в организацията? 
 Как да се определят крайните гранични стойности на зоните за сигурност? 
 Как да се определи диапазонът на нивата за сигурност в обхвата на всяка 

една зона? 
Това налага да се определи съдържанието на използваните понятия „нормално 

състояние“, „нива на сигурност“, „зони на сигурност“, „времеви интервали“. Пълното 
изясняване на съдържанието на всички тези понятия не е възможно в ограничения обем 
на доклада, поради което ще разгледаме само някои от тях. 

Под „нормално състояние“ на организацията се разбира нейната способност да 
функционира съгласно проектния организационно-функционално-архитектурен модел 
и да произвежда планираното количество с планираното качество в рамките на плани-
раното време (срок) съответните планирани продукти или услуги. Лексемата нормално 
произлиза от съществителното норма. Последното означава възприети и споделени 
стойности на параметри, в рамките на които дадено състояние, дейност или явление 
трябва да се вписва. В конкретния случай за организацията това са стойностите на 
параметрите, в които нейната функционалност трябва да се вписва, т.е. това са проект-
но зададените параметри, които се дефинират в процеса на създаване, усъвършенства-
не, реинженеринг, трансформация и др. промени в организацията. Нормалното функ-
циониране на организацията трябва да се поддържа и при промени на вътрешните и 
външните условия на работа. 

В природата, в т.ч. и в организацията, всичко е в динамика, променя се. Систе-
мите имат свойството да се стремят към точката си на равновесие самостоятелно, ако 
по някакви причини бъдат отклонени. Това е естествен техен закон. Това дава основа-
ние да се генерира концепция за изискване към проекта на изкуствените системи, в т.ч. 
и на организациите от гледна точка на режимите на тяхното функциониране, а именно 
точката на нормално функциониране на системата да съвпада с точката на нейното 
равновесно състояние. Всъщност точката на нормалното функциониране на системата 
да е и точка на нейното равновесно състояние. В този контекст функционирането на 
системата в равновесната ѝ точка е нейното нормално функциониране. Този режим на 
функциониране на системата трябва да е оптимален, което означава, че тя произвежда 
продукт с най-високо качество при най-висока ефективност и ефикасност. Всички 
режими на работа на системните елементи, техните метрики и параметри, при които 
системата е в нормалната си точка на функциониране, наричаме „нормални“. 

В този доклад не се разглеждат въпросите, свързани от чисто теоретична гледна 
точка с разликата между теоретичния и практическия оптимален режим на функциони-
ране на системата. Това е обект на друга публикация. 

Поради факта, че не е възможно да се поддържат нормалните параметри в абсо-
лютните им константни нормални стойности в континуума на времето, е необходимо да 
се дефинира диапазонът на отклонение на всеки един от тях, в който произведеният от 
системата продукт по количество, качество и себестойност удовлетворява изискванията 
на нейния собственик и клиентите. В случая интерпретацията за организацията е, че тя е 
собственик на нейната система за сигурност и в същото време клиентите на продукта 
сигурност са самата организация и нейните служители. Интерпретацията за сигурността 
на държавата е, че собственик на системата за национална сигурност е държавата, а кли-
енти са както тя, така и всички останали нейни системни субекти и гражданите ѝ в т.ч. 

Под „номинални стойности на параметрите на функционалните индикатори на 
системата“ се разбира диапазонът на стойностите на дадени техни параметри, при 
които се получават възможно най-добрите практически резултати от нейното функцио-
ниране от гледна точка на постигане на организационните цели. Възможно е да има 
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разлика между теоретически и практически нормални и оптимални стойности на пара-
метрите за функциониране на дадена организация. Причините могат да са невъзмож-
ност на даден исторически етап да се покрият теоретичните изисквания от технологич-
ните и управленските възможности. За нуждите на изследването се приема, че разлика-
та между тях е нищожно малка, особено в сферата на управленските способности. 

В този доклад не се разглеждат въпросите, свързани от чисто теоретична 
гледна точка с разликата между теоретичния и практическия оптимален режим на 
функциониране на системата, в т.ч. и на организацията като такава. Това е обект на 
друго изследване и публикация. 

Следователно под „номинални стойности на дадени организационни параметри“ 
се разбират стойностите, за които системата работи в оптимален или близък до него 
планов режим от гледна точка на произвежданото количество, качество и себестойност 
на продукти и услуги, които отговарят на изискванията на собственика и на клиента, 
задоволяват неговите изисквания (потребности), за които той е съгласен да заплаща 
определената себестойност. 

Под „номинален режим на функциониране на организацията“ се разбира режи-
мът, при който параметрите на функционалните индикатори са в обхвата на номинал-
ните стойности. Известно е, че в практиката стойностите на параметрите на зададени 
индикатори в техническите и социалните системи не могат да се поддържат в точката 
на теоретическия оптимум поради невъзможност да се достигнат идеалните условия и 
технологии за тяхното управление. Следователно за целите на организационното уп-
равление на сигурността с достатъчна точност на индикативно ниво на анализ може да 
се приеме, че под „оптимален режим на функциониране на организацията“ се разбира 
режимът на функциониране на организацията, при който параметрите на индикаторите 
са в обхвата на номиналните стойности. 

От направените по-горе анализи и определяне на съдържанието на използваната 
терминология следва, че за целите на настоящото изследване номиналният режим на 
функциониране на системата за сигурност в организацията е близък до оптималния, 
при което количеството, качеството, себестойността и времевата рамка на поддържане 
на необходимото ниво на сигурност удовлетворяват изискванията на клиента и той е 
съгласен и е в състояние да плаща за нейната себестойност. 

Под „ниво на сигурност“ се разбира динамиката на нейните моментни стойнос-
ти, измерена спрямо предварително определена нейна стойност. Следователно ключов 
въпрос за измерване на нивото на сигурност в организацията е дефинирането на отно-
сителната нейна стойност, спрямо която ще се измерват отклоненията от нея. За кон-
цептуализация на дефинирането на това референтно ниво на сигурност прилагаме сис-
темните закономерности, от които следва, че системата е в най-устойчиво функционал-
но състояние в равновесната си точка, която съвпада с точката на нормалното функци-
ониране. Тук се прилага постулатът, че проектирането на системата се извършва така, 
че тя да функционира в тази точка, която определихме за номинална точка. Следова-
телно в тази точка нивото на сигурност определяме като номинално ниво на сигурност, 
което по проектна определеност е най-доброто възможно поради ресурсни, техноло-
гични и др. ограничения. Проектът за организацията и нейното функциониране трябва 
да осигурява номиналното ниво на сигурност, да гарантира стабилно и планово функ-
циониране на организацията в номиналната ѝ точка. Това се осигурява в етапа на про-
ектиране на организацията и нейното функциониране и означава, че проектното номи-
нално ниво на сигурност отговаря на изискванията на собственика на системата за 
сигурност на организацията, тя е с необходимото качество, времева продължителност и 
себестойност. Последното означава, че сигурността на организацията е ресурсно осигу-
рена. Базирайки се на тази логика, основана на прилагане на системните закони при 
проектиране на функционирането на организацията, правилно и коректно е номинално-
то ниво на сигурността да се приема за референтно ниво, спрямо което да се измерват 
отклоненията ѝ. По концепция това е най-високото възможно ниво на сигурност на 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

102 

организацията, съвпадащо с нивото на сигурност в равновесната точка на функциони-
ране на системата. 

Целесъобразно е текущото ниво на сигурност да се измерва и сравнява спрямо 
нормалното ниво на сигурност. От теорията в науката е известно, че няма коефициент 
на полезно действие, който да е равен на 100 %, по известни причини. Така е и в сигур-
ността – няма гаранция за 100 % сигурност в която и да е организация, но номиналното 
ниво на сигурност удовлетворява постигането на организационните цели. Това означа-
ва, че в процеса на организационното проектиране се задава и залага в алгоритмите на 
работа нормалното ниво на сигурност, което присъства в организационно-
архитектурно-функционалния проект на организацията. 

Нивото на сигурност е комплексен показател, състоящ се най-малко от две групи 
индикатори, имащи вероятностен характер, – рискове и заплахи. Рисковите събития се 
свързват в по-голяма степен с организацията, докато заплахите се свързват предимно с 
външни за нея фактори. В този контекст рисковите събития не могат да се избегнат, но 
може да се намалява вероятността за тяхното проявление, което кореспондира със си-
гурността. Заплахите могат да се избягват, но те също кореспондират със сигурността. 

Интервалът, в границите на който текущото ниво на сигурност се променя, мо-
же да е в определени нормални (желани, планирани, споделени и възприети в организа-
цията) стойности на параметрите, с които да се измерва нивото на сигурността. Важно е 
да се определят тези гранични стойности. Логично е максималната и минималната 
гранична стойност на сигурността, които определят множеството на нейните възможни 
моментни стойности, в обхвата на който тя може да приема, да се определи като „зона 
на сигурност“. Приемането на тези различни стойности на сигурността става в конти-
нуума на времето и нейното преминаване на граничните стойности е преминаване на 
състоянието на сигурността в друга зона на сигурност. Следователно всяка зона за 
сигурност имат важни характерни и определящи я черти, отличаващи я от другите и 
характеризиращи състоянието на организацията. Щом е така, възниква важен въпрос: 
Как да се определят тези характерни за зоните черти, състояния и гранични стойности? 
Това е още една задача, която трябва да се реши. Освен това промените на нивото (ве-
личината) на сигурността не става мигновено. То е резултат на множество промени 
най-малко в две основни групи параметри – вътрешни и външни за организацията. 
Колкото по-голяма е организацията, толкова по-бавни са процесите на промяна на 
нивото на сигурност в нея в сравнение с по-малка организация и обратно – при по-
малките организации тези промени стават по-бързо спрямо по-големите организации. 
Логиката на това твърдение се основава на законите на системите, прилагани за изс-
ледване на организацията (Манев 2012: 31 – 53). По-голямата организация е по-сложна 
система, състояща се от множество рекурсивни системи, и в нея процесите са количес-
твено по-многостепенни спрямо по-малката организация. Естествено е по-
многостепенните процеси да изискват повече време за промяна в сравнение с тези, 
които са с по-малка степен на взаимоотношения на системните елементи. 

Под „зона за сигурност“ се разбира интервалът, в който нивото на сигурност 
удовлетворява определени проектно заложени изисквания – допуски, в намаляване на 
нейното ниво спрямо номиналното. В рамките на зоната за сигурност нивото на сигур-
ност не пада по-ниско от изискването за минималното ѝ ниво за дадената зона и не 
превишава нивото на максималната ѝ величина за същата зона. Преминаването на 
минималното ниво и падането на нивото на сигурност на по-ниско ниво от пределното 
за зоната се разглежда като ново състояние на сигурността на системата. Тя преминава 
в друга зона за сигурност, което също има определени граници, в които нивото на си-
гурност варира в определени граници. Този процес е преминаване на системата в зона с 
по-ниски нива на сигурност. Така логиката на подреждане на зоните за сигурност е от 
зона с най-висока сигурност – номинална зона, зони с понижено ниво на сигурност – 
аварийни зони, разположени от двете страни на номиналната зона, и зони с незадоволи-
телно ниво на сигурност, разположени встрани от аварийните зони (Фигура № 2). 
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Фигура № 2. Зони и нива на сигурност на организацията 
 

 
 
Следователно могат да се определят три зони на сигурност – зона на максимал-

на сигурност (номинална зона на сигурност), две зони с междинни нива на сигурност 
(аварийни зони на сигурност) и две зони с минимално ниво на сигурност (катастро-
фални зони за сигурност). Всяка една от зоните за сигурност има специфични характе-
ристики, които я отличават от другите. Тези характеристики определят състоянието на 
системата от гледна точка на нейната сигурност. 

Зоната с максимално ниво на сигурност се определя от множество фактори, ос-
новният от които е постигане на необходимото максимално възможно и в същото време 
целесъобразно от ресурсна гледна точка за организацията ниво на сигурност. Това е 
зоната с най-високо ниво на сигурност на организацията. То се планира в процеса на 
организационния дизайн и зависи от много фактори. По-важни и лимитиращи са: 

• Основната цел, за която е създадена организацията. За да е възможно органи-
зацията да функционира по възможно най-добрия начин, трябва да се изпълнят еднов-
ременно четири важни условия: Първо, да е осигурено непрекъснато постъпване на 
необходимото количество с необходимото качество и в необходимия временен интер-
вал външен ресурс на входа на организацията. Този ресурс трябва да осигури операци-
онните процеси в организацията. 

• Второ, постъпилите в организацията ресурси трябва да се преработят по оп-
ределените и планово заложени при проектиране и създаване на организацията техно-
логични процеси и алгоритми за дейности, за да се получи желаният резултат от алго-
ритъма на производствения процес (продукта сигурност). 

• Трето, полученият резултат от преработване на входните ресурси трябва да 
е под формата на продукт, който да има определените качества, които да задоволяват 
потребностите на потребителя. Организацията трябва да произвежда определено 
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количество продукт за определено време с необходимото качество и в необходимото 
количество. 

• Четвърто, за да станат реалност посочените по-горе три процеса, трябва да 
има система за управление, която да контролира трите групи дейности – придобиване и 
подаване в организацията на входни ресурси, протичане на планово заложените техно-
логични и алгоритмични вътрешноорганизационни процеси, за да се произвежда пла-
нираното количество и с необходимото качество продукция. Тази дейност се осъщест-
вява от управляващата система на организацията, която интегрира отделните групи 
дейности в единна система, следи за спазването на алгоритмите и технологичните про-
цеси, вътрешните и външните условия за организацията и при необходимост се намесва 
с цел недопускане на производство на продукт с параметри, различни от планираните. 

От какво се определят границите, в чийто обхват системата функционира 
нормално? Този обхват концептуално се определя от изискваното количество и качест-
во на продукта, който системата следва да произвежда за определено време. Този про-
дукт наричаме „планов продукт“. Параметрите на плановия продукт се задават от полз-
вателя му, който е съгласен да плаща за получаването точно на такъв продукт. Тези 
изисквания на ползвателя стават задължителни за прилагане при проектиране на сис-
темните операционни параметри. Тези параметри наричаме „планови параметри“ или 
„проектни параметри“ за режима на работа на системата. 

Всяка една от тези четири групи дейности, показани по-горе, е свързана със 
сложна организация на множество подсистемни елементи. За нито един от най-
елементарните технологични елементи не може да се осигури режим на работа при 
строго определена оптимална стойност на разчетните му проектни параметри. Причи-
ните за това са много, но най-важната е, че не е възможно да се осигурят необходимите 
ресурси с параметри, имащи константна оптимална стойност през целия жизнен цикъл 
на организацията. Тези параметри варират в определени допустими граници. Всяка 
система си има определени граници на температурни и други условия на експлоатаци-
онни режими на работа, в рамките на който е гарантирано с необходимата степен на 
вероятност (ниво на сигурност), че ще произвежда продукт със зададените проектни 
параметри. В течение на времето всички елементи на системите се износват и стареят, 
поради което променят своите проектни характеристики. Тяхната времева и операци-
онна експлоатационна пригодност е в определени граници. За целта е въведен принци-
път на допуски за стойностите на всеки параметър, за всеки елемент от системата. 
Допускът представлява диапазон, в чиито рамки варирането на номиналната стойност 
на даден параметър осигурява нормалното функциониране на системата и гарантира 
плановите количества и качества на произвеждания продукт. Най-изгодната планова 
стойност на дадения параметър се нарича „номинална стойност“ или за кратко „номи-
нал“. Допустимата величина на отклонение на стойността на даден параметър от номи-
налната му стойност, при която все още, макар и занижен по качествени и количестве-
ни стойности, продуктът задоволява изискванията на потребителя, се нарича „допуск“. 
Измерва се в проценти от стойността на номинала със същата мерна единица като тази 
на номинала. 

Посочените по-горе най-важни принципни позиции за проектните параметри 
показват, че нито един от тях не може да има константна стойност в континуума на 
времето поради много обективни и технологични причини, които в доклада не се разг-
леждат. Всички параметри на системата се проектират да работят при определени но-
минални стойности на параметрите и в границите на планираните допуски. 

„Номинална стойност“ е тази стойност, при която системата функционира най-
добре. Определянето на номиналната стойност на параметрите зависи от много фактори 
и условия. Невинаги за номинални стойности могат да се реализират точно теоретично 
изведените стойности на параметрите. При такива случаи се прилага принципът номи-
налната проектна стойност на параметъра да е възможно най-близо до оптималната. 
Поради това за целите на концептуалното ниво на анализи и за практически цели може 



проф. д-р Евгени Манев 

 

105 

да се приеме, че оптималната и номиналната стойност на проектните системни парамет-
ри съвпадат. Допускът е интервал на отклонение на стойностите на параметъра, в който 
технологичната система произвежда продукт, който отговаря на зададените проектни 
изисквания. Тези изисквания също са с отклонения от номиналните в определени грани-
ци. Следователно номиналната стойност и допуските за всеки параметър на системата са 
важни от гледна точка на нейното проектно функциониране и могат да се използват като 
референтни точки за надеждността (сигурността) на работата ѝ. Как следва да се опре-
делят те от концептуална теоретична гледна точка на сигурността? 

За да отговорим на последния въпрос, използваме знанията от теорията на сис-
темите. Известно е, че всяка система има свойството да се стреми да запазва своето 
състояние на равновесие. Логично е при нейното проектиране тази точка на равновесие 
да бъде зададена и заложена като номинална стойност на всеки един от системните 
елементи. Следователно равновесната точка е състояние на оптимално функциониране 
на системата. Може да се приеме с достатъчна за практиката точност, че в реалните 
системи точката на равновесното им функциониране съвпада с точката на номиналната 
стойност на параметрите, т.е. номиналният режим на функциониране съвпада с режима 
на равновесие на системата, което е идеалният случай. 

В равновесната (номиналната) точка на работа на системата се получава най-
висока надеждност на нейната безотказна работа, което означава, че имаме най-висока 
ефективност на работа, а следователно и най-висока степен на сигурност на функцио-
ниране на системата. В тази точка количеството, качеството и ефективността на про-
изводствения процес, а следователно и на произведения продукт (сигурността), са най-
високи и може да се приеме, че тяхната стойност също е на номинално ниво. За нужди-
те на сигурността на системата може да се обобщи, че когато системата работи при 
номиналните стойности на параметрите на своите елементи, режимът на работа може 
да се нарече „номинален“. Номиналният режим на работа на системата е логично да 
бъде зададен в проекта и реализиран при изграждането на съответната система. В този 
режим на функциониране системата се намира в равновесната си точка. Обобщено, 
номиналният режим на функциониране на системата е режим на нейното равновесно 
положение от гледна точка на системната теория. Следователно тази точка, характери-
зираща се с номиналната стойност на отделния параметър, определя и точката на рав-
новесие на системата и трябва да се избере за основна точка, спрямо която да се разг-
леждат нивата на сигурност на системите. Тази равновесна точка определя най-
високото теоретично и с достатъчна за практиката точност системно ниво на сигурност. 
Всяко отклонение на стойностите на параметрите на системните елементи от номинал-
ните ще води до намаляване на нивото на сигурност на системата като цяло. 

След определяне на номиналната точка следва да определим и граничните точ-
ки, в които може да се отклоняват стойностите на отделните параметри на обобщения 
номинален параметър на системата. Всяко отклонение на стойностите на параметрите 
на индикаторите на системата от номиналната стойност ще я извежда в режим на рабо-
та, различен от устойчивия режим на равновесно положение, при който тя има най-
високо ниво на сигурност. Това означава, че ще имаме по-малко количество и качество 
на произведените продукти от системата. Отклонението от номиналните стойности 
можем условно да нанасяме по ос с начало „Номинална стойност“, при която системата 
е в равновесно положение (Фигура № 1). Отклонението на стойностите на параметрите 
в посока надясно от номиналната точка (1N) приемаме да са с положителна стойност, 
със знак „+“, а наляво – за отрицателна стойност, със знак „–“. Задачата е да се опреде-
ли до какви стойности на отклонения на параметрите на системата спрямо номинални-
те (равновесната точка) режимът на функциониране на системата ще осигурява все 
още задоволителна по количество и качество продукция (сигурност). Следователно 
максималната абсолютна стойност на отклонение на стойностите на параметрите от 
номиналните ще са различни за всяка подсистемна единица, ще са различни и за цялата 
система като цяло. Възникват два важни въпроса: Коя е принципната концептуална 
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индикативна гранична абсолютна стойност на това допустимо отклонение от номи-
налната стойност? и: Как да се определи тя? 

При всяко отклонение на режима на работа на системата от равновесното ѝ по-
ложение тя има вътрешноприсъщото свойство да се стреми да се връща към равновес-
ната си точка на функциониране. Стойността на отклонение от номиналната стойност 
не е неограничен. При нарастване на отклоненията се влошават условията на работа на 
системата спрямо проектните, поради което при определена гранична стойност на 
отклонение системата не е в състояние да се върне към режима на саморегулиране, т.е. 
няма да може да е под въздействието на закона за връщане към равновесното си поло-
жение на функциониране. Именно тази максимална абсолютна стойност на отклонение 
от номиналната стойност е правилно да се приеме за гранична абсолютна стойност на 
отклонение от номиналната стойност. Това е едното основание. Има и друго съображе-
ние – от гледна точка на количеството и качеството на произвеждания от системата 
продукт. По-горе беше казано, че с увеличаване на величината на отклонение от номи-
налната стойност се влошават условията на работа на системните елементи спрямо 
оптималните, т.е. влошава се качеството и се намалява количеството на произведения 
продукт. Това влошаване на посочените два индикатора може да е приемливо до опре-
делени граници, извън които продуктът няма да задоволява изискванията на клиента и 
той няма да е съгласен да плаща за него. Минималните стойности на индикаторите за 
количество и качество на продукта, при които не се задоволяват минималните изисква-
ния на клиента за произвеждания продукт, наричаме „гранични стойности“. Тези гра-
нични стойности могат да се получат, преди да са достигнати максималните стойности 
на отклоненията спрямо номиналните, при които системата няма да е в състояние сама 
да се стреми да се връща в равновесно (номинално) състояние на функциониране. Сле-
дователно максималната абсолютна гранична стойност на отклонение на параметрите 
на системните елементи и на системата като цяло е тази, при която качеството и коли-
чеството на произведения продукт не задоволяват минималните изисквания на клиента. 
Това означава, че по време на проектиране на системата и на нейните елементи 
трябва да се определят (изчислят) номиналните стойности на параметрите им и 
максимално допустимите им абсолютни величини на отклонения, т.е. допуските им. 
За по-голямо удобство в практиката величината на допуска не се посочва в абсолютна 
стойност, а се посочва в допустими проценти от номиналната стойност на съответния 
параметър. Това отклонение се разглежда в двете посоки: положителна, т.е. допустима 
стойност на нарастване над номиналната, и отрицателна – допустимата стойност на 
намаляване под номиналната стойност. Тези две допустими стойности спрямо номи-
налната стойност определят зоната, т.е. множеството от стойности, които даденият 
параметър може да приеме, при които системата ще работи в режими, близки до равно-
весния, и произведеният продукт ще удовлетворява изискванията на клиента. С това 
отговорихме и на въпроса как да дефинираме границите на номиналната зона на работа 
на системата, която зона се характеризира с най-високо ниво на сигурност. Тази зона 
обхваща едновременно обсега на промените на стойностите на индикаторите на пара-
метрите в положителна и отрицателна посока спрямо номиналната им стойност, отче-
тени спрямо равновесната точка на функциониране на системата. Тази зона наричаме 
„номинална зона“. Нейните най-важни характеристики са: 

 Системата функционира в равновесната си точка или близо около нея. 
 Качеството и количеството на произведения продукт удовлетворяват клиента. 
 При отклонения на стойностите на параметрите в рамките на допуските сис-

темата има тенденции сама, без външна намеса, да се връща към равновесния си режим 
на функциониране. 

Следва да дадем отговор на въпроса как да се определят границите на следва-
щата зона за сигурност на системата. За целта нека да допуснем, че стойностите на 
отклоненията на параметрите на индикаторите преминават през абсолютните стойности 
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на крайните граници на номиналната зона, като положителните отклонения водят до 
още по-голямо нарастване на абсолютните стойности на параметрите на индикаторите 
спрямо максималната стойност на номиналната зона, а отклоненията в отрицателна 
посока намаляват абсолютните стойности на параметрите, които стават по-малки от 
минималната стойност на номиналната зона. При тези отклонения системата все пак 
може да функционира, но вече с влошаващо се качество и намаляващо количество на 
произведените продукти. Колкото отклоненията са по-големи от крайните стойности на 
номиналната зона, толкова резултатите се влошават повече и възможностите на систе-
мата да се връща към равновесната си точка на функциониране стават все по-малки. 
Това може да се приеме като крайна външна граница на тези зони – разположени вляво 
и вдясно от номиналната зона (Фигура № 1, т. (3–) и т. (3+). При нарастване на откло-
ненията на стойностите на параметрите идва момент, когато системата достига преде-
лен режим на функциониране, в който няма възможност да функционира самостоятел-
но. В тази точка за системата има три възможности: 

 да се реорганизира; 
 да се разпадне; 
 да се върне в зоната на авариен и след това в номинален режим на работа, но 

само чрез получаване на външни за системата ресурси – сили и средства, подготвени за 
тази цел и предоставени. 

Съобразно теорията за управление на кризи можем да назовем тези две зони, в 
които системата работи в авариен режим, „аварийни зони на сигурност“. Аварийните 
зони са разположени вляво и вдясно от номиналната зона на сигурност. В тях системата 
функционира в условия на много понижено ниво на сигурност спрямо функциониране-
то си в номиналната зона за сигурност. 

Системата не може да функционира извън аварийната зона поради изпадане в 
условия на висока степен на несигурност. Рисковете, заплахите и опасностите за нейно-
то съществуване са непоносими, поради което системата се разпада. За преодоляването 
на тези рискове, заплахи и опасности са необходими външни ресурси, с помощта на 
които системата да се върне към по-благоприятни режими на работа и да не се допусне 
нейният разпад. 

В граничните стойности на зоните също има специфични зони, в чийто обхват 
рискът се увеличава и се появяват заплахи, които постоянно нарастват с приближаване 
към следващите зони на по-ниска сигурност. Това също е обект на по-задълбочено 
изследване. 

Всяка от така определените зони на сигурност се характеризира със съответния 
диапазон от нива на сигурност. Неговото индикативно определяне на концептуално 
ниво е обект на друга публикация. 

Въпросът с измерването на зоните и нивата на сигурност на концептуално ниво 
отваря вратите за разработване на методи и методологии както на това високо абстрак-
тнотеоретическо, така и на различните нива на сигурност от гледна точка на нейните 
аспекти. 
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Abstract: The present is characterized by major economic transformations, globalization, 

creation of world economic centers and transnational companies. The problem of Bulgaria's sustainable 
development, which is to ensure the security and the coping with the risks and challenges in today's and 
the future world, is becoming more and more relevant. Dealing with it is a continuous process, which in 
the future is necessary to outline adequate and timely measures to take into account all state institutions. 

Key words: sustainable development, gross domestic product (GDP), demographic replacement 
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Увод 
 
Глобалната стратегия на Европейския съюз (5) чертае пътя за повишаване на ус-

тойчивостта и напредъка на всяка от държавите членки в сферите на демокрацията, 
институционализма, сигурността, икономиката и информираността на обществото. 
Настоящото време се отличава с големи икономически трансформации, глобализация, 
създаване на световни икономически центрове и транснационални компании. Препли-
тането на икономическия със социалнополитическия живот на страната прави все по-
актуален проблема за устойчивото развитие на България, с което да се гарантират си-
гурността и справянето с рисковете и предизвикателствата в днешния и бъдещия свят. 

Обект на изследването е устойчивото развитие като гарант за националната ни 
сигурност. 

Предмет на проучването са някои особености и резултати от устойчивото разви-
тие, с които България цели да постигне сигурността си пред глобалните рискове. 

Цел на изследването е да се анализират определени аспекти на устойчивостта, 
които гарантират националната ни сигурност. 

За осъществяването на целта са поставени следните задачи: 
 да се дефинира същността на устойчивото развитие; 
 да се посочат целите на устойчивото развитие; 
 да се анализират някои аспекти на устойчивостта на България. 
Обхватът на изследването е ограничен поради факта, че обемът предполага про-

учване само на определени аспекти, които имат пряко отражение върху сигурността за 
периода след приемането на България в ЕС до 2016 г. 

Използвани са различни методи на събиране, сравняване и анализ на информа-
цията: съобщения на ЕС, данни на НСИ, Евростат и научна литература. 

 
Изложение 
 
Стратегията, при която се използват природните ресурси така, че да могат да се 

задоволят днешните и бъдещите потребности на човечеството, като не се нарушава 
околната среда, се определя като устойчиво развитие. То е породено от непрекъснатия 
стремеж на хората за постигане на такова социално-икономическо развитие, което да 
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им осигури по-добро качество на живота, без да нарушава екологичното равновесие в 
природата. Европейският съвет се стреми към такава световна рамка, с която да се 
зачита международното право и която да осигурява „устойчиво развитие и устойчив 
достъп до световните блага“ (5). Тази рамка включва „Програмата за устойчиво разви-
тие до 2030 г.“. Устойчивостта трябва да включва (1): 

 защита на критичната инфраструктура; 
 енергийна сигурност; 
 адаптиране към изменението на климата; 
 гражданска защита; 
 икономическа устойчивост; 
 заетост; 
 световни рискове за здравето; 
 научни изследвания. 
Като всяка стратегия, и устойчивото развитие има следните фази (Фигура № 1): 
 
Фигура № 1. Фази на стратегията на устойчивото развитие 
 

 
 
Източник: Авторът. 
 

Международното развитие за периода 2016 – 2030 г. се свързва с целите на ус-
тойчивото развитие, които са определени от 193 държави на Общата Асамблея на ООН, 
проведена на 25.09.2015 г. Приетите 17 цели целят трансформация на съвременния ни 
свят (Transforming our world) (4). База за осъществяването на устойчивото развитие са 
икономическите цели: намаляване на бедността, устойчиво селско стопанство, приоб-
щаващ и нарастващ икономически растеж, заетост и достоен труд за всички, „устойчи-
ви модели на потребление и производство“ (4), подобрена инфраструктура, стимулира-
не на индустриализацията и иновации. За да се постигнат горепосочените цели, е необ-
ходимо да се осигурят условия за здравословен начин на живот и качествено образова-
ние, достъпни за всички граждани през целия им жизнен път. Това е осъществимо при 
„устойчиво стопанисване“ (4) и достъпност до качествено водоснабдяване, канализация 
и съвременни енергийни източници, при условие че се осигуряват устойчиви модели на 
ползване на природните ресурси. 

Необходимо е в посочения времеви период да се намалява неравнопоставеност-
та между държавите – членки на ЕС, а във всяка от тях да се постигне равенство между 
половете, да се осигури достъп за всеки гражданин до правосъдие и институции. Из-
пълнението на изброените цели от 28-те държави осигурява „глобалното партньорство 
за устойчиво развитие“ (4). 

Всяка държава – членка на Европейския съюз, събира данни по определени ин-
дикатори (Таблица № 1) и ги предоставя ежегодно пред Европейската комисия като 
върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурността. 

 
Таблица № 1. Индикатори на устойчивото развитие 
 

1. Социално-икономическо развитие 6. Промени в климата и чиста енергия 
2. Устойчиво потребление и производство 7. Устойчив транспорт 
3. Социално включване 8. Природни ресурси 
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4. Демографски промени 9. Глобално партньорство 
5. Обществено здраве 10. Добро управление 

 
Източник: Евростат. 
 
Основните параметри, характеризиращи социално-икономическото развитие, са: 

темпът на растеж на БВП на човек от населението, повишаването на производителност-
та, инвестициите и коефициентът на заетост. Устойчивото потребление и производство 
са свързани с показатели, които характеризират опазването на околната среда. Лицата, 
изложени на риск от бедност, подоходното неравенство, безработицата и др. параметри 
определят показателя „Социално включване“. Демографските промени обхващат: кое-
фициента на демографско заместване, очакваната продължителност на живота на над 65-
годишните, коефициента на плодовитост и др. Общественото здраве се определя от: 
продължителността на живота, коефициента на смъртност, относителния дял на хронич-
ноболни, пушачи и хора с наднормено тегло, броя практикуващи лекари. Показателите 
на промените на климата обхващат: емисиите на въглеродни оксиди на човек, енер-
гийната зависимост и потреблението и др. Устойчивият транспорт се свързва със: мо-
дернизацията на транспортната инфраструктура, дела на различните видове транспорт и 
превозните средства, работещи с възобновяеми източници на енергия. Следващите ин-
дикатори са свързани с опазване на природните ресурси, доброто управление на всички 
нива в страната и участието на България в партньорство с всички световни органи. 

Икономическата стабилност е основа за осигуряване на устойчиво развитие, со-
циален и политически мир във всяка държава. Тя намира израз в макроикономическата 
стабилност; създаването на условия за развитие на нискоенергоемки отрасли, при което 
намалява суровинната зависимост; подобряването на инвестиционната политика; и 
създаването на висока заетост на трудоспособното население. 

Европейският съюз стимулира политиката на растеж на реалния БВП на човек 
от населението, с което се цели подобряване на качеството на живот и избягване на 
рисковете от социални сътресения. Като индикатор на икономическата активност брут-
ният вътрешен продукт бележи положителен тренд след приемането на България в ЕС 
(изключения правят годините след световната икономическа криза) (Таблица № 2). 

 
Таблица № 2. Растеж на БВП на човек от населението в България 
 

Година Процент 
2007 107,9 
2008 106,5 
2009 96,9 
2010 102,0 
2011 102,0 
2012 100,6 
2013 101,4 
2014 101,9 
2015 104,3 
2016 104,4 

 
Източник: НСИ. 
 
Индикатор за трудовата активност на българското население е коефициентът на 

заетост, който се определя от относителния дял на заетите лица в трудоспособна въз-
раст (18 – 65 години) (Таблица № 3). Правителствените и неправителствените органи-
зации работят съобразно препоръките на Международната организация на труда и 
корпоративната социална отговорност. 
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Таблица № 3. Коефициент на заетост в България (от 20 до 64 години) 
 

Година Общо в % Мъже Жени 

2007 68,4 73,4 63,5 

2008 70,7 76,1 65,4 
2009 68,8 73,8 64,0 

2010 64,7 68,6 60,8 

2011 62,9 66,0 59,8 
2012 63,0 66,4 60,7 

2013 63,5 66,4 60,7 

2014 65,1 68,1 62,0 
2015 67,1 70,3 64,0 

2016 63,5 66,4 60,7 
 
Източник: НСИ. 

 
Броят на заетите расте. С нарастване на икономическия растеж расте и мини-

малната работна заплата. Анализът на заетостта показва, че има съществена разлика по 
отношение на пола и съществуват големи диспропорции в различните области на стра-
ната. Регионът с най-нисък относителен дял на заетите във възрастта от 18 до 65 години 
е най-бедният европейски район – Северозападният. Съществува корелация между 
заетостта и степента на образование. Пазарът на труда понастоящем започва да изпитва 
недостиг на квалифицирана работна сила. 

Основен приоритет в Стратегията за устойчиво развитие е намаляването на ли-
цата, изложени на риск от бедност, траен спад на безработицата и намаляване на нера-
венството при доходите в отделните държави членки. Относителният дял на лицата от 
цялото население, което има еквивалентен разполагаем доход под линията на бедност, 
която се определя ежегодно, са т.нар. „лица, изложени на риск от бедност“. Основен 
фактор за изпадане в бедност е липсата на заетост, ниското образование и квалифика-
ция, културните и нравствените традиции на определени етнически групи. 

Делът на лицата, изложени на риск от бедност, показва трайна тенденция – око-
ло 20 % от българското население (Таблица № 4). 

 
Таблица № 4. Дял на лицата, изложени на риск от бедност 
 

Година Риск от бедност преди 
социалния трансфер 

Риск от бедност преди соци-
ален трансфер – пенсии 

Риск от бедност след 
социалния трансфер 

2007 41,4 25,5 22,0 
2008 40,0 27,1 21,4 
2009 38,8 26,4 21,8 
2010 40,8 27,1 20,7 
2011 41,7 27,4 22,2 
2012 41,8 25,9 21,2 
2013 41,8 26,7 21,0 
2014 46,2 27,3 21,8 
2015 42,9 28,4 22,0 
2016 45,5 27,0 22,0 

 
Източник: НСИ. 
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Основните рискови групи за попадане в бедност са многодетните семейства, са-
мотните родители, които отглеждат деца, и самотно живеещите пенсионери. Рискът от 
бедност се свързва със степента на образование, което корелира с етноса на различните 
малцинствени групи, като най-висок е при ромското население. Основен фактор за 
развитието на икономиката на XXI в., която е основана на знанието, е човешкият фак-
тор не само в количествено отношение, а изразяващ се основно чрез качествени показа-
тели, като образованост, квалификация, умения и мотивация за труд. 

Индикатор за материалната диференциация в обществото е подоходното нера-
венство. България е държава – членка на Европейския съюз, с голяма разлика в доходи-
те. Това се потвърждава и от отношението между 20 % от населението с най-високи 
доходи към получаваното от 20 % от населението с най-ниски доходи (Таблица № 5). 

 
Таблица № 5. Неравенство на доходите S 80/20 
 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Отношение (в 
пъти) 

7,0 6,5 5,9 5,9 6,5 6,1 6,6 6,8 7,1 7,9 

 
Източник: НСИ. 
 
Анализирайки резултатите, се установява, че се запазва тенденцията към растя-

що подоходно разслояване, което може да доведе в бъдеще до социални сътресения в 
обществото. При хората от третата възраст се забелязва още по-голямо неравенство в 
получаваните пенсии (минимална пенсия – 217 лв. (137 лв. – социална) и максимална – 
1200 лв. от 1.01.2019 г.). 

Решаващ фактор за устойчивото развитие на България е възпроизводството на 
трудоспособното население. Показател е коефициентът на демографско заместване, 
който отразява отношението между броя на лицата, влизащи в трудоспособна възраст 
(15 – 19 години), и броя на лицата, излизащи от трудоспособна възраст (60 – 64 години) 
(Таблица № 6). 

 
Таблица № 6. Коефициент на демографско заместване 
 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Общо 98,8 90,6 81,7 73,6 67,7 64,0 61,5 61,9 63,5 62,8 

 
Източник: НСИ. 
 
Затова някои автори, като Н. Стефанов (2), говорят за „демографска катастро-

фа“, която ще доведе в близко бъдеще до социално-икономическа нестабилност. Заста-
ряващото население ще оказва все по-негативно влияние върху държавния бюджет. 
Високата раждаемост при ромския етнос ще води до все по-голяма бедност и маргина-
лизация. Бизнесът ще страда от дефицит на квалифицирана работна ръка и по-големи 
удръжки за социално осигуряване. 

 
Заключение 
 
Поради ограничения характер на изследването бяха анализирани само някои ас-

пекти на устойчивото развитие на България, които са от значение за стабилността и 
националната ѝ сигурност. 

Проблемът за устойчивото развитие е мултидисциплинарен. С него трябва да се 
занимава екип от учени – политолози, икономисти, социолози, лекари, педагози, етно-
лози, психолози, специалисти по национална сигурност, който да работи продължител-
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но време. Опитът на учени от БАН, работещи в тази област, е само началото на непре-
къснат продължителен процес, който в бъдеще е необходимо да очертава адекватни и 
навременни мерки, с които да се съобразяват всички държавни институции. 
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Abstract: Proper crisis management is of paramount importance for the positive outcome. From 

pre-planning to resolution, the ability of the crisis response team (CRT) to integrate incident management 
into its planning and response procedures is vital. In this report we will analyze concepts related to the 
response, management and command of a crisis incident as well as the methodology and strategies of 
crisis management. We will also analyze the objectives of crisis response and the steps needed to ensure a 
successful resolution. 
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Основни цели на реагирането на криза 
 
Въпреки че съществуват множество очаквани резултати и цели при реагиране на 

кризисен инцидент, сравнително малко от тях обхващат главните цели. 
Можем да приемем, че тези основни цели на реагирането на криза включват: 
 Защита на живот. Загубата на живот по време на кризисен инцидент е нещо-

то, което не може да бъде поправено. Щетите на сгради и конструкции могат да бъдат 
поправени и с течение на времето забравени. Да се опази животът и да се намали по-
тенциалът за допълнителна загуба на живот или щети на хора трябва да бъде първото и 
най-важно нещо в мисленето на командващия на екипа за реагиране на криза (ЕРК). 

 Възстановяване на реда. Бързото връщане към нормалност е много важно. 
Облекчаването на страха и объркването сред хората, които защитавате, позволявайки 
им спокойно да се върнат към своите ежедневни дейности, ще бъде стандарт за оценка 
на вашето реагиране. Колкото по-бързо можете да осигурите обществената безопасност 
и сигурност, толкова по-добре. 

 Разрешаване на конфликт. Хората, на които служите, очакват от вашия екип 
да има уменията и способностите да разрешава конфликт. Те са се доверили на вашата 
способност да адресирате агресивни и потенциално насилствени конфронтации с пре-
мерено професионално и социално приемливо реагиране. 

 Залавяне на извършителите. Хората също очакват от вас да можете бързо да 
заловите виновниците за кризата, да осигурите да не продължават да застрашават чле-
нове на вашето общество. Вашите действия да арестувате опасен терорист се очакват да 
бъдат директни и бързи. 

 Поддържане на общественото доверие. Неспособността на ЕРК да постигне 
успех по гореспоменатите цели в крайна сметка ще доведе до липса на доверие от стра-
на на хората, които защитавате. Силното недоверие може да доведе до граждански бунт 
и възможно дори до въстание, при което хората избират да вземат закона в свои ръце, 
тъй като считат, че тяхната управа не притежава основните умения да ги защити. 

 

 
 
 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

116 

Незабавни действия 
 
При реагиране на мястото на кризисен инцидент членовете на екипа за реагира-

не на криза трябва незабавно да предприемат стъпки за справяне с основните цели, 
които вече обсъдихме. 

 Потвърдете ситуацията. Първите реагиращи трябва да потвърдят характера 
и мястото на инцидента. Опитайте се бързо да определите други ресурси, които трябва 
да бъдат поискани на местопроизшествието. 

 Ограничете ситуацията. Първите реагиращи трябва да предприемат стъпки 
за осигуряване ситуацията да бъде ограничена на едно място, за да може да бъде раз-
решена в контролирана среда и да не се разпространи в други райони. 

 Подгответе се за незабавно нападение. Ситуацията може да изисква бързо 
да организирате нападателен елемент, да отцепите местопроизшествието и да неутра-
лизирате терористичната заплаха. 

 Разчистете и евакуирайте всички пострадали или застрашени невинни хора. 
Предприемете стъпки за изнасяне от опасната зона на пострадали или застрашени хора. 

 Установете вътрешен периметър. Това е зоната на ограничаване, която е 
най-опасна. Първите реагиращи трябва да използват всяко възможно прикритие и скри-
валище, за да се защитят от евентуална стрелба. Всички членове на обществеността 
трябва да бъдат изведени от вътрешния периметър. 

 Установете външен периметър. Това е буферна зона, в която само реагиращите 
елементи трябва да влизат. В идеалния случай всички членове на обществеността трябва 
да бъдат изведени от вътрешния периметър, ако могат да бъдат изведени безопасно. 

 Съберете първоначална и оперативна информация. Събирането на инфор-
мация1 е от критично значение в началните етапи на кризата. Първите реагиращи тряб-
ва да се опитат да получат колкото се може повече информация за извършителите, 
заложниците, оръжията и местата. 

 Определете възможни сборни пунктове за реагиращите ресурси по управ-
лението на инцидента. Те могат да включват команден пункт, тактически сборен пункт 
и сборен пункт за спешна медицинска помощ. Първите реагиращи трябва да осигурят 
тези места да бъдат извън опасността и обсега на зрението и слуха на терористите. 

 
Съществени елементи на командване и контрол 
 
Уникалният характер на полицейското командване и контрол трябва да бъде 

ефективен при извънредното напрежение, наложено от терористите, за кратко време и 
под психологическо и емоционално напрежение от потенциалната загуба на невинен 
живот. Командването и контролът трябва да бъдат изготвени с такава ефективност, че 
процесът на вземане на решения за управление на кризата от командващия да работи 
по-бързо и по-добре от този на терористите. 

Командването и контролът са процес, чрез който дейностите на възложените ак-
тиви се насочват, координират и контролират, за да се изпълни мисията. Този процес 
включва насочването и контрола на персонала, оборудването, комуникациите, съоръ-
женията и процедурите, необходими за събиране и анализиране на информация, плани-
ране за това какво трябва да извърши, издаване на указания и надзор над изпълнението 
на оперативните дейности.2 Той включва основните елементи на командване, лидерство 
и управление. 

                                                 
1 Савов, Илин. Един поглед върху получаването на информация чрез специални технически средства и канали. – 
В: Политика и сигурност, бр. 3, 2018. 
2 Вж. Савов, Илин. Методи за получаване на информация за правозащитните и правоохранителните органи. – В: 
Политика и сигурност, бр. 2, 2018. 



проф. д-р Ненко Дойков 

 

117 

 Командване. Основната предпоставка за ефективно реагиране на криза е при-
лагането на командна структура. По дефиниция командването означава да имате или да 
ръководите с власт. Командването при реагиране на криза зависи от властта да ръково-
дите ресурсите на местопроизшествието и в крайна сметка означава отговорност за 
определяне на най-добрия курс на действие за решаване на кризата. Единствената най-
голяма отговорност на командващия инцидента е напълно да разбере способностите на 
всички елементи под неговия или нейния контрол. 

 Лидерство. Това, което диференцира лидерството от командването, е спо-
собността на лидера да делегира всички функции, които не изискват неговото или 
нейното непосредствено внимание. Добрият лидер създава щатни длъжности, които да 
способстват изпълнението на индивидуални задачи и функции. Това позволява на ли-
дера да се концентрира върху всеобхватните цели на мисията, без да се тревожи за по-
малките включени проблеми. Добрият лидер поставя задължението с отговорността 
върху щатните членове, за да осигури изпълнението на организационните цели. 

 Управление. Имайки властта да командва реагирането на криза и личните ка-
чества да осигури качествено лидерство, може да не е достатъчно да гарантира успеха, 
ако реагирането на кризата не се управлява правилно. Лошото управление на ресурсите 
– както персонала, така и оборудването, е бил единственият елемент на провал в при-
мерите за реагиране на критичен инцидент по света – от оставане без храна и вода на 
служителите до недостиг на боеприпаси на местопроизшествието за справяне с прест-
релка с терористите. 

Командният пункт 
Командният пункт на инцидента е мозъчният център на реагирането. Той 

включва всички лица, пряко помагащи на командващия на инцидента. Той е центърът 
на целия екип за реагиране на криза и е най-важният елемент от екипа. Командният 
пункт трябва да бъде осигурен срещу външни въздействия и безопасен спрямо опас-
ностите на инцидента. 

Един от ключовите принципи при разрешаване на терористичен инцидент е йе-
рархията на командването. Това означава, че един човек трябва да отговаря за органи-
зирането, оркестрирането и ръководенето на усилията по реагирането. Линиите на 
комуникации и правомощия могат да варират в зависимост от решенията на командва-
щия на инцидента. Изключително важно е всички да работят заедно с един човек и 
само един човек да ръководи. 

За да се помогне на командващия на инцидента да изпълни своите задачи, на 
персонала се възлагат задължения за различните функции, като тактическо планиране и 
операции, планиране и операции по преговарянето, връзки с медиите, свръзка с пуб-
лични услуги, противопожарни и др. Това също позволява на командващия да следи 
всички дейности и да въздейства на действието, без да се натоварва с излишни детайли. 

Командният пункт съдържа и контролира всички отделни елементи на реагира-
нето. Той обикновено включва функционални специалисти от най-различни организа-
ции, като различните държавни ведомства, полиция, военни, медицински професиона-
листи, разузнавателни служби и комуникационни звена. Всички в командния пункт 
трябва да работят в екип. Служителите, подбрани за това задание, трябва да бъдат 
екипни играчи, които да могат да работят много часове под голямо напрежение. Те 
трябва да бъдат с буден ум и гъвкави, за да реагират ефективно на няколко бързопро-
менящи се ситуации едновременно. 

Функциите на командния пункт и задълженията на тези, които работят в него, 
включват: 

 Планиране. Планирането започва веднага щом командващият започне да съ-
бира своя състав и съветници, за да формулират реакция. Политическата насока може 
да бъде получена от по-висша власт или може да бъде изложена в национална или 
ведомствена политика/правилник. В този начален етап командващият прави преглед на 
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опциите за реагиране и се консултира с другите командващи на елементи. План за 
незабавно нападение се изготвя, в случай че ситуацията се влоши бързо и неконтроли-
руемо. С получаването на информация командващият преразглежда опциите и прави 
съответните корекции на плановете. 

 Събиране и разпространяване на оперативна информация. Събирането, 
анализът, оценката и разпространяването на оперативна информация става непрекъсна-
то по време на операцията и обикновено се извършва в определена част на командния 
пункт, отделена от останалите функции на състава. Секцията на състава за оперативна 
информация и разследвания е фокусната точка за цялата информация, необходима за 
разрешаване на инцидента. Тя осигурява клирингова къща за информация от всички 
източници и съдържа редица специалисти както по традиционно събиране на информа-
ция и анализ, така и по полицейско разследване и криминология.3 

 Управление на ресурсите. Ефективното управление на ресурсите е жизнено-
важно за успешното разрешаване на всяка криза и трябва да се основава на стратегията 
на командващия. Той или тя трябва да знае чрез командващите на елементите какви 
оръжия, оборудване, медицинска, противопожарна подкрепа и други ресурси са налични 
и необходими. Ако не са в наличност, командващият трябва да знае как да ги получи. 

 Изготвяне на заповеди. Всички заповеди се издават от командния пункт. 
Кратки, пълни заповеди могат да бъдат издавани от командващия или от командващите 
на различните елементи, след като са получили насоки от общия командващ. 

 Координация и разполагане. Командният пункт координира и разполага 
всичките различни елементи на персонала, които реагират на инцидента. Командващи-
ят ръководи разполагането на кризисните преговарящи, тактическите екипи и всички 
помощни елементи, за да ги постави на позиции, които ще осигурят тактическо пре-
димство и ще им позволят да реагират бързо на промени в ситуацията. 

 Дневник на инцидента. Поддържането на дневник на инцидента е жизнено-
важна функция на командния пункт. Обикновено се възлага на някой от елементите на 
оперативната информация. Дневникът на инцидента документира доказателства за 
инцидента и реагирането. Цялата информация, включително съобщения и разговори по 
радиостанциите в командния пункт, трябва да се документират за бъдещи справки. Не 
трябва да се разчита на паметта за подробности. 

 Брифинги. Много брифинги, актуализации на ситуацията и заседания се про-
веждат в командния пункт. Трябва да има помещения и оборудване за провеждане на 
тези дейности. Брифинг таблата, информационните табла и таблата за състоянието на 
разполагането трябва да бъдат поддържани точни и актуални. 

Управление на ресурсите 
По време на кризисен инцидент разполагането на ресурсите – персонала, обо-

рудването и припасите, започва, когато първият полицейски служител се появи, и не 
спира, докато не приключи окончателното отчитане на оборудването и припасите, след 
като е свършила кризата. Подробното планиране и разполагане на ресурсите е изклю-
чително важно за цялостния успех на вашата мисия и за да се осигури участващите 
организации да не бъдат претоварени от гледна точка на човешки ресурси или финанси. 

Ресурсите не могат просто да пристигнат на местопроизшествието и да бъдат 
разположени – това ще създаде хаос. Те трябва да бъдат логически организирани и 
разположени въз основа на текущата нужда и на мястото, където са най-необходими. 

Логистиката, свързана с управлението на ресурсите, при критично събитие 
включва, но не се ограничава до следното: 

 Съсредоточаване. Съсредоточаване на ресурсите на подходящото място, ко-
гато пристигнат на местопроизшествието. 

                                                 
3 Вж. пак там. 
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 Разполагане. Осигуряване ресурсите да бъдат насочени към подходящото 
място или звено. 

 Надзор. Надзор на разположените ресурси, щом напуснат сборния пункт, като 
същевременно се осигури продължителността на контрола да не надхвърли установе-
ните лимити. 

От едно просто събитие, като градски наркотичен рейд, при който някой е заб-
равил да донесе тарана за разбиване на вратата, до голяма военна битка, която е загубе-
на, защото войниците на държавата нямат достатъчно храна и вода, за да продължат, 
управлението на техническите ресурси често е единствено отговорно за изхода на опе-
рацията. 

 
Планиране за кризисен инцидент 
 
Успешното провеждане на всяка операция е резултат от задълбочено планиране 

и подготовка и усилията на всеки член от организацията. То включва събиране и оцен-
ка на информация относно ситуацията, вземане на обосновани решения и превръщане 
на тези решения в работещи планове. 

Структурираният процес на планиране е изключително важен за планирането на 
успешни тактически операции; обаче, когато става дума за критичен инцидент, голяма 
част от планирането трябва да бъде организирано преди началото на инцидента и след 
това бързо да бъде въведено в действие. За да бъдете правилно подготвени, вземете 
предвид някои от тези опции. 

 Предварително определете щатни длъжности. Квалифицирани лица трябва 
да бъдат назначени на конкретни щатни длъжности и да им бъдат дадени определени 
задължения и отговорности, преди да се случи критичен инцидент. Това ще спести 
много ценно време в началото на събитието. 

 Предварително организирайте задачите. Определете конкретни щурмови 
екипи, екипи за арести, екипи за специално действие и други задължения на персонала 
за конкретни задачи. Назначенията трябва да съответстват на нормалните работни 
функции на персонала, така че хората да свикнат да работят съвместно. 

 Определете нуждите от оборудване. Осигурете оборудването да е изброено в 
съответния планов документ. Внимателно трябва да се обмислят нощните операции и 
необходимото специално оборудване. Дайте колкото се може повече оборудване на 
съответните лица предварително и осигурете то да е готово по всяко време. Екипното и 
помощното оборудване трябва да бъдат предварително опаковани в комплекти за раз-
полагане. 

 Определете нуждите от обучение. Разработете програми за обучение, които 
възпроизвеждат уменията и тактиките, които ще бъдат необходими в случай на теро-
ристичен инцидент. Тренирайте въз основа на това, на което други екипи за кризисно 
реагиране са били изложени в действителния живот. 

 Разработете стандартни оперативни процедури (СОП). СОП са крайъгъл-
ният камък на бързото планиране. Всички функции по планирането, както и брифинг 
форматите, трябва да бъдат стандартизирани в СОП. Целият персонал трябва да бъде 
обучен по всички СОП. 

 Разработете стандартизирани писмени планове. Разработете планове, кои-
то се отнасят до общи кризисни инциденти. Вижте доклади след действието от дейст-
вителни събития и напишете планове, отнасящи се до конкретни видове сценарии. 
Осигурете упражняване на плановете съвместно с членовете на екипа за реагиране на 
криза и командния състав на службата. 

 Проведете настолни упражнения. Проведете рутинни настолни упражнения. 
Упражненията трябва да се фокусират върху райони на вероятно разполагане и да 
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включват всички членове, които могат да бъдат разположени при реално събитие. Из-
ползвайте действителни места във вашата юрисдикция. 
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Abstract: In this report we will analyze the concepts of command, management and leadership, 

and their implementation in a tactical operation. These concepts are the basis for planning, developing 
and managing appropriate tactical responses. We will also analyze the function of the tactical operation 
center (TOC) and the differences between immediate and deliberate tactical response. In addition, will 
analyze how the effective use and coordination of a tactical team can help resolve a crisis. 

Key words: tactical operation, tactical operation center, command levels, crisis situations 
 

Увод 
 
Реагирането на криза е сложно, защото многобройни задачи трябва да бъдат из-

пълнени, за да се осигури успехът му. Това е така, защото реагирането на криза може да 
включва много структури и организации в една операция. 

Затова реагирането на криза представя предизвикателства на всички нива на ко-
мандване. Освен това защитата на обществеността е основна грижа, докато кризата 
бъде бързо доведена до успешно приключване. 

Тактическият командващ трябва да вземе предвид всички тактически опции, да 
ги формулира и след това да осигури безупречното изпълнение на мисията. 

Анализирането на ситуацията, вземането на решения, даването на инструкции, 
управлението на ресурсите, координирането на действията и последващите дейности 
след приключване на операцията изискват много знания и практически умения. 

 
Концепция за командване 
 
Ефективното реагиране на криза изисква командната власт да осигури центра-

лизирано ръководство и контрол на усилията по реагирането. 
Командването е концепция, която е уникална за полицията и военните, тъй като 

се основава на обществения закон. 
Командването е властта, която полицейският или военният командващ упраж-

нява над подчинените по силата на своята длъжност или чин, произтичаща от общест-
вения закон и организационните директиви или разпоредби. 

Елементите на командване са отговорност и власт. 
Отговорност и власт за планиране, организиране, ръководене, координиране и 

контролиране на операции с цел изпълнение на възложените мисии. 
Командването включва отговорност за здравето, безопасността, благосъстояни-

ето, духа, обучението и дисциплината на целия персонал, назначен или придаден към 
организацията. То включва също така власт за използване на наличните ресурси – както 
персонал, така и материали. 

Отговорност 
Единствено и само командващият отговаря за всичко, което неговата организа-

ция върши или не върши. Той може да делегира власт/правомощия на подчинените да 
действат от негово име, но не може да делегира отговорност. 
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Заместник- или помощник-командващите и съставът помагат на командващия 
при изпълнение на неговите задължения. Всеки подчинен компонент от организацията 
за реагиране на криза трябва да бъде ръководен от командващ, който в крайна сметка 
отговаря за работата на този компонент. Командването има както пряко, така и косвено 
влияние над подчинените, в зависимост от тяхното ниво в организацията. Командващи-
ят е законно и морално отговорен за всички действия по изпълнението на мисията. 

Власт 
Властта е правомощието за действие. Тя е правото, дадено от организацията на 

нейния ръководен персонал да предприема действия за изпълнение на дадена мисия. Тя 
е също моралното задължение на ръководния персонал да изпълнява своите задълже-
ния. Гладкото интегриране на всички компоненти на реагирането на криза се основава 
на структурата на власт, базираща се на правната основа и политиките на организация-
та. Тя произтича от законите, управляващи организацията, делегирането на власт от 
висшестоящите и дефинирания обхват на длъжността на ръководителя. 

Двата вида власт са обща и командна. 
Общата власт се дава на всички членове на полицейската организация да предп-

риемат действие. Тя се основава на закона, длъжността и служебната клетва. 
Командната власт произтича от назначението на длъжност, изискваща ръко-

водство и контрол над други полицейски служители. 
Командващият може да делегира власт/правомощие на подчинените, но той ви-

наги запазва крайната отговорност за резултата от тези действия. 
Никой командващ не може физически да изпълнява всяка задача, необходима за 

управлението на организация за реагиране на криза – затова е необходимо разделение 
на труда сред подчинените командващи на елементи. 

За да осигури управляем диапазон на контрол, командващият разпределя за-
дълженията чрез установена командна йерархия, в идеалния случай с не повече от пет 
до седем преки подчинени. 

Всички заповеди от по-висшестоящ командващ до подчинен елемент се издават 
от командващия до следващия командващ на подчинен елемент и тогава надолу по 
йерархията от командващ до командващ. 

 
Концепция за управление 
 
За да може командващият да изпълни успешно мисията, той трябва ефективно 

да използва ресурсите, които са на негово разположение. 
Управлението се определя като процес на планиране, организиране, координи-

ране, набиране на персонал, ръководене и контролиране на ресурсите с цел изпълнение 
на организационната мисия и цели по най-ефикасния и ефективен възможен начин. 
Управлението има косвено влияние върху подчинените, ориентирано е към задачите и 
се концентрира върху ефективността. 

Функциите и отговорностите на тактическия командващ/командир 
Тактическият командващ е натоварен със задължението да реагира на и да раз-

решава кризисни ситуации извън нормалните способности на редовите служители или 
бойците. Повечето от тези ситуации включват комплексно планиране и координация на 
множество ресурси, които са под функционалната отговорност на тактическия коман-
дващ. Използваните философии ще отразяват способностите и оперативните и трени-
ровъчните методи на конкретния тактически елемент. 

Тактическият командващ носи крайната отговорност за планирането, разполага-
нето и изпълнението на операция в отговор на кризисна ситуация. Въпреки че отговор-
ността пада върху командващия, ефективното използване на спомагателен персонал и 
неговите ресурси заедно с правилното делегиране на власт и задачи ще му позволи да 
разгледа различни начини на решаване на ситуацията и в крайна сметка да избере план 
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с най-голяма вероятност за успех. Тактическият командващ трябва да определи дали 
има оперативна информация, персонал и логистична подкрепа, които да поддържат 
операцията, за да се разреши кризата.1 

Командна структура 
За да бъдат ефективни командването и контролът на всяка криза, тактическият 

командващ и неговият състав трябва да могат бързо да се изнесат на мястото на инци-
дента и да работят продължително до разрешаването на кризата. Те трябва да могат 
бързо да изискат ресурси от различни източници (напр. полиция, противопожарна 
служба, спешни медицински и комунални услуги). Те трябва да организират тези раз-
лични дейности в координирано екипно усилие. 

Поради всички тези характеристики на текущите полицейски тактически опера-
ции добре е организациите да помислят за използването на координиращ вид състав, 
който да осигурява командване, контрол и подкрепа на тактическите операции. Това 
може да бъде постигнато чрез предкризисно планиране и подготовка за заделяне на 
хора и оборудване, за набиране на персонал за кризисно управление и след това да 
бъдат обучени като екип. Колкото повече подготовка преди терористична кризисна 
ситуация, толкова по-бързо, целенасочено и ефективно ще бъдат реагиращото усилие и 
очакването за положително разрешаване. 

Основни цели на командния екип на инцидента 
Основните цели на командния екип са описани по-долу. 
 Ограничаване на инцидента. Ограничаване на инцидента в колкото се може 

по-малък район и вземане предвид на безопасността на всички участници. 
 Разрешаване на инцидента без по-нататъшно нараняване. Това изисква 

навременното пристигане на специализираните екипи. Игнорирайте факторите, върху 
които нямате контрол. 

 Осигуряване на безопасността на всички участващи. Това включва осигу-
ряването на безопасността на служителите и другите реагиращи, заложниците, стра-
ничните лица и терористите. 

 Залавяне на терористите. Използвайте минималното количество сила, необ-
ходимо за изпълнение на мисията за залавяне, а не наказване. 

 Изпълнение на задачите в рамките на приемливите стандарти на общ-
ността. Критичните инциденти и полицейското реагиране на тях имат голяма види-
мост; спазването на приемливите стандарти на общността е много важно за развитието 
и поддържането на положителни взаимоотношения между полицията и общността. 

Принципи на командния екип на инцидента 
Принципите, които командният екип на инцидента трябва да следва, са: 
 Изолиране и ограничаване. Изолиране на извършителите и потискане на 

способността им да разширяват своя контрол. Ограничаване на техните движения. 
 Разрешаване на инцидента без сила, ако е възможно. Осигуряване на въз-

можността за разрешаване на инцидента без сила, чрез преговори. 
 Защита на невинни хора от вреда. Предотвратяване на невинни хора да се 

замесват в действията. Установяване и налагане на периметри възможно най-скоро. 
Общинските наредби обикновено позволяват на полицията да предотвратява автомоби-
лен или пешеходен трафик в определени райони на опасност. 

Основни тактически елементи 
Съставът на тактическите звена варира, но обикновено те имат поне тези три 

основни елемента. 
 командване; 
 екипи от снайперист и наблюдател; 

                                                 
1 Вж. Савов, Илин. Методи за получаване на информация за правозащитните и правоохранителните органи. – В: 
Политика и сигурност, бр. 2, 2018. 
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 щурмова група. 
В зависимост от способността на звеното и желанията на командващия някои от 

персонала могат да бъдат обучени като разбивачи или в боравене с експлозиви. 
Всеки елемент трябва да бъде добре обучен, с конкретни задължения. За да бъде 

успешно тактическото звено, всеки елемент трябва да може да свърши работата си и да 
знае как е свързан с цялостното изпълнение на тактическата мисия. 

 
Тактически оперативен център 
 
Целта на тактическия оперативен център (ТОЦ) на екипа за реагиране на криза 

(ЕРК) е да подготви и разположи тактическите елементи, за да разреши инцидента чрез 
прецизно прилагане на сила, когато и както бъде наредено от командващия на инциден-
та. Когато операцията се осъществява, ТОЦ на ЕРК осигурява подробно командване и 
контрол на тактическите елементи за командващия на инцидента. ТОЦ осигурява ко-
мандна йерархия, ориентираност към задачите и разделение на труда. 

Структура на тактическия оперативен център 
ТОЦ на ЕРК има три основни задължения – вземане на решения, планиране и 

ръководство на операциите и подкрепа на оперативните елементи. За да изпълнява тези 
функции, ТОЦ обикновено е организиран в три основни елемента – командване, опера-
ции и подкрепа. 

Команден елемент 
Командният елемент включва командващия и заместник-командващия. Коман-

дващият отговаря за тактическата операция и трябва да има гъвкавостта да отива там, 
където може да въздейства на ситуацията и да упражнява надзор над дейностите на зве-
ното като цяло. Затова заместник-командващият обикновено е началникът на авангардно-
то или проучващото звено и управлява установяването и подробната работа на ТОЦ. 

Оперативен елемент 
Този елемент отговаря за събирането на оперативна информация и следенето на 

ситуацията, оперативното планиране и подробния контрол на операцията в съответст-
вие със заповедите на командващия. Обикновено включва служител по оперативната 
информация,2 оперативен служител и координатор на снайпериста и наблюдателя – 
всеки от тях с достатъчно сътрудници за попълване на две или три работни смени, за да 
се осигури 24-часово покритие на ден. Когато е необходимо, разследващи и кримино-
ложки екипи могат да бъдат назначени към оперативния елемент. 

Преговарящите обикновено не са част от ТОЦ, а работят пряко за командващия 
на инцидента. Когато не се сформира отделен щаб за управление на инцидент, екипът 
по преговорите работи за тактическия командващ и също е под щатния надзор на ко-
мандващия инцидента. Екипът по преговорите обикновено не е интегриран в оператив-
ния елемент. Той установява отделен център за преговори. 

Подкрепящ/помощен елемент 
Този елемент отговаря за осигуряването на поддържането на силите и подкрепа-

та на операциите. Той осигурява съвети по персонала и логистиката на командващия, 
щатно планиране за операциите и осигуряване и разпределение на материали и услуги. 
Той осигурява подкрепа и услуги по персонала и материалите за тактическия сборен 
пункт на ТОЦ, помощните сборни пунктове и разположените тактически елементи. 

Остава в непосредствена близост и е попълнен с персонал на работни смени за 
осигуряване на 24-часова подкрепа. 

 
 

                                                 
2 Вж. Савов, Илин. Един поглед върху получаването на информация чрез специални технически средства и 
канали. – В: Политика и сигурност, бр. 3, 2018. 
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Аварийно реагиране 
 
Аварийното реагиране е планирана и бързо изпълнена операция и всеки един от 

тактическите елементе трябва да разбира спешността. Началните моменти на терорис-
тично събитие са най-критичните в предварителните действия на екипа за реагиране на 
криза и в крайна сметка определят дали са успешни. Похитителите могат да убият 
заложници, преди да са започнали преговорите или преди да е създадена цялата струк-
тура за управление на кризата. 

Като се има предвид, че първите моменти на кризисна ситуация със заложници 
са най-опасните, екипът трябва да е готов моментално да започне нападение/щурм. 
Често непосредствени действия от терористите, като активен стрелец, освобождаване 
на заложници или предаващи се терористи биха задействали непосредствена реакция. 

Основни елементи на аварийното реагиране 
Основните елементи на аварийното реагиране, на които щурмуващата група 

трябва да разчита, са: 
 бързина; 
 изненада; 
 сила на действието. 
Планиране за аварийно реагиране 
Правомощието за започване на аварийно реагиране трябва да бъде дефинирано 

в оперативната заповед. Аварийното реагиране трябва да бъде първият приоритет на 
командващия екипа, на втория по ранг и на ръководителите на екипи при пристигане в 
района на изчакване. Планирането трябва да се извърши незабавно, с установени сро-
кове. Командващият екипа може да използва оперативен график с обратно планиране, 
за да приоритизира дейностите. 

Командващият екипа трябва да завърши планирането и да издаде заповеди за 
аварийно реагиране възможно най-скоро след пристигането на екипа за реагиране на 
криза в района на изчакване. При големи екипи вторият по ранг може да поеме задъл-
жението за планиране на аварийното реагиране. Това дава възможност на командващия 
екипа да се концентрира върху планираното нападение. 

Щом планирането и заповедите са завършени, екипът трябва да е готов да из-
пълни аварийното реагиране бързо. Ако се използват превозни средства, те трябва да са 
натоварени с необходимото оборудване. Екипът за аварийно реагиране трябва да бъде 
колкото се може по-близо до мястото на кризата. 

Командващият екипа или вторият по ранг отговаря за даване на заповед за го-
товност на аварийното реагиране – за изчакване в готовност, подготвени за разполагане 
при команда, – при поискване от командващия на мястото на инцидента или когато е 
очевидно, че ситуацията става напрегната. Например екипът за аварийно реагиране 
трябва да бъде в пълна екипировка, зареден, подреден и готов да действа веднага, пре-
ди терористите да обявят конкретни срокове. 

Ако е необходимо, екипът за аварийно реагиране се разполага най-отпред на пози-
цията за нападение/щурм. Ако обстоятелствата позволяват, екипът продължава своето 
планиране и репетиции там. За да бъде в течение на текущата ситуация, елементът за ава-
рийно реагиране трябва да получава оперативна информация, щом бъде получена такава. 
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FOR DETENTION OF PERSONS IN SETTLEMENTS 
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Abstract: With the increase in crime, police expectations have increased in terms of their ability 

to provide order and security for the individual citizen and society as a whole. At the same time, political, 
normative and social changes by the police officers are expected to be based on respect for the rule of 
law, respect for the personality and fundamental rights and freedoms. Moreover, as a result of the 
increase in the quantity of crimes, a persistent feeling of insecurity and anxiety arose in the society. The 
present study is not an unconditional instruction on how to perform tactical actions in detention of people 
in settlements. It primarily contains a set of different tactical approaches and techniques for controlling 
the situation and actions to perform the tasks assigned to risk situations. 

Key words: behavioral strategies, person committed crime, operative tactical action 
 
В ежедневната си работа служителите от силите за сигурност и опазване на об-

ществения ред имат нужда от бърза и точна ориентация в конкретната обстановка и на 
тази база подбиране и реализиране на ефективни поведенчески стратегии за контроли-
ране на опасните ситуации. 

Сблъсъците между органите на полицията и извършителите на престъпления се 
реализират в определена среда, която често е с висока степен на риск. 

Оценявайки събитията от последните десетилетия, можем да направим извода, 
че съществува реална и постоянна опасност лица от престъпния контингент да използ-
ват оръжие или да окажат въоръжена съпротива, което създава опасност за живота и 
здравето на полицейските служители и гражданите. 

Задържането е мярка, която води до ограничаване на свободата и непри-
косновеността на личността, като се спазва пълна законност. 

Задържането трябва да става по обмислен план и в зависимост от обстановката 
(ресторант, стадион, дом, градина, улица и др.), като винаги се осигурява собственият тил. 

При задържането могат да се използват различни хитрости (например поискване 
на цигара, кибрит, вестник или други предмети), при което на ръката му се прави ключ 
или се слагат белезници на ръцете му. 

Респектирането е действие, чрез което се заставя лицето, което е извършило, из-
вършва или подготвя престъпно деяние, да спре извършваното действие и да се подчи-
ни на нареждането на съответния орган. 

Ако правонарушителят държи оръжие или друг предмет, той трябва да бъде рес-
пектиран с насочено срещу него оръжие и да бъде принуден да го хвърли встрани. Ако 
извършващият задържането е без оръжие, той трябва да се приближи незабелязано зад 
него и чрез хватки от самоотбраната да го обезоръжи и доведе до пълно подчинение. 

При наличност на белезници те трябва да се поставят, след което се прави 
обиск. 

Когато при респекта лицето се подчини и вдигне ръце, за поставяне на белезни-
ците то трябва да се застави да се обърне с гръб към респектиращия го и да свали ръце-
те си отзад зад гърба. 
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При поставянето на белезниците на задържания трябва да се внимава той да не 
нанесе удар с ръцете си или с крак назад. 

При среща с търсено лице и разпознаване по словесен портрет то трябва да бъде 
спряно и да се разговаря с него. 

При проверка на документите му за самоличност се прави опит да се поведе раз-
говор на друга тема, за да бъде заблудено, връщат му се документите, и дори може да 
му се поиска извинение за отнетото време. Щом въпросното лице се обърне с гръб, за 
да си тръгне, задържащият изважда оръжието си и го респектира с вик: „Стой, горе 
ръцете!“. Задържането по този начин е сигурно, защото не се дава възможност на лице-
то да действа организирано. 

При задържане в ресторант по предварително изготвен план задържаното лице 
може да бъде извикано навън (извикване на телефона от персонала и др.). 

Когато е необходимо бързо задържане, се използват най-различни трикове (по-
искване на листа за ястия, огън, солница и др.), при което се прилагат най-често ключо-
ве на ръката. Ако правонарушителят се опита да хвърли масата или други предмети 
върху задържащия го, той трябва да бъде хванат за косата и да се хвърли покривка 
върху лицето му. 

Когато лицето, вдигнало ръцете си горе, отказва да ги свали зад гърба си за сла-
гане на белезници, служителят се приближава отзад, залавя китките на ръцете му и ги 
извива назад. Едновременно с това го блокира с крак, за да се предпази от изненадващ 
удар с крака назад. 

Задържането на лице е специфична мярка за принуда и в повечето случаи има 
неотложен характер. 

С осъществяване на самото задържане се ограничава свободата на конкретно 
лице – извършител на престъпление, пресича се възможността да довърши започнато 
или да извърши ново правонарушение, да се укрие с цел да се отклони от следствие или 
съд, да унищожи или укрие писмени или веществени доказателства, както и да попречи 
на нормалния ход на образувано предварително или административно производство. 

 
Фактори, влияещи при определяне на тактическите действия (ТД) 
 
а) Фактори, свързани с личността на полицейския служител: 
- професионален опит и знания; 
- специална подготовка за задържане на лица; 
- физически качества; 
- моментно психическо състояние; 
- житейски опит; 
- индивидуални личностни качества (смелост, решителност, съобразителност, 

психическа устойчивост); 
- владеене на бойноприложни техники; 
- способност за вземане на бързи и адекватни на ситуацията решения; 
- способност към импровизиране при промяна на обстановката в хода на задър-

жането; 
- емоционално-волева устойчивост. 
б) Фактори, свързани с личността на лицето, което предстои да бъде задържано: 
- пол и възраст; 
- физически данни; 
- владеене на бойноприложни техники; 
- наличие на огнестрелно или хладно оръжие; 
- моментно психическо състояние; 
- озлобление към органите на реда; 
- самообладание и решителност. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

128 

Изброените по-горе фактори трябва да се вземат предвид при определяне на ТД 
при задържане, тъй като оказват въздействие върху психиката на полицейските служи-
тели и могат да повлияят върху поведенческите им решения в хода на задържането. 

в) Брой на лицата, които ще бъдат задържани 
г) Място на задържане 
д) Време, през което ще се осъществи задържането (денем, нощем) 
е) Начин на задържане на лицата – поединично или групово, едновременно или 

по различно време и на различно място 
ж) С предварителна подготовка 
з) Непосредствено, без предварителна подготовка, т.е. инцидентно 
Задържането трябва да се извършва внезапно и с изненада. За целта е необходи-

мо полицаят да се приближи до лицето незабелязано и да му прегради най-вероятния 
път за отстъпление, като отправя (според ситуацията) устна заповед за задържане. 

Друга възможност за изненада е лицето да бъде оставено да отмине, ако се дви-
жи срещу полицая, и впоследствие да бъде приближено отзад. 

При задържане трябва да се избира място, отдалечено от входове на жилища и 
др. сгради, дворове, места, където се събират много хора. 

Преди да се пристъпи към задържане, трябва да се обърне внимание на облекло-
то на заподозрения, което може да подскаже дали е въоръжен. 

За наличието на оръжие може да се съди по широки, извадени над панталоните 
дрехи, наметнати палта, неподходящи за сезона дрехи. 

Признак може да бъде и честото докосване на някои области на тялото, където 
може да е скрито оръжието, вдървено движение на крак или накуцване (ако оръжието е 
захванато с нещо за крака). 

В процеса на задържане, и особено по време на преследване на лице, извършило 
престъпление, трябва да се следи то да не изхвърли, изпусне или укрие средства или 
предмети на престъплението или да унищожи др. веществени доказателства. 

Ако лицето, което се задържа, видимо не е въоръжено, полицаят трябва да му 
нареди да застане с гръб и да постави ръцете си зад тила, като сплете пръсти. 

Ако лицето е въоръжено, полицаят трябва да му заповяда да легне по лице на 
земята, с глава, обърната обратно (не срещу полицая), с разтворени ръце, с длани, со-
чещи нагоре. 

Тези заповеди полицаят трябва да издава по възможност от разстояние, в бли-
зост до някакво укритие. 

 
Задържане на лице на улица или на друго открито обществено място 
 
Задържането по възможност трябва да се извърши от двама или трима полицаи. 
Първи тактически вариант: двама от полицаите се движат срещу лицето, а 

третият – в гръб. 
Единият от движещите се отпред полицаи обезпечава охраната на останалите 

двама, докато те действат. Той трябва да е на разстояние от лицето и да издава запове-
ди, за да отвлече (привлече) неговото внимание в момента, когато другите двама са 
готови да действат. 

Полицаят, който се приближава откъм гърба на лицето, следва да се движи дис-
кретно и след подаването на устните заповеди на първия колега бързо да обхване ръце-
те и кръста на лицето. 

Вторият, намиращ се отпред, полицай следва да постави белезниците първо на 
дясната му ръка и да окаже необходимата допълнителна помощ. 

Втори тактически вариант: двама полицаи приближават лицето отзад, а един 
се движи срещу него. В този случай полицаят, идващ отпред, издава устна заповед и 
обезпечава охраната на другите двама. Те подхождат към лицето отзад, съответно от-
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дясно и отляво, като полицаят отляво обхваща ръцете и кръста му, а другият полицай 
поставя белезниците. 

По отношение на лица, за които има данни, че са опасни, се прилага приближа-
ване отзад и обезвреждане на земята. 

Понякога се налага да бъде задържано лице, което се опитва да избяга. Тогава 
то трябва да бъде преследвано и задържано. 

По време на преследването трябва да се наблюдава и околната среда, за да се 
открият скрити опасности и неочаквани препятствия, като същевременно се търсят 
места и предмети, които да могат да ни послужат за прикритие, в случай че преследва-
ното лице се обърне и започне да стреля. 

 
Заключение 
 
Неумението да се провеждат различни оперативно-тактически действия в насе-

лени места е изиграло лоша шега на много специални групи за намеса. 
През последните години също така се увеличиха извършителите на престъпле-

ния, оказващи съпротива на полицейските органи. Все по-чести са въоръжените сблъ-
съци в хода на полицейските операции, както и опитите за бягство на престъпниците. 
Затова е необходимо усъвършенстване на подготовката, подобряване на тактиката в 
екстремални ситуации и употребата на сила и помощни средства. 

Ето защо считаме, че познаването на представените способи за тактически дейс-
твия в населени места е възможност за формиране на по-различна гледна точка към 
подготовката и самоподготовката на всички участници в подобни мисии. 

Настоящото изследване е резултат от обобщения анализ на дългогодишния 
опит, натрупан в ежедневната дейност от различни формирования при действията им 
както на територията на страната ни, така и при участието им в различни мисии в други 
държави. 
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Използването и прилагането на специални разузнавателни средства (СРС) през 

последните години предизвика все по-нарастващ интерес от страна на гражданското 
общество по какъв начин този голям ресурс в борбата с престъпността, противодейст-
вието на тероризма и за защита на националната ни сигурност се прилага на практика 
от структурите за сигурност в Република България. 

Общоизвестно е, че службите за обществен ред и сигурност и прокуратурата 
много често прибягват до тези извънредни способи за създаване на доказателствени 
средства.1 Поради това е полезно да бъде направен анализ на законодателните инициа-
тиви по отношение на използването на специалните разузнавателни средства в Репуб-
лика България. В настоящия доклад ще оценим този процес в периода 2005 – 2017 г. 

През 2005 г. бе приет нов Наказателнопроцесуален кодекс, отразяващ новите 
динамични промени в обществено-икономически отношения в България и европейски-
те практики. С него се въведоха три нови оперативни способа – контролирана доставка, 
доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие.2 Новите оперативни 
способи получиха своето законово определение. 

Промяната в организационния статут на службите в МВР през 2006 г. доведе до 
ново изменение, свързано с органите по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните 
разузнавателни средства, който придоби следната редакция: „т. 1 Национална служба 
„Сигурност“, Национална служба „Полиция“, главните и областните дирекции на На-
ционална служба „Полиция“3. 

Тази промяна доведе до премахване на дублирането на функциите, внесе яснота 
в разграниченията на правомощията и рамките на пълномощията на отделните служби. 
Изяснява се статутът на специализираните оперативно-издирвателни и контраразузна-
вателни структури. 

Съществена промяна в организационната визия на службите за сигурност и об-
ществения ред настъпи през 2007 г. Създадена бе Държавна агенция „Национална си-

                                                 
1 Стоянов, С. Дейност на специализираните държавни органи в България със секретните сътрудници. София: 
Албатрос, 2016. ISBN 978-954-751-121-7 
2 НПК. – В: ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., § 8. 
3 ЗИД на Закона за СРС. – В: ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., § единствен. 
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гурност“ (ДАНС),4 която е правоприемник на Национална служба „Сигурност“ и ди-
рекция „Защита на средствата за връзка“ на Министерството на вътрешните работи, 
както и военното контраразузнаване в служба „Сигурност – Военна полиция и Военно 
контраразузнаване“ към министъра на отбраната и Агенцията за финансово разузнаване 
при Министерството на финансите. 

Както бе вече отбелязано, в ДАНС бе изградена Специализирана дирекция 
„Технически операции“, която да прилага СРС съгласно Закона за специалните разуз-
навателни средства. Трябва да се отбележи, че поради специфичност на дейността – 
строго конспиративна и значима за националната сигурност, законодателят много доб-
ре е подходил със създаването на самостоятелна структура, която работи преди всичко 
по проблемите на противодействие на посегателства срещу националната сигурност. 

Това наложи да се направят изменения и допълнения, които основно се свежда-
ха до следното: 

- Специални разузнавателни средства се прилагат от специализираната дирек-
ция в ДАНС след получаване на писмено разрешение по чл. 15 съгласно Закона за 
специалните разузнавателни средства и след като председателят на ДАНС или писмено 
оправомощен от него заместник-председател даде писмено разпореждане за прилагане 
на специални разузнавателни средства. 

- На председателя на ДАНС или оправомощен от него заместник-председател са 
предоставени правата по чл. 17 и 18 от Закона за специалните разузнавателни средства. 

- Председателят на ДАНС осъществява контрол върху използването на специал-
ни разузнавателни средства от Специализирана дирекция „Технически операции“. 

Чл. 15, ал. 3: „По реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални раз-
узнавателни средства дава председателят на съответния апелативен съд или изрично 
оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални 
разузнавателни средства спрямо съдия, административния ръководител или неговите 
заместници от съответния окръжен съд“5. 

Прилагането на СРС вече се прекратява служебно, когато е изтекъл срокът на 
разрешението, а то може да не започне или да бъде прекратено при възникване на 
опасност за живота или здравето на служителя под прикритие или на негови възходя-
щи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки 
отношения, когато опасността произтича от възложените задачи. 

Изменения настъпиха и в реда на използване на резултатите от прилагането на 
специалните разузнавателни средства, отнасящи се до детайлизиране и уточняване на 
технологията по документиране на резултатите и създаване на веществени доказателст-
вени средства. 

Тук обаче трябва да се изтъкне, че тези изменения се нуждаят от подкрепата от 
оперативно-издирвателните структури, разследващите органи, тъй като внасят нов, 
съществен принос в процеса на доказването на съпричастността на физически или 
юридически лица към подготовка, извършване на престъпни прояви, нанасящи тежки 
вреди на националната сигурност.6 

Уточнява се, че „изготвените в два екземпляра веществени доказателствени 
средства и протокол се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 и 2 и 
на органа по чл. 15 в срок от 24 часа от изготвянето им“. В едномесечен срок след 
прекратяване на прилагането на СРС органът, поискал използването му, предава доклад 
на съдията, разрешил използването. От своя страна председателите на окръжни и апе-
лативни съдилища, дали разрешения за използване на СРС, включват в своите годишни 

                                                 
4 Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е българска държавна агенция към Министерския съвет, 
която изпълнява политика по защита на националната сигурност. Агенцията е създадена на 1 януари 2008 г. и 
отговаря за контраразузнаването, както и за мерките и действията срещу прането на пари в страната. 
5 Закон за специалните разузнавателни средства. Изм. ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г. 
6 Христов, Хр. Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Монография. Шумен: 
Еп. Константин Преславски, 2014, 328 с. ISBN 978-954-577-981-7 
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доклади данни за броя на издадените разрешения и изготвените ВДС. Когато се полу-
чат резултати извън направеното искане, но касаещи заявителя или негов ръководител, 
министърът на вътрешните работи или председателят на ДАНС се задължава да изпра-
ти незабавно материалите на главния прокурор. Детайлизира се процедурата по уни-
щожаване на събраните материали след прекратяване на прилагането на СРС. 

В Закона за специалните разузнавателни средства7 през 2008 г. бе добавена гла-
ва четвърта „а“ – „Контрол и наблюдение на специалните разузнавателни средства“. 

Съгласно чл. 34а (1) от Закона непосредственият контрол върху правомерното 
прилагане на СРС се възлага на министъра на вътрешните работи или на председателя 
на ДАНС в зависимост от това чия структура е прилагала оперативните способи. Пред-
виждаше се Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства да 
бъде независим държавен орган, който да наблюдава процедурите по разрешаване, 
прилагане и използване на СРС, съхраняване и унищожаване на получената чрез тях 
информация, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъ-
образното им използване.8 Бюрото трябваше да бъде юридическо лице – второстепенен 
разпоредител с бюджетни средства, към министъра на правосъдието. 

Националното бюро, което бе създадено през 2008 г., за контрол на специалните 
разузнавателни средства на практика не можа да заработи поради смяна на правителст-
вото. Със ЗИД на ЗСРС, обнародван в ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., то беше закрито 
(§ 6. ал. 1 от Преходната разпоредба) и неговите функции съгласно чл. 34б, ал. 1 се 
поеха от Народното събрание чрез комисия, определена чрез правилника за организа-
цията и дейността му, която да осъществява парламентарен контрол и наблюдение на 
процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняване и унищожа-
ване на събраната чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на 
гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС. 

Със същия ЗИД на Закона за специалните разузнавателни средства през 2009 г. 
законодателят въведе и Глава четвърта „б“ – „Използване и прилагане на специални 
разузнавателни средства във връзка с международно сътрудничество по наказателноп-
равни въпроси“. 

Съгласно чл. 34и, ал. 1: „Специалните разузнавателни средства освен в случаите 
на чл. 3 ал. 1 могат да се използват и когато това е предвидено в международен дого-
вор, влязъл в сила в Република България“9. В тези случаи СРС могат да се прилагат и от 
компетентните органи на чужда държава в рамките на партньорски съвместни опера-
ции.10 Сроковете за прилагане остават обаче такива, каквито са предвидени в НПК. При 
получаване на молба за правна помощ от чужда държава подробно е уточнено съдър-
жанието на искането, а разрешението се дава от председателя на Софийски градски съд. 
При прилагане на СРС от служители на чужда държава те са длъжни: да спазват зако-
нодателството на Република България; да спазват указанията на компетентните българ-
ски органи; да носят документ, който да удостоверява, че е дадено съответното разре-
шение; да са в състояние във всеки момент да докажат, че действат в служебно качест-
во.11 При прилагане на СРС в този случай не се допуска влизането в жилища и на места, 
които не са обществено достъпни. 

С предприетите законодателни инициативи по отношение на Закона за специал-
ните разузнавателни средства след ноември 2009 г. се направиха стилови корекции и 

                                                 
7 Закон за специалните разузнавателни средства. Изм. ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г. 
8 Yordanov, M. The right to liberty and security and lawfulness of the detention by the police. Academy of Ministry of 
Interior, 2018. ISBN 978-954-348-169-9 
9 Закон за специалните разузнавателни средства. Обн. ДВ, бр. 95 от 21 октомври 1997 г., изм. ДВ, бр. 86 от 28 
октомври 2005 г.... изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г. 
10 Илиев, С. Нов механизъм за оценка и наблюдение по Шенген (ШИС/Сирене). – В: Бюлетин № 33 на факултет 
„Полиция“ – АМВР, 2014. ISSN 1312-6679 
11 Николов, П. Международни организации за полицейско сътрудничество. – В: Бюлетин бр. 36 на факултет 
„Полиция“ – АМВР, 2017, с. 57 – 81. ISSN 1312-6679 
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корекции на наименования; към органите, даващи разрешения, се добавя и специализи-
раният наказателен съд. Идеята за специализиран наказателен съд се роди през пролет-
та на 2010 г., като аргументът12 на компетентните органи бе, че по този начин ще са по-
бързи и ефективни делата срещу организираната престъпност и престъпността по висо-
ките етажи на властта. Това е положителна промяна в наказателноправната доктрина,13 
която е позната в редица демократични държави. Съгласно разпоредбите в НПК: „в 
случаите по чл. 177, ал. 3, когато това е необходимо за нуждите на наказателното про-
изводство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал 
разрешението, може да постанови веществените доказателствени средства да се изгот-
вят в повече от два екземпляра“14. 

Вече в съвременните условия с приетия през август 2013 г. Закон за изменение и 
допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства се възстанови Нацио-
налното бюро като независим и действен орган за контрол над цялата дейност по из-
ползването и прилагането на СРС и се създадоха условия за разработването на нови 
правила за използване и прилагане на СРС. През годините преди това българското 
общество стана свидетел на безпрецедентна поредица от поводи за обстойно преосмис-
ляне на процедурите, органите и механизмите по законовото прилагане на СРС. Имен-
но тази специфика на специалните разузнавателни средства налага процесите с тяхното 
използване да бъдат регулирани по такъв начин, че да се гарантира тяхното прилагане 
единствено за нуждите на наказателното производство, за защита на националната 
сигурност на страната и борбата с тежката организирана престъпност. Народното съб-
рание констатира едновременно с това многократно увеличение на искания за разреше-
ния за прилагане на СРС. 

Възстановеното Национално бюро за контрол на СРС е независим държавен ор-
ган и се състои от петима души, включително председател и заместник-председател, 
които се избират от Народното събрание за срок 5 години. Основна задача на същото бе 
осъществяване на наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване 
на СРС, спазване на принципа на финансова обвързаност, съхраняване и унищожаване 
на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита 
на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на спе-
циални разузнавателни средства. Бюрото има и задължението да уведомява хората, 
които са били подслушвани неправомерно, „освен в случаите, когато това би разкрило 
оперативните способи или техническите средства“. 

Със ЗИД на ЗСРС15 и последвало Постановление № 247 на Министерския съвет 
от 24 октомври 2013 г. бе създадена нова структура и бе приет Устройствен правилник 
на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).16 

Държавна агенция „Технически операции“ е държавен специализиран орган към 
Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средс-
тва. Това е важна стъпка в управлението по прилагането на специални разузнавателни 
средства, която осигурява действително отделяне на органа, прилагащ СРС, от един от 
заявителите по смисъла на чл. 13, ал. 1, ЗСРС и премахва съществуващата преди това 
подчиненост на Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ (СДО-
ТО) от ръководството на МВР. По този начин се осигурява позиция на равна отдалече-

                                                 
12 Аргументацията (също и теорията на аргументацията) изучава как хората могат и трябва да достигат до 
заключения чрез логическо разсъждение въз основа на предпоставки. Тя включва изкуствата и науките на 
гражданския дебат, диалога, разговора и убеждаването. Изучава правилата за заключаване, логиката и т.н. 
13 Доктрина е учение или философска теория, която се ръководи от система от научни, политически и икономи-
чески възгледи и принципи. Доктрините могат да бъдат религиозни, правни или военни. 
14 Наказателнопроцесуален кодекс. Обн. ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 
г., изм. ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г. 
15 ЗИД на ЗСРС. – В: ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., в сила от 9.08.2013 г. 
16 Постановление № 247 от 24 октомври 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция 
„Технически операции“. – В: ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г. 
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ност от всички заявители, което, ведно с предвидения нов, по-висок, статут на ДАТО, 
трябва да гарантира независимост и да намали възможността за злоупотреба. Всички 
потребители и заявители на СРС задължително трябва да се съобразяват с изискванията 
и стандартите, които се поставят от специалистите и експертите от ДАТО. Европейска-
та комисия е отделила специално място в доклада си за предприетите мерки за гаранти-
рането на законосъобразността при прилагане на специални разузнавателни средства. 

По предложение на новосъздадената Държавна агенция „Технически операции“ 
бяха направени промени в Закона за специалните разузнавателни средства и бе въведен 
принципът на финансова обвързаност при използване на СРС17 като допълнителна 
форма на контрол и гаранция, че те ще бъдат използвани само когато това е наложи-
телно. Органите, които заявяват използването на СРС, трябваше да го правят при спаз-
ване на финансови правила и на базата на самодисциплина при разходване на публични 
средства. За всяко СРС бе предвидена конкретна възможност за изчисляване на себес-
тойността по научно разработена методика.18 

Трябва да изтъкнем, че по принцип е правилно решението ДАТО да изпълнява 
поръчки за използване на СРС от МВР и специалните служби, като разходите да бъдат 
изцяло за сметка на заявителите. По този начин всеки потребител – заявител на СРС, 
ще има персонална финансова отговорност по отношение на това, което търси да пос-
тигне с прилагането на СРС. Всеки субект, даващ пари за СРС, трябва да обоснове 
необходимостта от изразходване на финансови средства от своя бюджет, което в края 
на годината трябва да се обоснове пред финансовия одит и Сметната палата. 

ДАТО може да извършва наблюдение, проникване, фотографиране, видео- и 
звукозапис, филмиране и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането 
на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и 
обществения ред. Агентите на ДАТО могат да извършват и проследяване, имат право 
да се ползват от възможността да им бъде оказвано съдействие от държавни органи, 
организации, юридически лица и граждани. 

При изготвянето на проектобюджетите за 2014 г. нямаше актуална утвърдена 
методология за остойностяване на СРС, нямаше и акт на Министерския съвет по чл. 20а 
от ЗСРС, съгласно който: 

(1) осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства за всеки 
конкретен случай се осигуряват финансово от органа по чл. 13, ал. 1 и 2, заявил искане 
за тяхното използване; 

(2) средствата по ал. 1 се предвиждат в Закона за държавния бюджет по бюдже-
тите на органите по чл. 13, ал. 1 и 2; 

(3) условията и редът за прилагане на принципа на финансова обвързаност по 
чл. 1, ал. 3, както и финансовите взаимоотношения между заявителите и органите, 
които осигуряват и прилагат специалните разузнавателни средства, се определят с акт 
на Министерския съвет. 

Принципът на финансова обвързаност при осигуряването и използването на 
СРС не е прилаган досега в Република България. По тази причина Народното събрание 
реши влизането в сила на разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и чл. 20а да бъде отложено за 1 
януари 2015 г.19 В този срок можеше да се даде възможност на изпълнителната власт 
заедно с експерти от новосъздадената ДАТО да извърши необходимите изследвания и 
да изготви въз основа на тях съответни разчети за прилагането на този така важен до-

                                                 
17 Закон за специалните разузнавателни средства. Обн. ДВ, бр. 95 от 21 октомври 1997 г., доп. ДВ, бр. 70 от 6 
август 1999 г., изм. ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., доп. ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм. ДВ, бр. 52 от 14 
юни 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г. 
18 Методиката е създадена от автора и се съдържа в неговата докторска дисертация: Савов, Илин. Взаимодейст-
вие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагането на специалните 
разузнавателни средства. София: Академия на МВР, с. 144 – 165. 
19 Закон за специалните разузнавателни средства. Изм. ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г. 
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пълнителен принцип за контрол на СРС в Република България. За съжаление, впос-
ледствие тази възможност окончателно отпадна.20 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавател-
ни средства,21 ДАТО стана правоприемник на активите, пасивите, правата и задълже-
нията на СДОТО в Министерството на вътрешните работи. Дълготрайните материални 
активи, ползвани от СДОТО, се предоставиха на ДАТО. Документите и всички дейст-
ващи дела на оперативен отчет, които са изготвяни и съхранявани в СДОТО, се преда-
доха в ДАТО. Специализираната Дирекция „Технически операции“ към МВР (СДОТО 
– МВР) бе закрита. 

През 2015 г. поради настъпила промяна в структурата на МВР отново настъпи 
промяна в органите по чл. 13 от ЗСРС,22 които имат право да искат прилагане на специ-
ални разузнавателни средства и да ползват резултатите от тяхното прилагане. Правото 
да използват служители под прикритие се предостави на МВР, поради което към орга-
ните в чл. 20, ал. 1 от закона, които имат право да осигуряват и прилагат СРС, се доба-
ви и министерството, при изричната уговорка, че става дума само за специалните раз-
узнавателни средства по чл. 10в. В този случай след получаване на разрешение от съ-
дебните органи писмено разпореждане издава главният секретар на МВР. 

Със ЗИД на ЗСРС23 през м. юни 2015 г. към чл. 12 се създаде ал. 3, съгласно ко-
ято специални разузнавателни средства могат да се използват и спрямо свидетел по 
наказателно производство, който е дал съгласието си за това, за установяване на прес-
тъпна дейност на други лица по чл. 108а, чл. 143 – 143а, чл. 159а – 159г, чл. 301 – 305 и 
чл. 321 от Наказателния кодекс. Уточнена беше процедурата по предоставяне на право 
за искане и издаване на разрешение, когато се наложи специалните разузнавателни 
средства да се използват спрямо лица на различни нива в йерархията на съдебната 
власт.24 

Твърде важна промяна бе направена през септември 2015 г. Дотогава сроковете 
за прилагане на СРС бяха еднакви (до два плюс четири месеца максимум) независимо 
от вида на разследваното престъпление. Със ЗИД на ЗСРС, на първо място, се разгра-
ничиха и се промениха сроковете при разследване на различните престъпления; на 

                                                 
20 Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства. – В: ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г. 
21 Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Обн. ДВ, бр. 17 и 52 от 
2013 г. 
22 1. ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.; 2. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, 
Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ се 
заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, 
Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност“. 
23 ЗИД на ЗСРС. – В: ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г. 
24 ЗИД на ЗСРС. – В: ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г. В чл. 13 б) създава се нова ал. 3: „(3) Искането за използване на 
специални разузнавателни средства спрямо съдия, прокурор или следовател се подава от административния 
ръководител на Софийската апелативна прокуратура, на военно-апелативната прокуратура, съответно на апела-
тивната специализирана прокуратура или от оправомощен от тях заместник. Искането за използване на специал-
ни разузнавателни средства спрямо председател на Софийския апелативен съд, Военно-апелативния съд и 
апелативния специализиран наказателен съд и негов заместник се подава от заместник на главния прокурор при 
Върховната касационна прокуратура. Искания по предходните изречения могат да правят и министърът на 
вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“.“; 4. Чл. 15 се изменя така: 
„Чл. 15. (1) Ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1 или наблюдаващият прокурор предоставят искането до 
председателите на Софийския градски съд, съответните окръжни или военни съдилища, на специализирания 
наказателен съд или до оправомощен от тях заместник-председател, които в срок до 72 часа дават писмено 
разрешение за използването на специални разузнавателни средства или отказват използването им, като мотиви-
рат актовете си. (2) Заявителят е длъжен да предостави на органа по ал. 1 всички материали, на които се основа-
ва искането. (3) По реда на ал. 1 и 2 разрешение за използването на специални разузнавателни средства се дава: 
1. спрямо съдии, прокурори и следователи – от председателя на Софийския апелативен съд или от изрично 
оправомощен от него заместник-председател, ако делото е подсъдно на Софийския градски съд; в останалите 
случаи разрешението се дава от председателя на Военно-апелативния съд или от председателя на апелативния 
специализиран наказателен съд или от оправомощен техен заместник; 2. спрямо председател на Софийския 
апелативен съд, Военно-апелативния съд и апелативния специализиран наказателен съд и негов заместник – от 
заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия.“ 
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второ място, рязко се увеличи продължителността при разследване на заплахи срещу 
националната сигурност; и на трето място, в последния случай се даде възможност 
информацията да се съхранява в продължение на 15 години, а не да се унищожава, след 
като се прекрати прилагането на специалните разузнавателни средства.25 

В края на 2016 г. във връзка с приемане на Закона за борба с тероризма26 сроко-
вете за прилагане на СРС при заплаха срещу националната сигурност се увеличиха до 
две години първоначално и до три години – при необходимост от продължаване на 
срока. 

Едни от последните промени в ЗСРС са направени във връзка със създаването 
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби-
тото имущество, на която също се предоставиха пълномощия да иска прилагане на 
специални разузнавателни средства. 

От анализа и оценката на състоянието и развитието на законодателството в Ре-
публика България по прилагане и използване на специални разузнавателни средства 
през периода 2005 – 2017 г. могат да се направят следните изводи: 

- Законодателството на Република България по използване на СРС съответства 
на нормативните документи, приети в Европейския съюз, и продължава да се развива и 
кореспондира с общоприетите световни демократични стандарти. В закона детайлно са 
посочени обектите и субектите на СРС, редът за тяхното прилагане и използване на 
получената чрез тях информация, контролът върху тази дейност, начинът на осъщест-
вяване на международно полицейско сътрудничество в тази област. 

- Основната организация, имаща право да използва и прилага СРС в Република 
България, е отделена като самостоятелна независима структура в лицето на Държавна 
агенция „Технически операции“. 

- В търсенето на баланс между запазването на социалните ценности в сферата на 
държавната политика в борбата с престъпността и защитата на законните интереси на 
гражданите е възприет принципът, че ограничаване на основните права и свободи на 
гражданите трябва да се извършва в изключителни случаи, предвидени в закон, и при 
строг и ефективен контрол. 

Законът за специалните разузнавателни средства през последните години пре-
търпя редица динамични промени, които допринесоха за повишаване на разузнавател-
ните и информационните възможности на специалните служби, както и за значително 
разширяване на професионалния и експертния капацитет и на способностите им във 
връзка със събирането на информация, отнасяща се пряко до защитата на националната 
сигурност. 
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25 ЗИД на ЗСРС. – В: ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г.; 2. В чл. 21 ал. 1 и 2 се изменят така: „(1) Срокът за 
прилагане на специални разузнавателни средства е до: 1. двадесет дни в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 4; 2. шест 
месеца по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност, в случаите на предотвра-
тяване на тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс; 3. два месеца 
в останалите случаи. (2) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 15: 1. 
до двадесет дни, но за не повече от шестдесет дни общо в случаите по ал. 1, т. 1; 2. за не повече от дванадесет 
месеца общо в случаите по ал. 1, т. 2; 3. за не повече от шест месеца общо в случаите по ал. 1, т. 3.“ Допълнения: 
2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Информацията по чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 се съхранява от съответната 
специализирана дирекция, териториална дирекция или самостоятелен териториален отдел на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ от служба „Военна информация“ към министъра на отбраната или от Националната 
разузнавателна служба за срок до 15 години. Срокът започва да тече от прекратяване на прилагането на специ-
алното разузнавателно средство.“ 
26 Закон за противодействие на тероризма. Изм. и доп. ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г. 
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Abstract: The threats of extremism and violence are constantly changing and identified in 

various forms and manifestations. It is essential for democratic states to counteract terrorism and the 
processes of radicalization that stimulate the possibility of people to become terrorists. Although there is 
no universal formula and the paths towards radicalization differ, governments must make an effort to 
understand, consider and formulate countermeasures. 
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Тероризмът унищожи собственост и инфраструктура в размер на милиарди ев-

ро, подкопа доверието на хората в правителствата и институциите, предизвика страх и 
подозрение сред членовете на различни етнически и религиозни общности. Екстремис-
тките действия не само причиняват смърт и разрушение, те заразяват обществата с 
омразни идеологии и стопират развитието, диалога и сътрудничество, те са диаметрал-
но противоположни на основните ценности и принципи на демократичните държави. 

Заплахите от екстремизъм и насилие непрекъснато се променят и се идентифи-
цират в различни форми и прояви. През последните години се наблюдава скок на екст-
ремистите, които твърдят, че действат в името на религията. 

Многостранният характер на тероризма кара държавите да прилагат устойчиви 
мерки в борбата срещу „проявите на тероризъм“ както и различни социални, икономи-
чески, политически и други фактори, които биха могли да създадат условия, при които 
терористичните организации биха могли да спечелят подкрепа. От съществено значение 
е демократичните държави да противодействат на тероризма, както и на процесите на 
радикализация, които могат да стимулират възможността хората да станат терористи. 

Ясно е, че за да имаме ефективно противодействие на екстремизма и насилието, 
към отговорността на правителствата и агенциите по сигурност трябва да се включат и 
по-широка група млади хора, семейства, религиозни, културни и образователни лидери, 
както и медиите. Основната роля на институциите е в предотвратяването и разрешава-
нето на конфликти, свързани с опазването на правата на човека и правата на национал-
ните малцинства. Имайки предвид, че тероризмът е свързан с конфликти и насилие, 
екстремистките групи се стремят да манипулират политическите, етническите и рели-
гиозните общности. 

Някои от тези проблеми произтичат от факта, че правителствата говорят на раз-
лични „езици“, когато става въпрос за противодействие на екстремизма и насилието. 
Наблюдават се пречки от политическо естество, които отразяват фундаментално спор-
ния характер на проблема. Неуспехът на международната общност да работи по-
ефективно в борбата срещу тероризма, екстремизма и насилието не е по вина на опре-
делени държави – по-скоро това е колективен проблем, който може да бъде преодолян 
само ако правителствата задълбочат усилията си за премахване на политическите и 
концептуалните различия. 

Терминът „насилие при екстремизъм“ стана популярен през последните години. 
Появата му е тясно свързана със понятието „тероризъм“. В продължение на почти че-
тири десетилетия въпреки многобройните опити Обединените нации не успяха да пос-
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тигнат консенсус относно международното определение на „тероризъм“ и на практика 
причините за този неуспех са политически. За повечето хора тероризмът е осъдителен, 
антихуманен и действията му се считат за незаконни и морално осъдителни. Няма 
„добър“ тероризъм и затова много правителства не искат терминът да се прилага към 
групи и политики, които те са подкрепили или са смятали за легитимни. 

Чрез популяризирането на термина „насилствен екстремизъм“ се минимизира 
политическата тежест, свързана с тероризма. Има политици, които твърдят, че новият 
термин е по-точен и реалистичен, тъй като обхваща не само терористичните атаки, но и 
цялото разнообразие от насилствени действия, за които са отговорни екстремистките 
групи, включително и политически вдъхновени бунтове от омраза, които много дефи-
ниции на тероризма не обхващат. Поради това концепцията за екстремизма е по-
широка от тероризма, тъй като интегрира всякакъв вид насилие, стига нейната мотива-
ция да се счита за екстремистка. 

Екстремизмът може да има множество значения. Той може да описва идеи, кои-
то са диаметрално противоположни на основните ценности на обществото, които могат 
да бъдат в различни форми на расово или религиозно надмощие или идеология, която 
систематично отрича основните права на човека чрез демонстриране на пренебрежение 
към живота, свободата и човешките права на другите. 

Различните политически, културни и исторически контексти създават различни 
понятия за екстремизъм. Има много исторически факти за много от правата и свободи-
те, които сега се приемат за даденост, но са извоювани от хора, които са осъдени като 
„екстремисти“ от техните съвременници. 

Поради това в някои отношения трудностите с термина „екстремизъм“ са по-
изразени и по-трудно решени от онези, които заобикалят определението на тероризъм, 
защото тероризмът има обективно определено ядро – насилствена тактика и стратегия, 
които могат да се разграничат от други средства и начини на преследване на насилст-
вен сблъсък. Екстремизмът от друга страна зависи от контекста, което означава, че 
неговата дефиниция лесно може да бъде оспорена и манипулирана. Всъщност опреде-
лението на екстремизма в законите за борба с тероризма може да бъде неясно и/или 
твърде широко, което да даде възможност на правителствата да маргинализират своите 
вътрешни опоненти. 

Радикализацията е процес, при който хората се насочват към екстремизъм. За 
разлика от екстремизма идеята за радикализация като процес не е особено противоре-
чива. Хората не се превръщат в екстремисти за една нощ или прегръдката им с екстре-
мизма не е причинена от едно влияние. Радикализацията се проявява в течение на оп-
ределен период от време и включва различни фактори и действия. 

Тя се основава на обществено напрежение, конфликти и грешки, които могат да 
причинят несбъднати очаквания, конфликти на идентичност или чувство на неспра-
ведливост, маргинализация и изключване. Да бъдеш част от екстремистка група, задо-
волява емоционалните потребности на последователите, като желанието им за при-
надлежност, общност, приключение, сила, значение или слава. В някои случаи това 
включва използването на психологически уязвимости. Недоволството може да се пре-
върне в политически проект, което изисква идеи, изкупителна жертва и се предлага 
решение. В някои случаи радикализацията е социален процес, в който авторитетни и 
харизматични лидери са от ключово значение за генерирането на доверие, ангажира-
ност, лоялност, натиск и подчинение, приемайки радикалните идеи. Процесите на ра-
дикализация са сложни и двусмислени, но те не са случайни. Въпреки че няма универ-
сална формула, пътищата към радикализация се различават в зависимост от контекста и 
местонахождението, съществуват модели, за които правителствата трябва да положат 
усилия да разберат и разгледат, особено при формулирането на контрамерки. 

През последните години се наблюдава разпространение на различни концепции 
и подходи в областта на борбата срещу тероризма и радикализацията. Най-старата 
концепция за противодействие на тероризма е насочена към предотвратяване на теро-
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ристични удари и елиминиране на терористични организации. Това обикновено включ-
ва арестуване на заподозрени членове, предотвратяване на терористични атаки, наби-
ране на членове, пропаганда, пътуване и логистика, противодействие на финансирането 
на тероризма, защита на потенциални цели и обмен на информация с чужди държави. 

Борбата срещу тероризма е централен стълб на усилията, насочени към проти-
водействие на заплахите от екстремизъм и насилие. Противодействието на тероризма 
не само помага за предотвратяване на терористичните атаки и защита на човешкия 
живот, но също така и запазва целостта на държавата и нейните институции, а това е 
мощно послание към терористите и техните поддръжници, че насилието им е неефек-
тивно. Докато тероризмът е спорадичен и изолиран, такива мерки могат да бъдат ефек-
тивни, за да бъдат елиминирани такива заплахи. 

Тогава, когато заплахите са по-продължителни и широкоразпространени, борба-
та с тероризма често се възприема като неадекватна, защото не успява да противодейс-
тва нито на процесите на радикализация, нито на основните политически, икономичес-
ки и социални движещи сили на екстремизма. Тогава, когато борбата срещу тероризма 
е чисто репресивна и е насочена срещу грешните хора, тя може да предизвика обратна 
реакция. 

За разлика от борбата с тероризма противодействието на екстремизма и насили-
ето е процес срещу радикализацията. Тя не би трябвало да включва наказателни прес-
ледвания, арести или заплахи със сила, а да се стреми да мобилизира и да даде възмож-
ност на участници, които традиционно не са свързани със заплаха за националната 
сигурност. Целта ѝ не е да се стигне до потенциални терористи, а да се създаде ус-
тойчивост сред населението, което се разглежда като потенциално уязвимо, и да се 
помогне на лица, които желаят да се дистанцират от екстремизма. 

Превенцията се стреми да дистанцира нерадикализираните лица от привличане-
то им към насилствен екстремизъм. Логиката на действията би трябвало да е идентична 
с другите форми на превенция, където общностите, „изложени на рискови фактори“, и 
техните по-широки общности се насърчават да участват в програми, които съзнават и 
укрепват интелектуалната и социалната способност да се противопоставят на проник-
ването на насилствения екстремизъм. Това включва обществени информационни кам-
пании и изграждане на капацитет в цели общности, както и целенасочени програми в 
училища, университети, младежки и спортни клубове, джамии и църкви, затвори и 
бежански центрове или в интернет мрежата. 

Дерадикализацията е насочена към вече радикализирани лица. Тя се основава на 
предположението, че не всеки, който е радикализиран, остава вечно ангажиран с тази 
кауза и че всяко екстремистко движение има последователи, които са разочаровани. На 
практика програмите за премахване на радикализацията са насочени към радикализи-
рани лица на различни етапи от екстремисткото им развитие, непосредствено преди да 
се присъединят към група или мрежа като активни членове или след излизането им. 
Целта е да се спре участието им в насилствени действия или да се променят техните 
идеологически нагласи. Точно както радикализацията, така и дерадикализацията е 
процес, който се развива във времето и се основава на комбинация от инструменти. 

Борбата срещу насилствената радикализация е колективна задача. Тя има соци-
ални корени и дава възможност за ранни интервенции, насърчава непринудените реше-
ния и служи като система за ранно предупреждение за възникващи конфликти и сблъ-
съци. Всъщност дори заплахите от екстремизъм и насилие не могат да бъдат ограниче-
ни само чрез мерки за сигурност. 

Когато терористите атакуват обществото, правителствата са под натиск да фор-
мулират силен и незабавен отговор, който да защити живота на хората и да запази 
целостта на държавата. Когато правят това, те могат да бъдат изкушени да покажат 
силата си и да задоволят обществените изисквания за категорична реакция. Насочват се 
към поддръжниците на по-широка политическа, етническа или религиозна група. Чле-
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новете на тези общности често имат подобни идеи или стремежи и са по-лесно иденти-
фицируеми от действителните терористи. 

Безразборните актове на репресия обикновено са непродуктивни и когато пра-
вителствата се противопоставят на общностите въз основа на предполагаеми връзки с 
терористични групи, засилват позициите им и това често кара хората да ги подкрепят 
или дори да се присъединяват към терористичните групи. 

Това, което правителствата понякога не могат да балансират, е своя прекомерен 
отговор, който може всъщност да бъде част от плана на терористите. Много терорис-
тични групи активно се стремят да предизвикат прекалена реакция, която е насочена 
към цялото население и позволява на терористите да се представят като „защитници“ 
на своите общности. Хората трябва да бъдат убедени, че правителствата са неспра-
ведливи, неспособни да разрешават проблеми и просто прибягват до физическа ликви-
дация на опонентите си. Това създава „почва за покълване“ на неудовлетвореност, 
отчуждение и желание за отмъщение, при което терористичните групировки биха мог-
ли да радикализират хората и да наберат нови членове. 

В глобализиращия се свят последиците от репресивните методи се простират 
над повече от една-единствена държава. В много от тези конфликти насилието поражда 
насилие. В резултат на това се наблюдават разрушителни действия на отмъщение. На 
някои места присъединяването към екстремистка група може да бъде печелившо, а на 
други това е начин да се избегне бедността. 

Такава динамика се наблюдава в днешна Сирия, Афганистан и Ирак и колкото 
по-дълго конфликтът продължава, толкова повече хора смятат, че трябва да отмъстят за 
смъртта на близките си, „културите на мъченичеството“ стават дълбоковкоренени и 
борбата се превръща в начин на живот. 

Дори държави извън конфликтната зона могат да бъдат засегнати – съседните 
държави често служат като основа за терористични мрежи, планиране и набиране на 
поддръжници. Терористични атаки „у дома“ могат да бъдат вдъхновени от чуждестран-
ни конфликти или да служат като отмъщение за предполагаемата намеса на страната. 
Радикализираните граждани могат да станат терористи, да извършат военни престъпле-
ния и да се завърнат в родните си страни като „ветерани“. В държави, където спомените 
за конфликт са пресни и обществата продължават да се разделят по етнически и религи-
озен признак, терористичните атаки причиняват поляризация и нестабилност. 

Един от най-разгорещените политически въпроси през последните години е 
връзката между миграцията и тероризма. Много политици и обществени личности 
описват двете явления като тясно свързани, което предполага, че миграцията често, ако 
не неизбежно, води до тероризъм, докато други твърдят, че това са напълно различни 
въпроси и никога не трябва да се смесват, като засега няма преки доказателства в подк-
репа на твърдението, че миграцията като такава причинява тероризъм. Вместо това 
връзката, изглежда, се променя в зависимост от обстоятелствата, при които се осъщест-
вява миграцията, и от вида на тероризма, който тя може или не може да произведе. 
Също така етническите сепаратистки движения набират своите членове от общностите 
на диаспората, които са известни като източник на средства и идеологическо вдъхнове-
ние. В настоящия контекст потенциално най-важна е връзката между имиграцията и 
групи, като „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“. 

Насилствената радикализация остава рядко събитие и казвайки, че мигрантите са 
предразположени към тероризъм, подвежда дори и в контекста на конкретни групи и 
обстоятелства. Въпреки това разбирането на рисковете и тяхната уязвимост, колкото и 
да е малка, е от съществено значение за намаляването на потенциалното им въздействие. 

Първата група, която често се споменава, са фалшивите мигранти, т.е. терорис-
тите, които представляват бежанци и използват миграционни маршрути, за да пресекат 
международните граници. Това няма нищо общо с миграционната радикализация, тъй 
като те не са истински мигранти и тяхната радикализация се е случила, преди да напус-
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нат страните си на произход. По същество те са скрити терористи, които експлоатират 
миграционните потоци като начин да влязат в чужда държава. 

Във втората група са т.нар. „нови мигранти“, т.е. истински мигранти, които ста-
ват уязвими от радикализацията в резултат на невъзможността да се интегрират в об-
ществото. С течение на времето това усещане за дезинтеграция може да се засили от 
повишени очаквания, от опит за отхвърляне и от икономическа неудовлетвореност. От 
гледна точка на екстремистите такива мигранти могат да бъдат активизирани и насоче-
ни към насилие или екстремистки политически проект. 

Групата, която би трябвало да получи най-голямо внимание, са потомци на 
,,старите“ мигранти, особено след терористичните атаки в Брюксел и Париж. 

В крайна сметка за екстремистките групи чувството на отчуждение е тяхното 
обяснение за противопоставянето на „Запада срещу исляма“, което едновременно обяс-
нява и дискомфорта на хората и предлага нова и привидно по-силна идентичност. 

Както и при новите мигранти, усилията, насочени към противодействие на ра-
дикализацията сред потомците на новите мигранти, трябва да включва противодейст-
вие на набирането на терористи, създаване на устойчивост и по-широки политически 
усилия, като акцентиране на образованието, както и борба с нетолерантността и диск-
риминацията. 

Много политици и експерти смятат, че международното сътрудничество срещу 
тероризма трябва да бъде лесно, защото борбата с тероризма е „обща загриженост“. 
Това може да е вярно на равнище декларации. Практическите последици често са неяс-
ни и затънали в политически спорове. 

Един от най-дългите проблеми е липсата на единно определение на тероризма. 
Липсата на определение или единен списък на конкретни групи, които се считат за 
„терористични“ или „екстремистки“, често води до политически безкраен дебат за 
разликата от този между терористите и бойците за свобода. Това позволява на прави-
телствата да обвиняват другите в спонсориране на тероризма или да описват вътрешни 
политически опоненти като „терористи“ дори когато няма преки доказателства, че са се 
занимавали с насилие. 

Подходите за борба с тероризма се основават на принципно различни филосо-
фии. Някои държави продължават да считат борбата с тероризма основно като проблем 
в областта на сигурността и като цяло са подозрителни към участието на лица, различ-
ни от правоприлагащите органи и разузнавателните служби. Други за разлика от тях го 
виждат в резултат на дълбоки социални и политически проблеми, на които трябва да се 
противопоставят редица участници и чрез различни мерки и инструменти. Всеки обви-
нява другия, че прави проблема още по-сериозен, като е „прекалено мек“ или „прекале-
но репресивен“. Накратко, макар всички правителства да са съгласни, че тероризмът е 
заплаха и че са необходими повече международни действия, техните философии и 
практическите идеи, които произтичат от тях, продължават да бъдат много различни 
независимо от значителния и несъмнено полезен напредък. Не е достатъчно да се съг-
ласим, че тероризмът е лош и че борбата с тероризма трябва да бъде приоритет на меж-
дународното сътрудничество, без да се съгласяваме в същото време какво трябва да се 
прави и как. В областта на борбата с насилието срещу екстремизма това предполага 
искрена ангажираност с принципите и идеите на държавите, изискващи подход на 
много заинтересовани страни. Излишно е да се каже, че този подход може да постави 
правителства в неудобно положение, защото изисква участието на гражданското об-
щество и може да повдигне проблеми и въпроси, на които правителствата невинаги 
желаят да отговорят. 

В обобщение за противодействие на тероризма са необходими обучение, изг-
раждане на капацитет и обмен на информация, конкретни усилия за борба с екстремиз-
ма и насилието, както и борба с процесите на радикализация, които водят до тероризъм. 
Дали може да се реализира този потенциал, зависи не само от самата организация на 
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правоохранителните системи, но също така по-важна е политическата воля и ангажира-
ността на участващите държави. 
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В МВР са извършвани множество структурни реформи в периода 2007 – 2017 г. 

Те са свързани изцяло с извеждане или включване на основни дейности и съответни 
структури и съкращаване на персонала. Няма установена реформа, която е насочена 
към модела на управление и организацията на дейностите, които пряко влияят върху 
качеството на управленските дейности и ефективността на труда в организацията. Док-
ладът съдържа резултати от анализ на съществуващата управленска структура и ал-
тернативни предложения за усъвършенстването ѝ спрямо ключови характеристики, 
като норма на управляемост, хоризонтални връзки и йерархия. 

Управлението на организациите от публичния сектор често се възприема като 
„специфично“, разбирано като различно от бизнес управлението. Зад тази преднамере-
на условност се крие практика на отказ от отговорност за перманентни промени, които 
не само да засягат големината на институциите от публичния сектор, изразена в броя на 
чиновниците, но и да са свързани с професионален подход към непрекъснато усъвър-
шенстване на управленския им модел. Една от причините се крие в терминологичната 
неясност и директното използване на чуждици в различен семантичен контекст и реал-
ност. Понятията „мениджмънт“ и „мениджър“ се използват в контекста на употребата 
им в англо-американската литература и бизнес практика като „ръководене на предприя-
тие“. По тази причина управлението в публичните организации се възприема като нещо 
различно от „мениджмънт“, което е по-близко до понятието „администриране“. Това 
важи в голяма степен и за управлението на Министерството на вътрешните работи: 
„Впрочем първите изследвания показват, че изискването към полицая да бъде „мени-
джър“ противоречи на идентичността на класическата професия и лишава работата му 
от „очарование“. Митът за законния „борец за права“ е заплашен да загуби своето зна-
чение поради новата рационалност“ [1: 7 – 11]. Според нас същността на работата на 
ръководителя на публична организация в сферата на държавното управление е иден-
тична със задачите на „класическия“ мениджър. Разглеждаме същността на понятието 
„мениджмънт“ като произхождащо от „to manage“ и означаващо „управлявам, водя, 
стоя начело“. Това включва универсален управленски процес, изисквания за ефектив-
ност и оптимален разход на ресурси, ръководене на хора, лидерство – формално и не-
формално. Обяснима е деликатността на учените и изследователите спрямо понятията, 
обаче, ако проследим свързаността на понятието „мениджмънт“ с организацията и 
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оптимизирането на процеси, а на понятието „администриране“ с умението да спазваш 
реда и процедурите. Т.е. на мениджърите се вменява активна проектираща функция, 
докато на ръководителите в публичния сектор се предопределя пасивна изпълнителска 
функция. Така се предпоставя толерантност към липсата на проактивно управленско 
поведение, компетентности и професионални подходи в публичния сектор, което неиз-
бежно води до намаляване на ефективността на управлението му. Особено в условията 
на електронизация – вътрешна и на базата на електронно правителство, липсата на 
мениджърски проактивен подход към структурите и процесите може да доведе до се-
риозна загуба на адаптивност и вътрешна ефективност на институциите. 

Обект на настоящото изследване е управленската структура на МВР. Приложе-
ни са методите на събиране, проучване и анализ на публично достъпни документи и 
информация, на установяване на правомощията на органа на власт, дейностите, вмене-
ни по ЗМВР, структурата и съществуващата вътрешна организация. Целта ни е да 
приложим системен подход и принципи на организационната теория [4: 215 – 217] 
към структурата и организацията на МВР, за да разкрием слабостите на същест-
вуващото положение и да предложим варианти за тяхното преодоляване. 

Ограничения на анализа: изследването обхваща управленските дейности и 
структурите в общия управленски модел и не се простира върху функциите, процесите 
и организацията в самите структури и върху работните процеси на равнище длъжности. 
Предмет на изследването също така не са ефективността и ефикасността на дейността. 

Структурата на МВР е приведена към разпоредбите на ЗМВР [6], ПУДМВР [2], 
ЗДА [5] и действащото трудово законодателство с последна структурна реформа през 
2017 г. Структурата отговаря напълно на действащото законодателство, което обаче е 
формирано по-скоро на базата на описание на съществуващото положение и под въз-
действие на обществения натиск, отколкото на зададен модел, към който трябва да се 
стреми. Съществуващата структура е изградена от основни структури по ПУДМВР, 
както е представено на Фигура 1 (Структура на МВР). 

В структурата и организацията са смесени две концепции: 
 подход като към „силова“, основана на военизирани принципи, централизира-

на и високойерархична структура; 
 подход като към структура на държавната администрация, оказваща общест-

вени услуги в сферата на сигурността и вътрешния ред. 
Двете концепции са отразени в две отделни структурни направления: 
 на структури по ЗМВР; 
 на структури на държавната администрация по ЗА и на служители по КТ. 
В резултат на това персоналът е разделен на три групи, като държавните служи-

тели – около 23,% от състава, и лицата, наети по трудови правоотношения, са загубили 
привилегии, които се дават на служителите по ЗМВР. Това създава постоянно напре-
жение сред персонала и предпоставки за противопоставяне на администрацията и слу-
жителите по основните дейности. 

 
Хоризонтално структуриране 
 
Хоризонталното вътрешно структуриране обхваща първото, най-голямо разде-

ляне на съответната администрация. То цели да обособи три йерархически еднакви 
части от административната структура, които се различават само по характера на пра-
вомощията на органа на власт, които подпомагат. Правомощията на министъра като 
ръководител на административната структура се подпомагат от звената в специализи-
рани структури, в обща администрация и в специализирана администрация. 
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Основни структури на МВР са:1 
1. Главните дирекции 
2. Областните дирекции 
3. Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) 
4. Дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС) 
5. Дирекция „Миграция“ (ДМ) 
6. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) 
7. Дирекциите от общата и специализираната администрация 
8. Академията на МВР (АМВР) 
9. Медицинският институт (МИ) на МВР 
10. Научноизследователските и научноприложните институти 

 
През годините на държавно ниво е обсъждана многократно възможността 

ГДПБЗН да стане държавна агенция на подчинение на МС или ИА в рамките на МВР. 
И двете възможности са на основание на относителната самостоятелност на дирекцията 
– специфична дейност, ясна бюджетна политика, структурна и организационна зрелост, 
опит и добра практика. В това отношение ГДПБЗ може както да се окаже модел и по-
тенциал за развитие на цялата структура на МВР, така и да започне загуба на ефектив-
ност с оглед на свързаността с бюджета и други структури на Министерството. Нало-
жително е да се предприемат управленски мерки, които да осигурят перспектива на 
ГДПБЗН: 

 да се осигури пълна бюджетна самостоятелност като второстепенен разпоре-
дител с бюджет; или 

 да се обособи като ИА в рамките на МВР. 
В първия случай Дирекцията ще разработва добри практики и опит и ще „дър-

па“ останалите структури напред. 
Във втория случай ще се освободи Дирекцията за развитие без бремето на огра-

ничаващи условия, поставени заради по-ниската степен на зрелост и управленски капа-
цитет на някои от останалите структури. 

На базата на описателни текстове в ЗМВР и ПУДМВР е изработена действаща 
структурна схема, в която звената са свързани хоризонтално, без да са групирани по 
функционален или друг принцип (по функционални области; по свързани дейности; по 
свързани услуги; по териториално разпределение и т.н.) [3]. 

Друга съществена характеристика на структурата е, че дирекциите от специали-
зираната администрация извършват специализирани услуги както за вътрешните струк-
тури на МВР, така и директно за граждани и други структури на държавното управле-
ние. Такива структури са ДКИС, ДНС112, ДАФКОС, ДБДС, ДМОС. В този смисъл не 
могат да бъдат възприемани като чиста „администрация“. Тези структури работят със 
специална информация, имат пряк достъп до всички бази данни на гражданите и дър-
жавните институции, имат пряко отношение към националната сигурност във връзка с 
достъпа до класифицирана информация. 

Съществува претоварване на дирекции с твърде много и несвързани помежду си 
дейности. Такива са: ДУССД – вменени дейности по управление на собствеността, 
снабдяване, процесуално представителство, социални дейности, трудова медицина, 
ветеринарномедицинска дейност; ДАП – разработване и отчитане на планове и програ-
ми, статистическа дейност и заедно с това ситуационен център. 

Структурата на обща администрация е изградена съгласно изискванията на ЗА 
през 2017 г. Броят и наименованието на дирекциите в обща администрация отговаря на 
изискванията на чл. 7 от ЗА. Усъвършенстване може да се търси чрез намаляване на 

                                                 
1 Чл. 3. ПУД на МВР. – Изм. ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 1.09.2015 г.; изм. ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 
25.04.2017 г. 
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броя на служителите или чрез изграждане на център за споделени услуги, който да 
обслужва повече структури на базата на по-детайлен анализ на работните процеси. 

 
Анализ на елементи на структурата 
 
Професионалният поглед върху управленската структура на МВР може да забе-

лежи веднага, че е заложена изключително висока норма на управляемост и респ. обх-
ват на контрол. При сложни териториално разпръснати структури, с различен, специ-
фичен предмет на дейност такъв модел крие много рискове. На първо място е рискът от 
изолиране на висшето ръководство заради многото йерархични нива. Дългият път на 
командите и информацията води до „затихване“ на сигналите по вертикалните канали 
за комуникация. Огромният обхват на контрола също крие рискове от невъзможност да 
се проследяват процесите и резултатите в дълбочина и в качествено отношение. Адап-
тираната към испанското Министерство на вътрешните работи структура на МВР в 
България е загубила съществени характеристики [8]. Разликата е в броя на управленс-
ките звена и в броя на йерархичните нива. 

 
Фигура № 1. Управленска структура на МВР в България 
 

 
 
Източник: https://www.mvr.bg/docs/default-source/structura/strukturna-shema-mvr.pdf? sfvrsn=d1860ef1_0. 

[посетен 5.12.2018 г.]. 
 

Според стандартите в теорията на управлението нормата на управляемост във 
висшето ръководство е от 4 до 10 души, а в по-ниските нива – от 6 до 12 [6: 101]. При 
сегашното положение в организационно- управленската структура на МВР: 

1) министърът има 18 пряко подчинени структури и звена, от които 8 бр. не са с 
програмни, политически или контролни функции, а са големи структури с реални спе-
цифични дейности; 
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2) главният секретар има 38 пряко подчинени структури и звена; 
3) административният секретар има 8 подчинени структури и в този случай 

нормата на управляемост е спазена; 
4) във всички структури по ЗМВР, ПУДМВР и ЗА нормата на управляемост съ-

що е спазена. 
При видимата от органиграмата на МВР и от анализа на нормативните докумен-

ти фрагментация на структурата всяка единица има относителна самостоятелност или 
специални функции, които ѝ отреждат възлова важност в основни управленски процеси. 
Интерес представлява проблемът за качеството и надеждността на вътрешните комуни-
кации. В този елемент на организацията настъпват кардинални промени, свързани с 
електронизацията, които също предполагат промяна в структурата, процесите, работните 
позиции и работните характеристики по-скоро, отколкото предполага мениджмънтът на 
институцията. В действащата структура, очевидно, не са заложени никакви регламенти-
рани функционални връзки за координация, работа по проекти и вземане на колективни 
решения. За компенсация в системата са създадени работещи практики за хоризонтална 
комуникация – множество работни групи, които се създават по всеки повод, изискващ 
координация. Тези практики прекъсват процесите на управление на знанията, натоварват 
едни и същи служители с безкрайни ангажименти извън преките им такива, водят до 
разход на работно време и усилия без адекватно възнаграждение и т.н. 

Друга видима диспропорция е в големината на структурите на едно и също йе-
рархично ниво. Дирекции с над 500 души персонал (ДУССД, ДКИС) са с един и същ 
статут – като дирекции с по 20 – 25 души персонал (ДАП, АФКОС и др.). 

 
Анализ на основни организационни характеристики2 
 
Извършен е анализ на структурата и дейностите по основни организационни ха-

рактеристики на базата на класическата методика за структурен анализ. Включени са 
следните характеристики: формализация, специализация, йерархия на властта, центра-
лизация, професионализъм, съотношение на персонала, размер на организацията, тех-
нологии, външна среда, цели и стратегии, организационна култура. Извършена е оценка 
на състоянието по отделните характеристики, положителните и отрицателните страни 
на съществуващото положение и вариантите за преодоляване на отрицателните страни. 

Идентифицирани са няколко основни проблема: 
 Липса на реална самостоятелност на основните структури да се разпореждат с 

ресурси като второстепенни разпоредители на бюджета. 
 Формален процес на планиране на ресурсите, доминиран не от потребностите, 

а от разполагаемия бюджет. От това следва липса на: приоритети, критерии за ефектив-
ност и ефикасност, възможност за разгръщане на стратегии и политики, възможност за 
прогнозиране и развитие. 

 Множество проблеми, свързани със системата на УЧР. 
 Условия на труд и мотивация на служителите. 
 Обезпеченост с комуникационни средства и технологично оборудване. 
 Липса на ясен функционален статут на ОДМВР: не е ясно дали са териториал-

ни подразделения на МВР и следват структурата на МВР, или са териториални подраз-
деления на ГДНП и имат делегирани полицейски правомощия. В двата случая има 
различни решения за оптимизация. 

 

                                                 
2 Резултатите от този анализ не са приложени в този доклад, а са използвани като контекст за изводи и препоръ-
ки върху анализа на елементите. Пълният текст на анализа се съдържа в доклад по проучване „Усъвършенстване 
на модела на управление на МВР (дейности и структури)“, проведено от Ендевер Консулт ООД през 2018 г. 
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Предложения за подобряване на структурите и организацията на 
дейностите 

 
Основната препоръка след извършения анализ на структурите и дейностите е 

свързана с въвеждането на програмно управление с цел ефективно използване на 
ресурсите чрез подобряване на представянето (по показателите „резултатност“, „ефек-
тивност“, „ефикасност“).3 

Приложими са минимум два варианта, съобразени с изводите от анализа и доб-
рата световна практика в управлението на структури със сходни дейности и функции. 

I вариант: Запазване на настоящата структура и добавяне на функционал-
ни връзки 

При запазване на действащата структура следва да се преодолее липсата на 
функционални връзки чрез добавяне на проектни екипи в структурата, които осъщест-
вяват подобни функции (постоянно действащи съвети, работни групи или експертни 
съвети). 

Оптимизиране на управленските дейности в случая може да се постигне чрез 
ускорено въвеждане на електронизация на УЧР, въвеждане на електронен архив, въ-
веждане на изцяло електронен документооборот. 

 Да се обезпечат тези мерки с техника и да се обучат служителите за работа с тях. 
 Да се предприемат вътрешни оптимизации на структурите. 
 Да се реорганизира ДАП и да се превърне в звено за стратегическо планиране 

и контрол. 
 Да се реорганизират структурата и управлението на процесите по обществе-

ните поръчки, като се сведе броят на възложителите до 7 и се централизира потокът на 
информация през ДОП. 

 Да се реорганизира процесът на планиране и контрол върху ресурсите, като се 
въведе нова ERP система. 

 Да се изгради постоянно действащ щаб за защита на населението и управление 
на кризи, административно обслужван от ГДПБЗН, включващ директорите на ГДПБЗН, 
Д112, ДОМП, зам. гл. секретар и плаващи членове в зависимост от ситуацията. 

 Да се разработи нова система за УЧР, в която да се предвиди кариерен път, 
промяна в системата за планиране и контрол, оценка по представянето, извънреден 
труд и т.н. 

 Вътрешен аутсорсинг на административните дейности в център за админист-
ративни услуги (на национално ниво тази система се разработва от Световната банка и 
се предвижда като външна услуга за цялата централна администрация). 

 Да се извърши детайлен функционален анализ по дейности и работни позиции. 
II вариант: Преминаване към линейно-функционална структура без про-

мяна в ЗМВР 
Същността на предложението за промяна се състои в следното: 
 Групират се структурни звена в направления по свързани дейности на базата 

на съществуващи и нови бюджетни програми.4 Това е посока за интегриране на струк-
турите и преодоляване на сегментацията.5 

 Въвеждат се три ясно обособени управленски нива с ангажименти към трите 
етапа на програмното управление: 

                                                 
3 Програма на правителството 2018 – 2020. 
4 Аналог на възприетия подход за създаване на направления с постоянни секретари в Германия, Гърция и бив-
шите социалистически държави или на департаменти (Португалия, Испания и др.). 
5 Сегментацията на структурите е констатирана недостатък както от екипа, така и в анализа на структурите и 
ефективността, извършен от Световната банка. 
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Първо ниво – министър, зам.-министри, главен секретар, административен сек-
ретар; 

Второ ниво – директори на главни дирекции и директори на ОДМВР; 
Трето ниво – директори на дирекции от общата и специализираната админист-

рация и от главните дирекции. 
 Обособява четвърто оперативно ниво на управлението – началници на отдели 

и сектори. Така се преодолява липсата на „ретранслатори“ в съществуващата структура, 
които да превеждат и да придвижват целите от министъра до задачи на изпълнителите. 

За преодоляване на проблемите на планирането и хоризонталната координация: 
 създават се два постоянно действащи нещатни съвета: Съвет за планиране и 

програмиране и Съвет по информационни системи и сигурност на информацията, които 
се ръководят от зам.-министри; 

 създават се нещатни проектни структури на второ управленско ниво (коми-
сии), които подпомагат дейността на главния и на административния секретар. В коми-
сиите участват оперативните ръководители от второ ниво – директори на основни 
структури, като им се делегират права за взимане на решения за разпределение на 
ресурсите.6 Така се делегират права и се повишава отговорността на оперативните 
ръководители за крайните резултати; 

 осигурява се оперативна самостоятелност на второстепенните разпоредители 
с бюджет, в рамките на делегирания им бюджет и утвърден финансов план, съпроводе-
на с постоянен централизиран мониторинг и контрол. 

Другата цел на такава реорганизация е да се въвлекат оперативните ръково-
дители – директори на главни дирекции и дирекции, в управлението на ресурсите, 
което увеличава реалната им власт и отговорност. 

Предимства и недостатъци на двата варианта 
В двете предложения за промени има следните основни предимства и недостатъци: 
 

Вариант Предимства Недостатъци 
Изисква само заповед на 
министъра и промени в 
някои вътрешни правила. 

Решава само проблеми на планирането. 
Могат да бъдат създадени минимум за 6 
месеца след промяна на нормативната уредба. 

Не изисква допълнителни 
ангажименти на ръководи-
телите в системата. 

Не решава управленските проблеми за 
включване на оперативните ръководители в 
управлението с цел съпричастност, отговор-
ност и ефективност на ресурсите. 
Трябва да бъде преустановена наложената 
практика за създаване на работни групи и да 
бъдат изградени нови координиращи звена. 

Запазване 
на същест-
вуващата 
структура и 
създаване 
на хоризон-
тални връз-
ки чрез 
съвети 

Не изисква промени във 
външни нормативни доку-
менти. 

Не е устойчива – всяко следващо управление 
може да отмени заповедта и да разруши сис-
темата. 

Въвеждане 
на линейно-
функцио-
нална 
структура 

Запазва действащите 
структурни звена, процеси 
и връзки и променя основ-
ни процеси, където са 
идентифицирани пробле-
ми: планиране, управление 
на средствата, контрол. 

Изисква реорганизация и повишаване на 
капацитета на основни структури – ДПУБ, 
ДАП, ДОП. 

                                                 
6 Ново! Смисълът на промяната е в това, че разпределението на средствата в рамките на бюджетната програма се 
възприема като окончателно предложение към министъра. Т.е. планът за разходите по бюджетната програма, 
изготвен от комисията, е окончателен, след като е съгласуван с възможностите на бюджета и приоритетите на 
дейността за периода. 
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Решава не само проблеми 
на планирането, но и ос-
новни управленски проб-
леми: на нормата на управ-
ляемост; на хоризонтална-
та (функционална) коорди-
нация; на бюджетното 
управление; на мотивация-
та и отговорността на 
оперативното управление. 

Преподреждането на структурните звена 
може да създаде вътрешно напрежение в 
някои структури с доминиращи досега пози-
ции. 
Създава страх от липсата на компетентност в 
ръководителите на други дирекции. 
Съществува риск от липса на компетентност 
на ръководителите на структурите – второс-
тепенни разпоредители с бюджет при по-
голяма самостоятелност. 

Дава възможност за разви-
тие и мотивация на добре 
структурирани дирекции и 
дейности. 

Дава възможност за доминиране на „лидери“ 
в съответните направления на дейността, 
защото разпределят общ бюджет в рамките 
на бюджетната политика или програма. 

Изисква някои корекции в 
ЗМВР и ПУДМВР в по-
дългосрочен план в зави-
симост от предприетите 
действия. 

Дава перспектива за развитие без сътресение 
в системата: напр. ГДПБЗН може да прерасне 
в агенция, без да се наруши системата за 
управление и координация; могат да се из-
важдат и прибавят структурни звена, като се 
променят връзки само в съответното направ-
ление, и т.н. 

 
Изводи 
 
Управлението на публичните организации има възможност да подобри своята 

ефективност и ефикасност, ако познава и прилага по-категорично подходите на мени-
джмънта, свързани с управлението и оптимизацията на структурата и процесите. 

Необходимо е да бъде преработена действащата организационно-управленска 
структура на МВР в България, за да бъдат спазени стандартите, които обезпечават 
равномерно разпределение на правомощията, ясни вериги на командите, специализация 
и контрол върху процесите чрез информация. Съществуващата структура не предвижда 
хоризонтални функционални връзки, а само линейни. Такава структура не е подходяща 
за големи публични организации като МВР, които не просто осигуряват държавна 
политика и среда, а предоставят директно услуги на гражданите и поддържат системи 
от национално значение. 

Необходими са законови промени и промени в ПУДМВР, чрез които да се рег-
ламентират новите разпределения на пълномощията и да се реорганизират някои про-
цеси – на планиране на ресурсите, на комуникации, на управление на човешките ресур-
си, на контрол. 
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Въведение 
 
В информационната практика петият слой от отворения модел за комуникации 

(OSI) се нарича „сесиен“. Винаги след установена мрежова връзка се изгражда сесия 
между два хоста, които ще си комуникират. В смисъл такъв, че ако използва уебуслуга 
като http/https, тогава означава, че ще има изградена уебсесия. От своя страна всяка 
сесия притежава уникален идентификационен номер (ID). В случай, че киберпрестъп-
никът разкрие този номер, тогава той ще може да се включи в процеса на предаване на 
мрежови пакети. От тук нататък киберпрестъпникът ще фалшифицира оригиналния 
хост и ще предава фалшиви и заразени мрежови пакети към своята жертва. Целият 
процес на открадване на мрежова сесия между два хоста се състои от следните стъпки 
[1; 2; 3: 36 – 47; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 104 – 111; 10: 58 – 64; 11: 1 – 22; 13: 13 – 21]: 

1. Стартиране на инжектиране на мрежови пакети към сървъра. 
2. Използване на ръчни или софтуерни програми за отгатване на номера на сесията. 
3. Прикачване и прекъсване на мрежовата връзка към машината на жертвата. 
4. Следене на потока от пакети и отгатване на последователния номер на връзката. 
5. Шпиониране и наблюдаване на мрежовия трафик на жертвата в компютър-

ната мрежа. 
 
Разновидностите на атаките с открадване на сесия са приложно и мрежово от-

крадване на сесия. Приложните кибератаки за открадване на сесия са разделени на: 
 кибератаки с човек по средата; 
 кибератаки от тип кръстосано инжектиране на скрипт (XSS), изпращане с цел 

инсталиране на злонамерен Java код, троянски коне и др. [1; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 104 – 111]; 
 подслушване на сесията с мрежови софтуерни програми. 
Мрежовите кибератаки за открадване на сесия са разделени на: 
 открадване на сесията при UDP протокола; 
 открадване на сесията при TCP протокола; 
 открадване на сесията при активиран флаг RST; 
 кибератака с човек по средата и използване на пакетен анализатор от тип 

„снифър“. 
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На Фигура 1 е показан реален пример с използването на социалната мрежа 
https://www.facebook.com. Установи се, че ако примерно служителят, работещ в дадена 
организация, реши да използва уебверсията на facebook и запази своето потребителско 
име и парола в уеббраузера, тогава тази сесия се запаметява и се характеризира със 
следните параметри [1; 2; 3: 36 – 47; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 104 – 111; 9: 18 – 23; 11: 1 – 22; 
11: 1 – 52; 12]: 

 име на устройството – Windows PC, неразпознато устройство, мобилен смарт 
телефон (HTC one m8) и др.; 

 местонахождение – Нови пазар, Шумен или София в България; 
 точна дата и час на влизане в системата; 
 разкрит и записан IPv4 адрес на потребителя, който е влязъл на тази дата. В 

случая трябва да се знае, че всеки един мобилен оператор е закупил определен IP адре-
сен обхват, който след това го раздава на своите клиенти (потребители) с цел те да 
получат достъп до интернет пространството. IP адресът, който е показан на Фигура 1, 
принадлежи към мобилния оператор Telenor – 149.62.201.86. И по този начин всеки 
път, независимо от това какъв интернет способ ще бъде използван от страна на служи-
теля, се записва неговият IP адрес. На базата на него се локализира местонахождението 
на служителя в точно тази дата, когато е влизал в социалната мрежа. 

 
Фигура 1. Запазени сесии в социалната мрежа – Facebook 
 

 
 
На Фигура 2 е показан друг начин, чрез който киберпрестъпникът може да по-

лучи повече информация за своята жертва в социалната мрежа, – Facebook. Целта е да 
бъде написана командата „https://graph“ вместо „htpps://www“ преди името facebook. 
След това се отваря в отделна уебстраница социалният профил на служителя жертва от 
организацията. Например служителят има линк за достъп до профила си на следния 
уебадрес: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001538447548. След това се пре-
махват трите букви „www“ и на тяхно място се изписва „graph“. Резултатът след напис-
ването на тази специална команда е показан на Фигура 2. 
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Фигура 2. Използване на специалната „graph“ във Facebook 
 

 
 
Благодарение на получените резултати киберпрестъпникът ще получи подробна 

информация за [1; 3: 36 – 47; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 104 – 111; 8: 72 – 79; 9: 18 – 23; 12; 13: 
13 – 21]: 

 уникалния номер за следене на всеки акаунт в социалната мрежа Facebook. В 
този случай „x-fb-trace-id“ е CJW1l193ugK. Благодарение на този номер киберпрестъп-
никът може да прави опити да прихване уебсесия на това лице с този профил; 

 версията на приложението „facebook facebook-api-version“, която е v2.5; 
 ревизия на версията „x-fb-rev“ е 3373375; 
 допълнителна информация относно псевдонима на профила „WWW-

Authenticate“ – OAuth „Facebook Platform“ „not_found“ „(#803) Some of the aliases you 
requested do not exist: profile.php“. 

По този начин зад избрания профил с име „Димитър Димитров“ стоят много до-
пълнителни идентификатори и параметри, които са необходими в случай на разследва-
не на лицето в опит на извършване на кибератаки или други видове незаконни действия 
[1; 2; 3: 36 – 47; 4: 414; 5: 465; 6: 1 – 6; 8: 72 – 79; 9: 18 – 23; 13: 13 – 21; 14: 359]. 

Едно от най-злонамерените софтуерни средства, които се използват за осъщест-
вяване на кибератака от тип „открадване на сесия“, са [1; 2; 3: 36 – 47; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 
104 – 111; 10: 58 – 64; 11: 1 – 52; 12]: 

 Burp Suite; 
 TamperIE; 
 Hamster (това е показано на Фигура 3); 
 JHijack; 
 Zaproxy; 
 Surf Jack; 
 Ferret; 
 Cookie Cadger; 
 Ettercap; 
 netsniff-ng (това е показано на Фигура 4); 
 driftnet и др. (това е показано на Фигура 5). 
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Фигура 3. Използване на софтуера „Hamster“ 
 

 
 
Фигура 4. Използване на командата „netsniff-ng --i eth0“ 
 

 
 
Фигура 5. Прихваната сесия между два хоста с програмата „driftnet“ 
 

 
 
На Фигура 5 е показано реално прихващане на уебсесия между два хоста с IPv4 

адреси – 192.168.1.61 и 192.168.1.68. Програмата, която е използвана за открадване на 
сесии, е „driftnet“ и използваните параметри са „driftnet -v -i eth0“. Установи се, че едно 
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от двете устройства представлява IP камера за наблюдение, и по този начин благодаре-
ние на програмата е осигурен директен достъп до камерата и в случая може да се наб-
людава какво се предава на живо от нея. 

Забележка: Всички експерименти и изследвания в тази статия са направени в 
специализирана компютърна лаборатория във Факултета по технически науки, ка-
тедра „Управление на системите за сигурност“, при Шуменския университет „Епис-
коп Константин Преславски“, състояща се от десет хоста, и в домашна частна 
локална компютърна мрежа, състояща се от три хоста. Всичко, илюстрирано и 
обяснено в тази статия, е с научноизследователска цел и авторът не носи отговор-
ност в случаи на злоупотреба с него. 

Чл. 319а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2007 г.) „Който 
копира, използва или осъществи достъп до компютърни данни в компютърна 
система без разрешение, когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиля-
ди лева.“ – В: Наказателен кодекс, чл. 319а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. – 
ДВ, бр. 38 от 2007 г.). 

 
Заключение 
 
Служителите по сигурността на автоматизираните информационни системи и 

мрежи (АИС/М), както и администраторът по сигурността трябва да предприемат и 
направят следните защитни действия, като [1; 2; 3: 36 – 47; 5: 465; 6: 1 – 6; 7: 104 – 111 
13: 13 – 21]: 

 да не се кликва върху уеблинкове, които са получени по електронната поща 
или социалните мрежи; 

 

Фигура 6. Блокиране на бисквити, изображения и javascript код 
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 да не се запаметяват пароли и да бъде изключено автоматичното попълване на 
формуляри; 

 пълно блокиране на бисквитите, да не показват изображения и да се забрани 
изпълнението на JavaScript от уебсайтовете (това е показано на Фигура 6); 

 пълно блокиране на флаш анимациите, забраняване на уебсайтовете да прос-
ледяват физическото местоположение на компютърната машина на служителя; 

 забраняване на всички уебсайтове да показват изскачащи прозорци (това е по-
казано на Фигура 7); 

 
Фигура 7. Блокиране на местоположение, изскачащи прозорци и флаш ани-

мации 
 

 
 
 изтриване на бисквитите, историята от сърфирането и запазената кеширана 

информация от уеббраузера, след като служителят е направил важна финансова тран-
сакция; 

 винаги, когато се излиза от профила от дадена уебсистема или платформа, е 
задължително да се натисне бутона за изход от профила. Изключително лоша практика 
е директното затваряне на целия уеббраузер, защото сесията на служителя ще бъде още 
активна; 

 трябва да се следи дали уебсайтът е сертифициран от специална сертифици-
раща организация; 

 прекратяване на изградена сесия, докато се използва електронната поща 
abv.bg. Това е показано на Фигура 8. По този начин се прекратява всякаква съмнителна 
дейност на служителя, ако е правил преди това опити за измама; 

 прилагане на специални правила в защитната стена, с които се забранява по-
лучаването на злонамерена информация към служителите. 
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Фигура 8. Прекратяване на изградена сесия, докато се използва електрон-
ната поща abv.bg. 
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Въведение 
 
Кибератаките от тип „Снифър“ представляват нова технология за подслушване 

и следене на потребителската информация в компютърните мрежи. Снифърите са из-
пълними софтуерни програми или специфични хардуерни мрежови устройства, които 
следят целия мрежов трафик с цел получаване на важна конфиденциална информация 
[1]. Кибератаката от тип „Снифър“ се разделя на няколко подвида атака, като [1; 2: 36 – 
47; 5: 465; 6: 93 – 100; 7: 74 – 79; 8: 85 – 92; 14: 13 – 21]: 

 Наводняване на физическия MAC адрес на отдалечената компютърна машина 
с много ICMP заявки; 

 Фалшифициране на физическия MAC адрес на компютърната машина на ки-
берпрестъпника; 

 Кибератаки, насочени към каналния протокол ARP (Address Resolution 
Protocol) от отворения модел за комуникации [3: 178 – 183; 4: 414; 8: 85 – 92; 9: 114 – 
124; 10: 18 – 23]; 

 Фалшифициране на логическия IPv4 адрес на атакуващия хост; 
 Фалшифициране на именната домейна услуга DNS; 
 Подправяне на конфигурациите на протокола DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) за автоматично получаване на IP адрес, мрежова маска, IP адрес 
на шлюза по подразбиране и IP адрес на DNS сървъра. 

В компютърното пространство едни от най-разпространените софтуерни програ-
ми, които се използват за подслушване и следене на мрежовия трафик, са [1; 2: 36 – 47; 
5: 465; 6: 93 – 100; 11: 58 – 64; 12: 1 – 22; 12: 1 – 52; 13; 14: 13 – 21; 15: 359; 16: 1 – 12]: 

 Tcpdump; 
 Snort; 
 PRTG Network Monitor; 
 Alchemy Network Monitor; 
 Wireshark; 
 Capsa Network Analyzer; 
 Colasoft Packet Builder и др. 



доц. д-р инж. Христо Христов 

 

161 

На Фигура 1 и Фигура 2 са показани първоначалните конфигурационни пара-
метри за използването на софтуерния мрежов инструмент за следене и подслушване на 
трафика Snort. В случая на Фигура 1 е избран целият адресен обхват с номер на мрежа 
192.168.1.0/24. Това означава, че реално 254 хоста ще бъдат сканирани, следени и подс-
лушвани. 

 
Фигура 1. Първоначалните конфигурационни параметри на Snort 
 

 
 
Фигура 2. Първоначалните конфигурационни параметри на Snort 
 

 
 
На Фигура 3 са показани резултатите след мрежовото сканиране на цялата ком-

пютърна мрежа – 192.168.1.0/24. Благодарение на тези резултати служителите по си-
гурността на автоматизираните информационни системи и мрежи (АИС/М), служите-
лите по развитие и експлоатация на АИС/М, администраторът по сигурността, както и 
потребителите на АИС/М ще могат да разберат какви мрежови пакети изпраща всяка 
компютърна машина. Използвана е софтуерната програма Wireshark с версия 2.4.1. (Git 
Rev Unknown from unknown) [1; 2: 36 – 47; 5: 465; 6: 93 – 100; 7: 74 – 79; 8: 85 – 92; 10: 
18 – 23; 14: 13 – 21]. 
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Фигура 3. Получени резултати след мрежовото сканиране на цялата ком-
пютърна мрежа – 192.168.1.0/24 

 

 
 
Фигура 4. Реално изпращане на ICMP Еcho заявка от машината на хост с 

IP адрес 192.168.1.124 
 

 
 
На Фигура 4 е показано реалното изпращане на ICMP Еcho заявка от машината 

на хост с IP адрес 192.168.1.124 към машината на хост с IP адрес 192.168.1.140. По този 
начин програмата Wireshark улавя всеки един изпратен и получен пакет в цялата ком-
пютърна мрежа. На Фигура 5 е показан другият софтуерен мрежов протоколен анализа-
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тор – ettercap 0.8.2, който притежава допълнителни функции, като осъществяване на 
следните кибератаки [1; 4: 414; 6: 93 – 100; 12: 1 – 52; 13; 14: 13 – 21]: 

 Отравяне на ARP протокола; 
 Пренасочване на ICMP заявки и отговори; 
 Разкриване на състоянието на мрежови портове [15: 359; 16: 1 – 12]; 
 Фалшифициране на DCHP протокола и др. 
Всичко това е показано на Фигура 6. 
 
Фигура 5. Получени резултати с програмата ettercap 0.8.2 
 

 
 
Фигура 6. Показване на списъка с поддържани кибератаки 
 

 
 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

164 

Ако някой злонамерен потребител на АИС/М осъществява някоя от посочените 
по-горе кибератаки, тогава служителите по сигурността и системният администратор 
ще могат да разберат кой е причинителят на генерирания голям обем от мрежов трафик 
[1; 5: 465; 7: 74 – 79; 9: 114 – 124; 11: 58 – 64]. 

Най-разпространеният софтуерен инструмент, който се използва за наводняване 
на физическия MAC адрес на отдалечената компютърна машина с много ICMP заявки, 
е yersinia-0.7.1.tar.gz. 

Най-разпространеният софтуерен инструмент, който се използва за фалшифи-
циране на физическия MAC адрес на компютърната машина на киберпрестъпника, е 
smac27beta_setup.exe. 

Най-разпространените софтуерни инструменти, които се използват за отравяне 
на каналния протокол ARP (Address Resolution Protocol) от отворения модел за комуни-
кации, са Cain & Abel, Ufasoft Snif и WinArpAttacker [1; 4: 414; 7: 74 – 79; 10: 18 – 23; 
11: 58 – 64; 12: 1 – 22]. 

Най-разпространените софтуерни инструменти, които се използват за подправя-
не на конфигурациите на протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) за 
автоматично получаване на IP адрес, мрежова маска, IP адрес на шлюза по подразбира-
не и IP адрес на DNS сървъра, са Dhcpstarv и Gobbler. 

По този начин пакетните анализатори (снифъри) могат да разкрият следната 
мрежова информация [1; 2: 36 – 47; 5: 465; 6: 93 – 100; 7: 74 – 79; 9: 114 – 124; 12: 1 – 
22; 12: 1 – 52; 15: 359; 16: 1 – 12]: 

 Трафика по електронната поща; 
 Трафика по уебсървърите и уеббраузърите; 
 Сесиите на чатовете в социалните мрежи; 
 Пароли и потребителски имена, изпращани в обикновен текст чрез протоко-

лите SSH, Telnet, FTP и др.; 
 Трафика по DNS сървърите; 
 Конфигурации на мрежови устройства, като маршрутизатори и комутатори. 
Забележка: Всичките експерименти и изследвания в тази статия са направени 

в специализирана компютърна лаборатория във Факултета по технически науки, 
катедра „Управление на системите за сигурност“ при Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“, състояща се от десет хоста, и в домашна част-
на локална компютърна мрежа, състояща се от три хоста. Всичко, илюстрирано и 
обяснено в тази статия, е с научноизследователска цел и авторите не носят отговор-
ност в случаи на злоупотреба с него. 

Чл. 319а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2007 г.) „Който 
копира, използва или осъществи достъп до компютърни данни в компютърна 
система без разрешение, когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиля-
ди лева.“ – В: Наказателен кодекс. Чл. 319а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. – 
ДВ, бр. 38 от 2007 г.). 

 
Заключение 
 
Служителите по сигурността на автоматизираните информационни системи и 

мрежи АИС/М, както и администраторът по сигурността трябва да предприемат и нап-
равят следните защитни действия, като [1; 2: 36 – 47; 6: 93 – 100; 7: 74 – 79; 10: 18 – 23; 
11: 58 – 64; 12: 1 – 22; 14: 13 – 21]: 

 пълно ограничаване на физическия достъп на неоторизирани лица до раковете 
и помещенията с мрежово оборудване; 

 конфигуриране на статични IP логически мрежови адреси в компютърните 
машини на служителите; 
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 изключване на разпръскващите мрежови пакети към всички компютърни ма-
шини (broadcasting); 

 конфигуриране на IPv6 логически мрежови адреси вместо до момента най-
използваните IPv4 адреси. Благодарение на по-новата версия се осигурява сигурност и 
изключително голямо адресно пространство за всички стари и нови служители в орга-
низацията; 

 използване на сигурни протоколи за осъществяване на мрежови операции и 
действия. Осъществяване на отдалечен достъп до машина чрез криптирана сесия с 
протокола SSHv2 вместо Telnet. Задължително използване на приложния протокол SSL 
за предаване на криптирани съобщения. В случай, че има изградена безжична локална 
компютърна мрежа, това ще попречи на киберпрестъпниците да откраднат сесиите; 

 използване на защитения протокол за уебсърфиране – HTTPS; 
 използване на комутатори за сметка на концентратори, защото комутаторите 

изпращат мрежовите пакети до точно определената компютърна машина; 
 изграждане и използване на VPN връзки, когато е необходимо служителите да 

работят отдалечено от работното си място; 
 винаги трябва да се слагат дълги и трудни пароли в безжичните рутери и до-

пълнително безжичният мрежов трафик да бъде винаги криптиран с протоколи, като 
WPA или WPA2. 
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Abstract: The scientific report analyzes the content and the particularities in the territorial 

development of the educational system in regards of the regional security as a phenomenon of the 
contemporary world. On this basis the instruments and the measures taken by the State are analyzed as a 
factor for the development of the regions and for the decrease of the risk of demographic, social and 
economic differences and problems and for the stimulation of the sector structure, the increase of the 
incomes of the population and the improvement of the living standards. 

Key words: educational factors, regional policy, demographic problems, regional security 
 
През последните десетилетия проблемите, свързани с развитието на образова-

телната инфраструктура, придобиват голяма актуалност. Това е обяснимо и логично, 
тъй като тя се превръща в основен фактор, катализиращ цялостното социално-
икономическо и регионално развитие. В този смисъл образованието като дейност от 
третичния сектор се явява отрасъл с голямо значение за регионалното развитие, иконо-
миката и обществения живот на страната. 

На развитието на образованието се гледа като на основен отрасъл, който осигу-
рява качеството на ресурса работна ръка и е главен инструмент при провеждането на 
регионалната политика (РП). Поради това чрез разкриването на влиянията от развитие-
то на образователната структура върху регионалното развитие в много голяма степен 
биха се избегнали възможностите за насочване на обществен ресурс за изграждането на 
отрасли с ограничен регионален ефект. 

Такъв вид научни изследвания са важни и от социално-икономически и финансов 
аспект, както и от аспекта за регионалната сигурност. По тази причина развитието на 
образователната структура е един от най-ефикасните инструменти за постигането на 
рационален регионален модел на устойчиво и балансирано развитие в дългосрочен план. 

Като такъв той трябва да се използва и прилага в съчетание с други политики и 
подходи: комплексната социално-икономическа политика в страната, политиката за 
развитието на земеделието и агробизнеса, както и другите секторни политики по тери-
торията. 

По този начин при тяхното синхронизиране по отделните региони на страната 
ще се генерира синергетичен ефект за територията. 

Пространственото развитие на образователната инфраструктура и формирането 
на рационален регионален модел са важни фактори за минимизирането на негативните 
ефекти от вече формираните регионални диспропорции по националната територия. В 
този смисъл тя е и важен инструмент за провеждането на преференциалната регионална 
политика по отношение на необлагодетелстваните територии в страната. 

 
Развитие на образованието в България 
 
Развитието на образователната мрежа на територията на България е обект на на-

учни изследвания още от началото на XX в. Тези изследвания са извършвани обаче в 
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коренно различна обществено-икономическа среда, а след 1950 г. – в условията на 
планово централизирано развитие на икономиката и използване на методическия инст-
рументариум на линейната наука и прогнозиране. В по-голямата си част тези изследва-
ния са насочени към изясняване на значението и техническите параметри на някои 
образователни инфраструктурни обекти и ролята на образованието и образователния 
фактор в стопанското и демографското развитие. 

Поради това необходимостта от провеждането на научни изследвания за влия-
нията и рефлектите на образователната инфраструктура върху регионалното развитие 
на тази територия при новите социално-икономически условия и геополитически реал-
ности е очевидна. 

Образованието е с изключително важна социална функция за всяко общество. За 
да се стимулира развитието на образователната система в отделни региони, е необходи-
мо да се приемат спешни мерки за стимулиране на посещаемостта и успеваемостта. 
Необходими са и финансови средства, за да имат всички равен достъп до образование и 
квалификация. От края на 80-те години ООН публикува всяка година Доклад за развити-
ето на човешките ресурси, в който държавите по света се класифицират по специален 
индекс на човешкото развитие. Той включва грамотност на населението, дял на децата, 
невключени в образователната система, средна продължителност на живота и др. 

За да се разкрие регионалната структура на образователната система, се използ-
ват регионално и местно ниво, където се проявяват най-ясно както позитивните, така и 
негативните ефекти от цялостната интегрална социално-икономическа политика в 
страната. 

Много фактори имат значение за развитието и качеството на образованието. 
Най-важният е делът на финансовите средства за образование от БВП (в %), като 
оптималният размер е 5 – 10 %. Други показатели са: брой на учениците на 10 хил. 
души, среден брой ученици на един учител, дял на завършилите прогимназиално и гим-
назиално образование от общия брой учащи се и др. Образователното равнище е високо 
в икономически развитите държави, в държавите в преход към пазарно стопанство, а 
ниско – в повечето държави от Третия свят. 

За последния четвърт век регионалната проблематика и регионалната политика 
се превърнаха в едни от най-актуалните дискусионни теми в политическите и експерт-
ните среди. Това е обяснимо и логично, като се има предвид, че по същество предс-
тавлява сложен управленски алгоритъм от отделните секторни политики по 
отношение на определена територия в частност и на националната територия 
като цяло, която следва да води до постигането напред във времето на устойчив 
регионален модел, характеризиращ се с наличието на оптимални условия за про-
тичането на жизнения цикъл в териториалните социуми на страната. Регионал-
ната политика има ясно изразен надведомствен характер. Тя не представлява 
механичен сбор от отделните секторни политики по територията, а такова 
съчетание и балансиран подход, които да водят до генерирането на позитивен 
регионален синергетичен ефект за териториалните социуми. 

Много важен проблем за решаване при провеждането на регионалната политика 
в България е преодоляването на тясноведомствения подход като начин на мислене и 
действие у политическите и управленските кръгове на страната, и преди всичко култи-
вирането на такъв начин на мислене и действие у техните изразители. Този начин на 
мислене в крайна сметка е необходимо да се превърне в част от общата философия при 
провежданата интегрална социално-икономическа политика в страната. Промяната в 
този начин на мислене нагледно би могъл да се обясни с промените в териториалната 
структура на системата на образованието в страната. Тя (промяната) не е и не бива да 
бъде прерогатив само и единствено на ресорното Министерство на образованието и 
науката. 

Например закриването на едно общинско или средищно училище, погледнато от 
тясноведомствен ъгъл и финансови разчети, би могло да е необходимо с оглед на „оп-
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тимизацията“ на разходите. И действително неговата издръжка би могла да бъде ико-
номически неефективна. 

 
Развитие на демографската структура 
 
От гледна точка на провежданата на конкретната територия регионална полити-

ка то би могло да бъде важен инструмент и фактор в регионалното и местното развитие 
с оглед на регулирането на миграционните процеси и забавянето на депопулацията. 
Някои специалисти не без основание твърдят, че сме в демографска катастрофа. 
Населението ни намалява с бързи темпове, особено след 1989 г. Това личи от преброя-
ванията от 1887 г. до сега, и особено след 1989 г. (вж. Таблица 1). 

 
Таблица 1. Население на България според преброяванията 
 

Година на преброяването Брой на населението, хил. души 
31.12.1887 3154 
31,12.1892 3341 
31.12.1900 3744 
31.12.1905 4036 
31.12 1910 4338 
31.12 1920 4847 
31.12 1926 5479 
31,12 1934 6078 
31,12.1946 7029 
1,12 1956 7614 
1.12.1965 8228 
2,12.1975 8728 
4.12.1985 8949 
4.12.1992 8487 
1.03 2001 7929 
1.02 2011 7365 

 
Източник: Публикации на НСИ за посочените години. 
 

В края на декември 2015 г. пак според НСИ сме около 7160 хил. души. Напос-
ледък намаляваме с 40 – 44 хил. души средногодишно. През 2015 г. сме намалели с 
над 48 хил. души. Като се има предвид високата инерционност на този показател, 
влиянието на други трайни икономически и не-икономически фактори и при запазване 
на сегашните тежки условия на живот, темпът на стопяване на населението ще се запа-
зи поне през следващите 20 – 30 години. А при евентуално влошаване на условията ще 
се ускори. Намаляването на населението е в резултат на отрицателния естествен 
прираст поради високата смъртност и ниската раждаемост (вж. Таблица 2), а също и 
голямата емиграция. Странно, но факт: смъртността от 2000 г. насам е по-висока в 
сравнение с тази от 1934 до 1990 г. 

 
Таблица 2. Раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението в 

България 
 

Година Раждаемост Смъртност Естествен прираст 
1900 42,2 22,5 +19,7 
1934 30,1 14,1 +16,0 
1939 21,4 13,4 +8,0 
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1946 25,6 13,7 +11,9 
1950 25,2 13,7 +11,5 
1970 16,3 9,1 +7,2 
1980 14,5 11,1 +3,4 
1989 12,6 12,0 +0,6 
1990 12,1 12,5 -0,4 
1995 8,6 13,6 -5,0 
2001 8,6 14,2 -5,6 
2005 9,2 14,6 -5,4 
2006 9,6 14,7 -5,1 
2007 9,8 14,8 -5,0 
2008 10,2 14,5 -4,6 
2009 10,7 14,2 -3,5 
2010 10,0 14,6 -4,6 
2011 9,6 14,7 -5,1 
2012 9,5 15,0 -5,5 
2013 9,2 14,4 -5,2 
2014 9,4 15,1 -5,7 
2015 9,2 15,4 -6,2 
2016 9,1 15,1 -6,00 
2017 9,0 15,5 -6.5 

 
Източник: Публикации на НСИ за посочените години. 
 

За намаляване на негативните тенденции в демографската политика и големите 
различия в териториален аспект е необходимо да се предприемат спешни мерки и да се 
ускори строителството на детски ясли и градини, като се осигурят необходимите 
места в тях за всички деца във всички населени места на България. Демографската 
политика, както и образователната, трябва да се превърне в приоритет за държа-
вата. Демографската ситуация е пряко свързана с образователната структура у нас. 
Според източници на НСИ има големи различия в структурата на образователната 
система и образоваността на различните етноси, като за различните региони съотноше-
нията са различни. За сравнение българите с висше образование са 25,6 %, турците с 
такова образование са 4,9 %, а ромите с висше образование са 0,5 %. 18 % от българс-
кия етнос са с основно образование, от турския етнос – 44,5 %, а от ромския етнос с 
основно образование са 40,8 %. 0,9 % са неграмотните българи, неграмотните турци – 
7,5 %, а неграмотните роми са 21,8 %. Тези диспропорции продължават да се задълбо-
чават, като различията в регионален аспект не са обнадеждаващи. Има региони с пре-
обладаващо неграмотно население, като това се явява огромен проблем за икономичес-
ката, социалната и регионалната сигурност. 

След 1990 г. до сега българите с висше образование, които трайно са напуснали 
страната, са над 31,9 %. За този период българите със средно образование, напуснали 
България, са над 47,6 на сто, а с начално образование – над 4,8 %. 

Забелязва се тенденция на напускане на страната на граждани на РБ с по-високи 
степени на образование и квалификация. Това задълбочава диспропорцията на демог-
рафската и образователната структура, като е реална опасност и за регионалната соци-
ална сигурност. В семействата на необразованите родители липсва нужното уваже-
ние и отношение към образованието. На входа на образователната система децата от 
тези семейства са натрупали толкова дефицити, че образователните институции не 
успяват да ги компенсират и те отпадат рано от училище. 

Според източници на НСИ коефициентът на възпроизводство на майки с обра-
зование, по-ниско от основното, е 3,5 пъти по-висок от този на останалите, като това се 
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отнася не само до броя на децата, но и до по-ранните раждания. Само за 20 – 30 години 
България е преобразена демографски в по-голямата част от територията си и по-
нататъшното развитие на спиралата на демографията на необразованите е една от най-
големите заплахи за социалната и регионалната сигурност. Без образовани и квалифи-
цирани хора няма работещи институции, икономика, гражданско общество и нормална 
житейска среда. 

Всички данни показват, че необразованите момичета раждат по-рано и повече 
деца. Икономическото развитие и сигурност на България зависи от това дали ще 
сме държава с образовано или с необразовано население. 

От промените на броя на населението и неговото териториално разположение в 
регионален аспект се забелязват неблагоприятни тенденции, които в териториите с 
преобладаващо необразовано население провокират и ускоряват емиграцията на обра-
зованите българи. 90 % от населението с майчин език, различен от българския, са с 
образование, по-ниско от средното, което още веднъж ни дава основание да искаме 
бързо включване на това население както в образователната структура, така и в пазара 
на труда. Няма рецепта за прекъсване на спиралата на неграмотност и ако това 
може да се получи, то мерките и нормативните документи на всички равнища 
трябва да се стиковат и спешно да се започне с преодоляването на този проблем. 
От гледна точка на образованието тя се изразява в задължително образоване на това 
население независимо от неговата възраст и в мотивирани учители. 

Непосещаването на училище и детска градина в задължителна училищна въз-
раст трябва да се счита за равносилно на престъпление. Образованието на децата до 16-
годишна възраст е конституционно задължение и неизпълнението му дава морално 
право на държавата да използва инструменти на принуда и да обвърже социални и 
други права с това задължение. Основният фактор за непосещаване на училище е кул-
турният, или отношението на семействата към образованието. Ранното отпадане на 
децата от училище или средните им образователни резултати зависят от образовател-
ния статут на родителите, от социалната и регионалната среда, както и от майчиния 
език на учениците. Намаляването на дела на преждевременно отпадналите деца и уче-
ници е от голямо значение и единственият индикатор, по който ЕС мери напредъка в 
училищното образование. Санкциите за родителите, чиито деца не посещават учи-
лище, съществуват в Закона за предучилищното и училищното образование, но не се 
прилагат на практика от общините. Учителите са най-важният фактор за задържането 
на децата в училище и затова в педагогическо образование трябва да се включват уче-
ниците с по-добри резултати в края на средното образование. Ако днес по-слабите 
ученици стават учители, в бъдеще всички ученици ще имат по-слаби образователни 
резултати и всички специалисти и професии ще бъдат захранени с по-слабообразовани 
кадри. За да станат повече добри ученици учители, е необходимо да има чувствително 
увеличаване на възнагражденията и поддържане на средната учителска заплата над 120 
% от средната за страната. 

Степента на образование, квалификацията и възрастта на населението са важни 
фактори за развитието на регионите в Република България. От образователната и въз-
растовата структура на населението зависи задоволяването на пазара на труда с трудо-
ви ресурси. От правилното функциониране зависи развитието на териториалната и 
отрасловата структура на стопанството, а и на региона. 

В заключение бих искала да отбележа, че регионалната проблематика, образова-
телната и регионалната сигурност са сложен конгломерат от въпроси. Проблемите не 
могат да бъдат изчерпани в една статия и решени в кратки срокове. Авторът няма пре-
тенции за пълна изчерпателност. Считам, че поставените проблеми са много важни за 
решаване, тъй като, ако те намерят оптимални решения, ще поставят регионалното 
развитие на устойчива основа, която постепенно във времето ще води до решаването на 
тежките регионални проблеми на България. 
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Abstract: In the last years the number of crises has increased. Local military conflicts continue 
to be fought in different places in the world. In the last century a technoligical revolution began, that 
changed the ways and strategies for leading an armed battle. There have been created unmanned aerial 
vehicles with the goal of solving of a wide specter of tasks in national security matter of the countries. 

Key words: unmanned aerial systems, drones, intelligence and military goals 
 

Увод 
 
През последните години броят на възникващите кризи от различен характер и 

щетите от тях нарастват в световен мащаб. Продължават да се водят локални военни 
конфликти с различна степен на интензивност. Нараства заплахата от тероризма и 
трансграничната организирана престъпност. Те се възползват от недостатъците в про-
цеса на глобализация и отварянето на държавните граници. В края на миналия век 
започва технологична революция, която променя значително способите, формите и 
средствата за водене на въоръжена борба. Вследствие на това са създадени безпилотни 
летателни системи (БЛС), или дронове, които са предназначени за решаване на широк 
спектър задачи в интерес на националната сигурност и икономиката на държавите. Те 
се налагат като едно от най-важните средства за повишаване на бойните възможности 
на въоръжените сили и в провеждането на информационни операции от службите за 
сигурност. В бъдещите военни конфликти значението на сравнително евтините БЛС ще 
нараства. Те ще заемат все по-значимо място в материално-техническото окомплекто-
ване на съвременните армии заради високата цена на пилотираните самолети и нараст-
ването на вероятността от загуби на авиационна техника и летателен състав при сегаш-
ното развитие на системите за ПВО. Същевременно голяма част от задачите, изпълня-
вани от конвенционалната авиация, могат да бъдат изпълнявани успешно от разузнава-
телните и ударните безпилотни летателни системи със значително по-ниска стойност. 

 
Възникване и развитие на безпилотните летателни системи 
 
Предисторията на БЛС започва по време на Гражданската война в САЩ, когато 

балони с привързани взривни материали са пускани във въздуха и вследствие на въз-
душните течения са отнасяни към позициите на противниковата армия. През 1910 г. 
американският военен инженер Чарлз Кетъринг, вдъхновен от успехите на братята Райт, 
създава и изпитва няколко безпилотни летателни апарата, управлявани с часовников 
механизъм за еднократно използване, като самолети снаряди. Съоръжаването на лета-
телните апарати с радиоуправление довежда до появата на термина „радиоуправляем 
самолет“. През 1933 г. във Великобритания е разработен първият БЛА за многократно 
използване на базата на стар биплан, дистанционно управляван по радиото. Той е изпол-
зван от военноморските сили като радиоуправлявана мишена от 1934 до 1943 г. Въоръ-
жените сили на САЩ от 1940 г. използват дистанционно пилотираните летателни апара-
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ти в качеството им на самолети мишени. През 1948 г. там е създаден разузнавателният 
апарат AQM-34. През 1951 г. е проведен първият му полет, след което безпилотникът е 
пуснат в масово производство. САЩ започват да използват безпилотни самолети при 
мандата на Бил Клинтън, когато директорът на ЦРУ Джеймс Улси научава, че братята от 
Калифорния Джеймс и Линдън Блу са успели да сглобят безпилотен наблюдателен са-
молет, и много скоро тези безпилотници навлизат в арсеналите на ЦРУ и Пентагона. 

Първото бойно използване в историята на БЛС е осъществено от ЦРУ на тери-
торията на Йемен на 3 ноември 2002 г. срещу подвижна малогабаритна цел, при което 
са убити 6-има членове на „Ал Кайда“ от БЛС „Predator“, въоръжен с две ПТУР 
„Hellfire“. Ярък пример за високата ефективност при използването на БЛС е регистри-
ран по време на Втората ливанска война (2006 – 2007 г.). В този военен конфликт БЛС 
изпълняват 1502 самолетоизлитания с 16 418 пролетени часа. За сравнение пилотира-
ните бойни самолети изпълняват 10 337 самолетоизлитания, но престояват във въздуха 
около 12 000 часа, т.е. независимо от седемкратното превъзходство по количество 
бойни полети пилотираната авиация отстъпва почти 1,5 пъти на безпилотната по су-
марно пролетяно време [12]. 

Развитието на БЛС условно може да се раздели на четири етапа. 
Първи етап – от началото до средата на ХХ в. През този период преобладават 

безпилотните самолети снаряди. БЛА се разработват изключително за военни цели на 
основата на серийни самолети, оборудвани със системи за дистанционно управление на 
полета и предназначени за нанасяне на удари по площадни цели. Другото име на тези 
самолети снаряди е крилати ракети, които са проектирани да пренасят конвенционална 
бойна глава на разстояние няколкостотин километра. За първи път крилати ракети се 
използват от нацистка Германия по време на Втората световна война, за да обстрелва 
Лондон и други градове на Великобритания. Наречени са от Хитлер „оръжието на 
възмездието“ – ФАУ-1. Те са разработени от гениалните германски ракетни конструк-
тори Вернер фон Бран, Артур Рудолф и Валтер Дорнбергер. Въпреки че нямат голяма 
точност, те причиняват смъртта на хиляди английски граждани и големи разрушения. 
ФАУ-1 има тяло на бомба с къси крила, допълнително монтиран двигател и самостоя-
телна навигационна система. Летящата бомба не е надеждна, защото трудно се издига 
над 1000 м, не е достатъчно маневрена и скоростна и лесно може да бъде унищожена от 
ПВО на противника. Япония използва срещу съюзническите кораби в Тихия океан 
подобно оръжие, специално построени самолети камикадзе, които са предшественици 
на днешните високоточни оръжия. 

Втори етап – от края на 40-те до началото на 60-те години на ХХ в. Перио-
дът съвпада със Студената война, когато САЩ и СССР развиват концепцията за крила-
ти ракети, изстрелвани от земя, кораби, подводници и самолети. Първите крилати раке-
ти на САЩ са базирани на германската ракета ФАУ-1 и се наричат SSM-N-8 „Regulus“. 
Те са пригодени за изстрелване от подводница. Ракетата MGM-1 „Матадор“ е от типа 
„земя – земя“, с възможност да носи ядрена бойна глава. През 1954 г. такива ракети са 
разположени в ГФР, след това в Тайван и Южна Корея. Съветският съюз отговаря 
подобаващо на американските крилати ракети със свои аналози, с които въоръжава 
големите си подводни лодки от класа „Ехо“. През този период безпилотните самолети 
разузнавачи също се модернизират. Разширява се класификацията на БЛА по назначе-
ние и се повишават летателно-техническите им характеристики за сметка на използва-
нето на реактивни двигатели. Бойното им използване се ограничава до водене на такти-
ческо и оперативно-тактическо разузнаване, аеро-фотоснимки и като радиоуправляеми 
въздушни мишени. 

Трети етап – от началото на 60-те до средата на 80-те години на ХХ в. Това е 
период на поява, масирано производство и използване на многоцелеви безпилотни 
авиационни комплекси. При него се разширяват областите за използване на БЛС – 
освен всички видове въздушно разузнаване те изпълняват задачи по водене на радио-
електронна борба, ретранслация на сигнали, поставяне на лъжливи въздушни цели и др. 



доц. д-р Петър Ненков 

 

175 

Четвърти етап – от края на 80-те години на ХХ в. до наши дни. Това е пери-
од на разширяваща се експлоатация на многофункционални БЛС с тактическо и опера-
тивно-стратегическо назначение. Появяват се нови области на използване на БЛС, 
включително и за граждански цели, изменят се тяхната роля и място във въоръжените 
сили, създават се още по-усъвършенствани БЛС и се приемат дългосрочни визии за 
тяхното развитие [2]. 

 
Същност и предназначение на безпилотните летателни системи 
 
Безпилотната летателна система е автономна, доколкото е програмирана за са-

мостоятелно изпълнение на задачи, потенциално опасни за човека, но може да бъде и 
дистанционно управляема. БЛС обединява три основни подсистеми: безпилотния 
летателен апарат, навигационната система, позволяваща извършването на самостоя-
телен или контролиран полет, и набор от уреди и инструменти за заснемане, регист-
риране и измерване, за оценка на параметрите на различни обекти и явления. БЛС се 
използва за наблюдение, разузнаване и нанасяне на удари, както и в мисии за търсене и 
спасяване [8]. 

 
Видове безпилотни летателни апарати 
 
БЛА се класифицират в зависимост от своето предназначение, типа на апаратурата, 

носена на борда, конструкцията и характеристиките на безпилотния летателния апарат. 
В зависимост от своето предназначение БЛА се подразделят на два вида – за во-

енни и за граждански цели. Тъй като темата на научния доклад е използването на 
БЛС за военни и разузнавателни цели, ще се спра само на дроновете за военни цели. Те 
се подразделят от своя страна на разузнавателни, бойни и за осигуряване. 

Разузнавателните БЛА се подразделят на тактически и стратегически. 
Тактически БЛА – oсновен представител от този клас БЛА е „Predator“, който 

лети със скорост 120 км/ч. на височина 3 – 8 км над бойното поле в продължение на 24 
часа. Има възможност да предава в полеви командни центрове картина в реално време 
от всеки участък, над който се намира. При необходимост „Predator“ може да бъде 
въоръжен с ракети „Hellfire“ за унищожаване на отделни обекти. 

Стратегически БЛА биват: средновисочинни БЛА, които летят на разстояние 
до 500 км; на височина до 14 000 м; с продължителност на полета 24 – 48 часа. 

Височинни БЛА, които летят на разстояние до 2000 км; на височина до 20 000 
м; с продължителност на полета 24 – 48 часа. 

Бойните БЛА се подразделят на: 
– ударни безпилотници за многократно използване с маса 10 000 кг, далечи-

на на полета до 1500 км, височина на полета до 10 000 м, продължителност на полета 
до 2 часа и са снабдени с високоточно оръжие; 

– ударни безпилотници за еднократно използване с маса 250 кг, далечина 300 
км, височина на полета до 4000 м и продължителност на полета 3 – 4 часа и са снабдени 
с бойна част; 

Осигуряващите БЛА се подразделят на: лъжливи цели – маса до 250 кг, да-
лечина до 500 км, височина на полета до 5000 м, продължителност на полета до 4 часа; 
и стратосферни – далечина на полета над 1000 км, височина на полета до 30 000 м, 
продължителност на полета над 48 часа [6]. 

 
Използване на дронове за военни и разузнавателни цели 
 
БРС вече навлязоха на въоръжение в армиите и предизвикаха промени в органи-

зацията на бойните действия. Неотдавна военното ведомство на САЩ публикува спе-
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циално ръководство, в което дроновете са определени като „типове оръжия със специ-
фични правила за използване“. Те са отнесени към военната авиация, ако се използват 
от въоръжените сили. Центърът за управление на дроновете се намира в базата на аме-
риканските ВВС „Крийч“ край градчето Индиан Спрингс, в пустинята Невада, близо до 
Лас Вегас [12]. 

Освен в армията дроновете намират своето приложение и в ЦРУ, което ги из-
ползва за разузнавателни мисии, нанасяне на удари и ликвидиране на знакови фигури 
от терористичните организации по света. През 2014 г. броят на безпилотните бомбар-
дировки е бил над 500. При управлението на бившия американски президент Барак 
Обама дронове са нанесли 462 удара в Пакистан, Йемен и Сомалия, убивайки 289 ци-
вилни. Точният брой на ударите с дронове в Афганистан е неизвестен. Централното 
командване на САЩ през 2012 г. изнесе данни за 245 безпилотни атаки, извършени 
през същата година. От 2004 до 2016 г. безпилотната програма на ЦРУ е отнела между 
2000 и 4000 живота в Пакистан. Според базираното в Лондон Бюро за разследваща 
журналистика 965 от тях са на цивилни граждани. В същото време бившият държавен 
секретар на САЩ Хилъри Клинтън описа тези въздушни удари като една от най-
ефективните стратегии на страната за борба с тероризма. Сенаторът Бърни Сандърс 
изрази обаче съмнения относно използването на дронове. Той заяви, че те имат опреде-
лени стратегически предимства, но има случаи, когато са били абсолютно контраефек-
тивни и са предизвиквали асиметричните отговори на радикалните ислямисти, изразя-
ващи се в многобройни самоубийствени атентати по света и антиамерикански настрое-
ния у хората [3]. 

НАТО ще приеме на въоръжение 5 супердрона – производство на САЩ. Дого-
ворът е подписан през май 2012 г., като в него се включват 15 от общо 28-те членки на 
Алианса, включително и България. Експлоатацията им в продължение на 20 години ще 
струва на данъкоплатците около 4 млрд. долара, като стойността само на един апарат е 
около 250 млн. долара. Противниците на тази идея изтъкват факта, че със същите пари 
могат да се купят 12 изтребителя „Eurofighter“ или 8 разузнавателни самолета с голяма 
далечина на полета. Първият дрон на НАТО слезе вече от фабричната линия в Сан 
Диего. Той е част от Програмата на Алианса за наземно видеонаблюдение, която ще 
осигури постоянен поглед върху големи площи при всякакви климатични условия и от 
голяма височина. Дронът „Global Hawk Block“ 40 може да остава във въздуха повече от 
сегашните образци, като управлението му ще бъде контролирано от главния оперативен 
център в Сигонела на италианския остров Сицилия. За оперирането на машините ще 
действат около 600 души персонал от държавите – участнички в проекта. Безпилотните 
летателни апарати ще охраняват въздушното пространство над България, Чехия, Дания, 
Естония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения и САЩ. Безпилотният самолет може да се намира в непрекъснат 
полет на височина 15 – 18 км в продължение на 30 часа, което му позволява да наблю-
дава площ от над 100 хил. кв.км в денонощие. Наред със скъпите безпилотни апарати 
на пазара отдавна е налице широк избор от по-малки и по-евтини дронове [12]. 

Повече от десет години в Близкия изток САЩ използват БЛА MQ-1 „Predator“ и 
MQ-9 „Reaper“. Те обаче се оказаха лесни за засичане, тъй като летят със скорост около 
160 км/ч. Ниската им маневреност ги прави лесни мишени дори за ракети, изстреляни 
от земята. 

Дронът RQ-170 „Sentinel“ се оказва по-труден за прехват от противниковите ра-
дари, а реактивните двигатели му позволяват да лети със свръхзвукова скорост. Преди 
убийството на Осама бин Ладен сентинелите се промъкват през пакистанския радарен 
щит и успешно шпионират ръководителя на мощната терористична организация „Ал 
Кайда“. САЩ и Израел са държавите, които най-широко използват дронове за военни 
цели. Обикновено с тяхна помощ се получават данни за коригиране на артилерийски 
удари в реално време, а с помощта на монтирано оръжие се унищожават цели [4]. 
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Дроновете са предпочитаното оръжие и за борба с тероризма. Нагледен пример 
за това е бившият американски президент Барак Обама, който разреши използването на 
дрон от ЦРУ за ликвидирането на Абу Яхия ал Либи – втория човек в йерархията на 
„Ал Кайда“ след Айман аз Зауахири и стратег на терористичната организация. Той бе 
убит на 4 юни 2012 г. в пакистанския район Северен Уазиристан, на границата с Афга-
нистан. При удара с американския безпилотен самолет са убити още 15 терористи [11]. 

Англия и Франция също планират създаването на бойни дронове. Те финанси-
рат общи изследвания в областта на бойната безпилотна авиация на стойност 250 млн. 
евро. Всяка от тях пък заделя по още 100 млн. евро за национална програма за създава-
не на бойни дронове. Успоредно с това се планира създаването на единен евродрон с 
военно предназначение, който да се появи до 2020 – 2025 г. Германия също разработва 
свои разузнавателни дронове [7]. 

Към настоящия момент 32 държави разработват повече от 250 типа БЛС. От 
2003 г., когато са пуснати първите 68 типа безпилотни летателни апарати, е налице 
четирикратен ръст на разработките. Въоръжените сили на водещите държави разпола-
гат с около 3200 комплекса с над 10 200 бр. БЛА с тактическо, оперативно и стратеги-
ческо предназначение. Налице е тенденция този брой в близко време да нарасне мно-
гократно [10]. 

В Република България има вече утвърден документ, който регламентира до го-
ляма степен развръщането на система, базираща способностите си на използването на 
БЛС. Този документ се нарича Концепция за изграждане на отбранителна способност 
„Въздушно наблюдение и разузнаване с БЛС от Въоръжените сили на Република Бъл-
гария“. В него са описани задачите, които БЛС трябва да изпълняват по трите мисии на 
Въоръжените сили на Република България: мисия „Отбрана“, мисия „Принос към 
националната сигурност в мирно време“ и мисия „Подкрепа на международния 
мир и сигурност“. 

 
Противодействие на безпилотните летателни системи 
 
Масовото използване на дроновете дава тласък в разработването на средства за 

борба с тях. Така например китайски инженери са създали ново оръжие с обсег на 
действие 2 км, което може да поразява неголеми нисколетящи въздушни цели за по-
малко от 5 сек. от тяхното откриване. Русия също е разработила свръхвисокочестотно 
оборудване, способно да обезвреди безпилотни летателни апарати. То е в състояние да 
извади от строя апаратурата на самолети, дронове и най-съвременни високоточни оръ-
жия, прехванати в обсег над 10 км. 

Експертите предричат и усъвършенстването на средствата за ПВО, която трябва 
да отразява атаки на цели ята малки бойни дронове. Към зенитно-ракетните комплекси 
ще се добавят скорострелна артилерия и безпилотници, които ще прикриват комплек-
сите за ПВО от атаките на дроновете – смята руският военен експерт Максим Калаш-
ников. Рязко ще се засили и ролята на радиоелектронните средства в борбата с дроно-
вете. Според него в бъдещите войни ще воюват роботи, управлявани от хора, седящи с 
джойстик в ръка на стотици, а понякога и на хиляди километри от бойното поле, в 
пунктовете за управление на БЛС. Боят ще се превърне във високотехнологично ме-
роприятие и трябва неминуемо да се изобретят управляващи системи, които да ръково-
дят разнообразните безпилотни летателни средства [5]. 

 
Перспективи и тенденции за развитие на безпилотните летателни 

системи 
 
Преди известно време Агенцията за перспективни изследователски проек-

ти към Министерството на отбраната на САЩ – DARPA, проведе експериментално 
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задействане на ято дронове. Програмата „Gremlins“ предвижда създаването на системи 
за изстрелване и управление на ято малки и евтини дронове за многократна употреба. В 
качеството на самолет носител бе използван транспортният самолет C-130 „Hercules“. 
След изпълняването на поставените задачи (разузнаване, действия в рамките на радио-
електронна война, хвърляне на бомби) ятото дронове е събрано от друг самолет. Спо-
ред плановете на Пентагона тези похвати ще бъдат използвани във военни конфликти 
към 2030 г. В проектобюджета на Министерството на отбраната на САЩ за 2019 г. са 
предвидени 188,3 млн. долара за предотвратяване на заплахи от страна на безпилотни 
летателни системи на противника. Пълноценните изпитания на БЛС ще започнат през 
2019 г. Изискването е към 2020 г. американската армия вече да има на въоръжение 
първите работоспособни дронове, наречени „Гремлини“, които ще използват самолети-
те „Херкулес“ в качеството на въздушни авионосци. БЛА ще бъдат оборудвани с най-
различни датчици и ще могат да работят заедно в рояк. С помощта на безпилотните 
летателни апарати Пентагонът ще се бори по-успешно със системите за ПВО, ще води 
разузнаване и ще унищожава наземни цели. По този начин дори обикновените транс-
портни самолети ще бъдат превърнати в мощни авиационни оръжейни комплекси с 
различно предназначение [9]. 

Към настоящия момент най-масовият безпилотник е RQ-1 „Predator“. Повече от 
10 години американските въоръжени сили успешно използват в Близкия изток този 
БЛА, който доказа ефективността си при изпълнение на антитерористични задачи. С 
по-големи възможности е постъпващият на въоръжение в последно време безпилотен 
MQ-9 „Reaper“. Най-перспективен обаче е палубният X-47B, създаден по технологията 
стелт, който функционира в изцяло автономен режим. Базирането му на кораби позво-
лява изпълнението на операции без официална санкция от трети държави [11]. 

В процеса на превъоръжаване на армиите с БЛС между Русия и САЩ има 
не само съперничество, но и конфронтация. Тя най-ясно е изразена във войната в 
Сирия. На 6 януари 2018 г. Свободната сирийска армия (силите на умерената опозиция-
та) за първи път използваха ято БЛС за атака срещу руската военновъздушна база 
„Хмеймим“ в провинция Латакия и срещу пункта за материално-техническо обезпеча-
ване на руския военноморския флот в пристанищния град на Средиземно море Тартус. 
Дроновете са носели самоделните взривни устройства, всяко с тегло 400 г. Освен 
взривно вещество в тях е имало метални топчета с радиус на поражение 50 м. Десет от 
тях са били насочени срещу ВВС база „Хмеймим“, а три – към пункта за логистично 
осигуряване на флота в град Тартус. Руското разузнаване разкрива, че 13-те дрона са 
излетели от провинция Идлиб. Нападението е било контролирано от американския 
разузнавателен самолет „Посейдон-8“, който е патрулирал в Средиземно море в про-
дължение на 8 часа. БЛА са попаднали под действието на руските системи за радио-
електронно заглушаване и заради това са били превключени на ръчно управление, 
контролирано от модерно оборудвания американски разузнавателен самолет. Атаката е 
била успешно отблъсната, като са били свалени 7 дрона, а 6 са били прехванати от 
средствата за радиоелектронна борба и приземени на указани места, като 3 от тях са се 
взривили от носещите боеприпаси. Според други данни някои от дроновете са успели 
да се промъкнат през руската ПВО и да нанесат поражения на летището и намиращите 
се на него самолети [1]. 

През 2009 г. експертите от ВВС на САЩ публикуваха „План за развитие на без-
пилотната авиация до 2047 г.“. В него се твърди, че изтребителят бомбардировач Ф-35, 
който струва 112 млн. долара, ще стане последната разработка пилотиран апарат на 
американските ВВС. След това ще останат единствено дронове. Причините за това са 
две. Първата е финансова. Стойността на един съвременен боен самолет достига 50 – 60 
млн. долара, като се прибави и подготовката на един първокласен летец, възлизаща на 
10 млн. долара, сумата става доста голяма. Загубата само на една машина ще е сериозен 
удар по бюджета на Пентагона. Бойните дронове са много по-евтини, например удар-
ният „Predator“ струва 4,5 млн. долара, а „Reaper“ – 16,9 млн. долара. Втората причина е 
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от хуманитарен характер. Преходът от пилотирани самолети към безпилотници означа-
ва, че в боя ще рискуваме само авиотехниката, а не и живота на пилотите. И накрая 
безпилотниците ще могат да провеждат операции, които са принципно недостъпни за 
пилотираните апарати и възможностите на пилотите в тях [7]. 

В Сухопътните войски американските генерали имат идея да използват глутни-
ци малки дронове, които ще могат да разпознават отделните войници на противника и 
да поразяват някой значим полеви командир. 

Руската армия в Сирия за първи път успешно използва дронове в бойни условия, 
най-вече за разузнавателни цели. Това са безпилотните авиоразузнавачи „Орлан-10“, 
„Форпост“ и „Корсар“. Безпилотници се използват и във военния конфликт в Донбас 
както от Въоръжените сили на Украйна, така и от силите на самопровъзгласилите се 
Донецка и Луганска народна република за разузнаване и за коригиране на огъня на 
артилерията [11]. 

САЩ се утвърдиха като водеща държава при разработването на БЛС. Те произ-
веждат най-много дронове в света. Китай също има големи успехи в това отношение. 
Китайският БЛА WJ-600 е предназначен за водене на разузнаване, РЕБ и нанасяне на 
удари по наземни цели, с възможност да носи две ракети въздух – повърхност. БЛА 
„Илонг“ има средни за класа си размери и много се доближава по външен вид до аме-
риканския „Predator“. Китайската народноосвободителна армия разполага с неголям 
боен БЛА CH-3 с възможност да носи 640 кг полезен товар. Китайските инженери 
проведоха успешен тест със 119 безпилотника, които изпълниха безупречно подадени-
те им команди, създадоха атакуващи групировки и унищожиха предполагаем против-
ник. Те се справиха и с много други задачи. Челен опит при разработката на БЛС има и 
Израел. В Иран през 2011 г. успяха да накарат свръхсекретния американски безпилот-
ник Lockheed Martin RQ-170 „Sentinel“, изпълнен със стелт технология, да кацне на 
тяхно летище, след което успяха да разгадаят тайните му. В разработването на БЛС 
Русия засега изостава. МО на РФ подписа през 2011 г. договор с авиационните конст-
рукторски бюра „Сокол“ и „Транзас“ за разработване и производство на разузнавател-
но-ударни БЛА. В това начинание е привлечена и компания „Сухой“. Конструкторски-
те бюра в Русия разработват първите самонасочващи се умни бомби за употреба от 
бойни дронове. Бомбите тежат до 50 кг и могат да се изстрелят от дрон на разстояние 
от 12 до 20 км. Те могат да се комбинират с БЛС БАС-62 и „Скат“. 

През последните години се увеличава използването на малките безпилотни ле-
тателни апарати, наречени „квадрокоптери“. Необходимостта от въздухоплавателни 
средства с по-голяма маневреност и възможност за зависване над целта води до ускоря-
ване на процеса на производство на БЛС с четири витла. Идеята е в близко бъдеще 
квадрокоптерите да са способни да извършват автономни мисии. Те намират широко 
приложение във въоръжените сили и в правоохранителните органи, като успешно се 
използват за наблюдение и разузнаване, както и в мисии за търсене и спасяване на 
изпаднали в беда хора. 

На базата на така направения анализ могат да се изведат следните заключения. 
От края на ХХ в. в локалните военни конфликти все по-често се използват безпилотни 
летателни апарати за изпълнение на задачи, свързани с бойното осигуряване на войски-
те. Развитието на технологиите в самолетостроенето, и най-вече на електрониката, 
доведе до създаването на безпилотни летателни апарати с различно предназначение. 
Засега в бойните действия най-често се използват такива за наблюдение и водене на 
въздушно разузнаване, за радиоелектронно противодействие, за лазерен подсвет на 
целите, за коригиране на огъня на артилерията, за ретранслиране на сигнали и др. Се-
риозни резултати са постигнати в опитите да се въоръжават безпилотни летателни 
апарати с управляеми ракети „въздух – земя“ и „въздух – въздух“ за поразяване на 
земни и въздушни цели. Опитът от войните в Персийския залив и на Балканите показа 
изключителните възможности, разкриващи се при масовото използване на безпилотни-
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ци на всички нива – стратегическо, оперативно и тактическо. Това дава тласък за уско-
рена разработка на програми, особено на такива, свързани с въздушното разузнаване. 

Във връзка с борбата с международния тероризъм безпилотните летателни апа-
рати успешно се използват и за изпълнение на задачи, отнасящи се до наблюдение, 
проследяване и унищожаването на знакови фигури в терористичните организации, 
както и на лагери за обучение на терористи [11]. 
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Abstract: The paper presents a short analysis of the necessity for individual and family training 

for survival in case of emergencies. The possible approaches for determining the content of the individual 
survival kits and the minimum requirements for the necessary equipment for the survival of a family is 
case of emergencies are presented. 

Key words: survival, individual survival kit, family survival kit 
 
Според Томас Джеферсън „И най-щастливите от нас по време на пътуването си 

в живота често се сблъскват с нещастия и беди, които могат много да ни навредят; и С 
нашето безпокойство ние не можем да предотвратим удара, преди да дойде, а по-скоро 
можем да засилим тежестта му, след като е дошъл“ [1: 124]. 

В тази връзка, подобно на толкова много други неща в живота, подготовката за 
извънредни ситуации започва в дома. Много световни организации за реагиране при 
бедствия са съгласни, че подготовката за извънредни ситуации в семейството основно 
се свежда до три неща (Фигура № 1): 

• изготвяне на семеен план за реагиране при бедствия; 
• създаване на комплект за оцеляване; 
• информираност за отминали, текущи и бъдещи бедствия. 
 
Фигура № 1. Изготвяне и поддържане на семеен план за реагиране при бедствия 
 

 
 
Повечето институции напомнят на хората, че след каквото и да е голямо бедст-

вие е малко вероятно органите за спешна помощ да бъдат в състояние да реагират 
веднага на нуждите на всяка личност. Така че е важно всеки да бъде подготвен и да се 
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грижи за себе си и семейството си. Трябва да планира всеки да се справи сам най-малко 
през първите 2 – 3 денонощия (до 72 часа). 

Следните стъпки биха могли да подпомогнат „изготвянето на плана“, за да бъде 
по-добре подготвен всеки за вероятните извънредни ситуации: 

• Определяне на лице за контакт извън района, в който се намира всеки член на 
семейството. Избиране на лице, което е достатъчно далеч, за да не бъде засегнато от 
същото събитие. Осигуряване на лицето за контакт на имената и информация за кон-
такта с членовете на семейството, които трябва да бъдат информирани за ситуацията. 
Убедете членовете на семейството си да се обадят и да му кажат къде се намират. 

• Копиране на важните ви документи и съхраняване на копията на защитено 
място – извън дома ви, в банков сейф, при доверен човек и др. Такива документи могат 
да бъдат: лична карта, шофьорска книжка, здравноосигурителна книжка, рецептурни 
книжки (ако в семейството има членове, които имат такива), завещания, нотариални 
актове, финансови отчети, осигурителна информация, брачно свидетелство, актове за 
раждане, военноотчетна книжка, застрахователни полици и др. 

• Изготвяне на опис на ценностите, които притежава семейството, в писмена 
форма и със снимки или видео. Съхраняване на копията от тази информация извън 
дома заедно с другите важни документи. 

• Изготвяне на семеен план. Необходимо е да се ангажира всеки член на семейс-
твото в планирането. 

• При възможност направете дома си безопасен. 
• Направете комплект с провизии. Планирайте провизиите за себе си и семейст-

вото си поне за 2 – 3 денонощия след бедствието. 
• При планирането помислете за специалните нужди на вашите деца, възрастни-

те ви родители и хората с увреждания или членове на семейството, които не говорят 
местния език (ако сте в чужбина), както и за вашите домашни любимци, ако имате 
такива. Те също имат нужда от вода и храна. 

Какво е възможното съдържание на семейния план: 
• Говорете със семейството си за потенциалните бедствия и защо е необходимо 

да се подготвите за тях. Ангажирайте всеки член на семейството в процеса на планира-
не, показвайки му прости стъпки, които могат да увеличат неговата безопасност. Това 
ще му помогне да намали тревогата при възникване на извънредни ситуации. 

• Уверете се, че всеки знае къде да намери собствения си комплект за оцеляване 
при бедствия, както и общия такъв. 

• Планирайте къде да се срещнете след бедствие, ако вашият дом стане опасен 
или сте на работа. Изберете две места – едно извън дома си и едно извън квартала, в 
случай, че трябва да се евакуирате. Ежедневно се уверявайте, че резервоарът на се-
мейния (семейните) автомобил е минимум наполовина пълен, както съветват известни 
световни институции, но е препоръчително да е пълен на три четвърти. 

• Определете най-добрите начини да излезете от дома си. Опитайте се да опре-
делите поне два пътя за евакуация (ако има такава възможност). 

• Уверете се, че всеки член на семейството знае кой е човекът извън района на 
дома, и го инструктирайте да се обади на този човек при първа възможност и да му 
каже къде може да бъде намерен. 

• Покажете на всеки член от семейството къде се намират крановете за изключ-
ване на газоподаването, водопровода и електрическото табло в дома и се уверете, че 
членовете на семейството знаят кога и как да ги изключат. 

• Положително е периодичното провеждане на тренировки с членовете на се-
мейството по маршрутите за евакуация от дома до предвидените в плана места за ева-
куация. 

• Научете всеки член на семейството как да използва пожарогасител, който 
трябва да имате в семейното жилище. 
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Препоръчително е да направим дома си безопасен. По време на бедствие всеки 
един от предметите в дома може да ни нарани. Съществуват прости стъпки, които мо-
гат да се предприемат, за да стане домът по-безопасен. Започва се с обхождане на всяка 
стая и определяне на потенциалните опасности – библиотеки или шкафове, които могат 
да се обърнат при земетресение или друго бедствие и да блокират изхода (изходите), 
или тежки предмети, които биха могли да паднат и да причинят наранявания. 

Ако имате финансова възможност, инсталирайте детектори за дим на всяко ниво 
в къщата, във всяко помещение и сменяйте батериите им в съответствие с инструкцията 
за експлоатация. Преместете леглата далеч от прозорците. 

Ако жилището е в земетръсна зона, е необходимо да се преместят огледалата и 
тежките картини далеч от местата, където сядат членовете на семейството или гостите. 
Разчистването на коридорите и изходите за лесна евакуация е препоръчително. Съхра-
нението на тежките предмети върху най-ниските рафтове също е добро решение. Под-
сигуряването на картините и украшенията на стените чрез използване на ограничители 
за подсигуряване на тежки предмети, като библиотеки и шкафове, е необходимо. Съ-
щите могат да бъдат закрепени за вертикалните стени на помещенията с анкерни бол-
тове и др. Съхранявайте леснозапалимите или силнореактивни химикали (като белина, 
почистващи препарати, амоняк и разредители за бои) на сигурно място в съдове с раз-
делители и отделени един от друг по видове. Смесването на тези вещества при бедствие 
може да коства здравето и дори живота на член от семейството. 

Ако семейното жилище е оборудвано с решетки на прозорците или други по-
добни защитни елементи, се уверете, че всички те имат функционални спешни изходи. 
Уверете се, че номерът на дома (номерът на блока, името на кооперацията и на входа, в 
който живеете) се вижда от улицата, така че представителите на единната спасителна 
система да могат да открия вас и членовете на семейството. 

Какви могат да бъдат допълнителните съображения за съдържанието на се-
мейния план въз основа на възможностите на фамилията. Ако имате деца в дома си и в 
зависимост от тяхната възраст: 

• включете децата си в семейните дискусии и планирането за аварийна безопасност; 
• научете децата си на основната лична за тях информация, така че да могат да 

се идентифицират и да получат помощ, ако бъдат временно отделени от семейството; 
• направете идентификационни карти (в случай, че са на възраст до 16 години) 

за всяко дете от семейството, включително телефонен номер на работното място на 
родителите и телефонен номер на лицето, което е определено за контакт извън района, 
в който живеете; 

• познавайте политиките на училището, детската градина или детската ясла, ко-
ито децата ви посещават. Разработете процедура за лицето, което да ги вземе в случай, 
че не можете да стигнете до тях; 

• редовно давайте актуална информация на училището, детската градина или 
детската ясла как да се свържат с член на семейството при извънредни ситуации, а 
също и с хората, упълномощени да вземат детето (децата) ви; 

• уверете се, че всяко ваше дете знае местата за алтернативна среща, ако се раз-
делите при бедствие и не можете да се върнете в дома си; 

• уверете се, че всяко от децата знае как да стигне до лицето, определено за се-
меен контакт, извън района на дома, училището, детската градина или детската ясла; 

• научете децата си как да набират вашия телефонен номер и спешните номера 
(112), какво да кажат, когато се обаждат; 

• научете децата каква е миризмата на пропан-бутана (ако го използвате в дома 
си) и ги посъветвайте да кажат на възрастен съсед, ако усетят тази миризма не само при 
извънредни ситуации, но и в нормалното ежедневие; 

• предупредете децата си никога да не докосват проводници, кабели и електри-
чески разклонители в дома или лежащи на повърхността на земята извън дома; 
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• периодично проиграйте с децата си как да запазват спокойствие в извънредни 
ситуации и практикувайте основни реакции в такива случаи, като например маршрути-
те за евакуация; 

• играйте с децата си на игра какво да правят, ако единият родител внезапно се 
разболее или е ранен. 

Ако сте възрастен или човек с увреждания, като увредено зрение, намаляване 
или липса на слух, заболявания, като болест на Паркинсон, анкилозиращ спондилит 
(болест на Бехтерев), болест на Алцхаймер, деменция и подобни: 

• определете някого, който да ви провери в извънредна ситуация и да ви помог-
не с евакуация или подслон (роднина, близък приятел или личния ви асистент); 

• подгответе и носете със себе си телефоните номера на вашите роднини, спеш-
на карта със здравна информация, съдържаща вашите епикризи, и необходимите лекар-
ства с график за ежедневен прием. Това ще ви помогне да информирате спешните еки-
пи дори ако сте в безсъзнание или амнезия. Включете информация за адаптивното си 
оборудване, кръвна група, алергии, застрахователни номера, дати на имунизация, 
трудности в общуването и предпочитано лечение, както и информация за връзка с 
вашите здравни служби, лични асистенти и спешни контакти; 

• ако получавате помощ от социалните служби за помощ по домовете или от 
частна организация, разберете как ще реагират те в случай на бедствие. Определете, ако 
е възможно, алтернативни доставчици, с които можете да се свържете; 

• ако имате нужда от инвалидна количка, планирайте как ще се евакуирате в 
спешни случаи и го обсъдете с хората, които полагат грижи за вас. Ако използвате 
моторизирана инвалидна количка, пригответе си и ръчна количка като резерва; 

• ако сте слепи или с увредено зрение пригответе допълнителен бастун до лег-
лото си или проходилка. Прикрепете и свирка към тях в случай, че се наложи да прив-
лечете вниманието на спасителите. Бъдете внимателни, когато се придвижвате; 

• ако сте с увреден слух, имайте допълнителни батерии за вашия слухов апарат. 
Помислете за съхраняването на слуховия апарат в контейнер, прикрепен към нощното ви 
шкафче или рамката на леглото, така че да можете да го намерите бързо при бедствие; 

• ако не можете да говорите или имате комуникативни увреждания, пригответе 
си хартия, пособия за писане и копия с думи или предварително отпечатани ключови 
фрази във вашия спешен комплект, портфейл, чанта и др. 

Втората важна стъпка в подготовката е да се създаде комплект за оцеляване в 
дома. Комплектът за оцеляване в дома не означава само раница за оцеляване, която 
можете да вземете със себе си, ако трябва да се евакуирате, въпреки че тя пък е част от 
общия комплект за реагиране при бедствия. Комплектът за оцеляване в дома трябва да 
съдържа всичко, което ще ви трябва, за да оцелеете поне два-три дни в случай на ава-
рия или природно бедствие, ако услугите, на които обикновено разчитате, като течаща 
вода, електричество и телефони, вече не могат да бъдат използвани. 

Всъщност, за да бъдем напълно подготвени за всякакви бедствия, може да се 
наложи семейството да има няколко комплекта за оцеляване, а именно личен за всеки 
член и комплект за цялото семейство. 

Семейният комплект за оцеляване не трябва да е на недостъпно място. Той няма 
да помогне, ако не можете да стигнете до него. Трябва да е разположен на леснодос-
тъпно и известно за семейството място. Цялото съдържание на комплекта е необходимо 
да се сложи в голяма непромокаема торба или раница, които могат да се пренасят или 
придвижват лесно. 

Някои организации препоръчват домашният комплект за оцеляване да включва: 
• вода – 3 л на човек на ден; 
• храна – готови за консумация или изискващи минимално количество вода хра-

ни (също и дехидратирани храни); 
• отварачка за консерви и други продукти за готвене; 
• чинии, прибори за хранене и други консумативи (еднократни поради ниското тегло); 
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• аптечка с необходимите лекарства и санитарни изделия; 
• копия на важни документи и телефонни номера; 
• топли дрехи и дрехи за дъжд за всеки член от семейството; 
• работни ръкавици; 
• фотоапарат за еднократна употреба; 
• таблетки или филтри за водно пречистване (в краен случай калиев перманганат); 
• лични вещи за хигиена за всеки член от семейството, включително тоалетна 

хартия, женски принадлежности, дезинфектант за ръце, сапун, шампоан и др.; 
• пластмасови плоскости, тиксо и макетен нож за покриване на разбити прозорци; 
• инструменти, като лост, чук, пирони, регулируем гаечен ключ; 
• одеяла или спални чували; 
• всички специални неща за деца, възрастни и хора с увреждания (ако в семейс-

твото има такива); 
• не забравяйте вода и провизии за вашите домашни любимци. 
Критичен компонент на комплекта за бедствие е индивидуалната раница за оце-

ляване. Сложете следните неща в раница или друг леснопреносим багаж в случай, че 
трябва да се евакуирате бързо. Трябва да се подготви раница за всеки член от семейст-
вото и всяка да има табелка с името за кого е предназначена. Възможно е да не сте у 
дома, когато настъпи извънредна ситуация, така че може също да си приготвите раница 
в колата и на работното място, като сложите това, което е необходимо за личната безо-
пасност в случай на авария или бедствие. 

Личната раница е препоръчително да включва: 
• фенерче на батерии или с динамо; 
• радио на батерии или желателно с динамо (автономна метеорологична станция 

на батерии, ако е възможно); 
• допълнителни батерии, зарядно за мобилен телефон и външна заредена бате-

рия за него (необходимо е да се проверява редовно); 
• джобно ножче или здрав нож за колан; 
• комплект за първа помощ; 
• лекарства (резерв за 7 дни, ако имате хронични заболявания) и медицински 

инструменти – най-нужните; 
• многофункционален инструмент; 
• комплект тоалетни принадлежности и вещи за лична хигиена; 
• допълнителни пари, дебитни и кредитни карти; 
• термоодеяло; 
• карта/карти на района/областта. 
Но когато става въпрос за пълна подготовка, никога не е добра идея да спрете 

само до основното. Ето и някои други неща, които могат да се включат: 
• свирка; 
• дихателна маска (противогазова, ако е възможно); 
• здрави обувки, резервни дрехи, топла шапка и ръкавици; 
• перманентен маркер, хартия и тиксо; 
• снимки на членове на семейството и домашните любимци за повторна иден-

тификация; 
• списък на спешни телефонни номера за контакт; 
• списък на алергии към всяко лекарство (особено антибиотици, упойки и бол-

коуспокояващи) или храна; 
• копие от здравния картон и други идентификационни карти; 
• допълнителни очила с диоптър, слухов апарат или други жизненоважни лични 

вещи (ако се използват такива); 
• копие от ключовете за дома и автомобила. 
Ако имате деца, трябва да подготвите специална раница за тях, която да включва: 
• семейна снимка и любима играчка, игра или книга; 
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• карта за извънредни ситуации на вашето дете, която да включва информация 
за алтернативни места за среща и контакт с човека извън района, в който живеете; 

• любимите им хранителни продукти и лакомства. 
Точно толкова важно, колкото съхраняването на семейния и личните комплекти за 

оцеляване на леснодостъпно място в случай на възникване на природно бедствие, е и те да 
са добре поддържани. Запазването на провизиите в добро състояние се свеждат до следното: 

• консервираните храни да се съхраняват на хладно и сухо място; 
• да се съхранява опакованата храна в плътно затворени пластмасови или метал-

ни контейнери за защита от вредители и влага; 
• периодично да се използват храните, преди да изтече срокът на годност, и да 

се заменят с пресни такива; 
• новите продукти да се поставят в задната част на помещението за съхранение, 

а по-старите – отпред; 
• да се преосмислят нуждите на семейството всяка година и да се актуализира 

комплектът, тъй като нуждите на семейството се променят. 
Като част от комплекта за оцеляване трябва да се съхранява питейна вода. За да се 

определят нуждите от вода, е необходимо да вземете под внимание следните изисквания: 
• 3 л вода на човек на ден за пиене и хигиенизиране; 
• децата, кърмачките и болните хора могат да се нуждаят от повече вода; 
• спешни медицински случаи могат да изискват допълнително количество вода; 
• ако се обитава място с топъл климат, може да има нужда от повече вода, т.е. 

нормите могат дори да се удвоят. 
Препоръчително е закупуването на търговска минерална вода, за да се създаде 

най-надеждният воден резерв за извънредна ситуация (макар че бутилираната минерал-
на вода не е най-добрият избор на вода). Водата е необходимо да се съхранява в ориги-
налната си бутилка и да не се отваря, докато не се наложи да се използва. Когато водата 
е бутилирана в пластмасова опаковка, не е желателно същата да се излага на пряка 
слънчева светлина. 

В осъзнатото общество отново и отново виждаме как, изправени пред бедствие, 
хората застават заедно със смелост, състрадание и единство и питат: „Какво мога да 
направя, за да помогна?“. Третата стъпка отговоря на този въпрос. 

Това започва с важното разбиране, че шансовете за оцеляване на семейството се 
увеличават значително, ако то като цяло е по-добре подготвено да се справи с бъдещо 
бедствие. 

Повечето организации за защита на гражданите в света насърчават цели общнос-
ти да участват в програми и дейности, които могат да направят техните семейства, домо-
ве и региони по-безопасни при извънредни ситуации. Лидерите на общностите са съг-
ласни, че формулата за осигуряване на по-безопасна среда се състои от доброволци, 
обучено и информирано общество и засилена подкрепа на организациите за спешно 
реагиране по време на бедствия. Големи бедствия могат да разрушат организацията на 
агенциите за спешно реагиране, давайки сила на индивидуалните хора да оказват помощ. 

Ето няколко начина да помогнете на семейството си и на вашата общност: 
• Станете доброволец в подкрепа на усилията срещу бедствия във вашата общност. 
• Станете обучен доброволец в аварийните екипи в общността, медицински еки-

пи и/или други граждански програми или организации – много от тях имат програми за 
активна подкрепа по време на бедствие. 

• Бъдете част от процеса на планиране в общността. Свържете се и помагайте на 
местни групи за аварийно планиране, граждански съвети или местни институции за 
управление при извънредни ситуации. 

• Присъединете се към проект или започнете собствен проект за готовност. 
• Помогнете в големи бедствия, като дарите пари или стоки, които могат да по-

могнат на нуждите на общността по време на бедствие. 
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Да бъдем информирани не означава само да знаем какви бедствия могат да се 
появят в нашия населен район, но също така и да се уверим, че знаем как ще бъдем 
предупредени и как ще бъдем информирани, ако те настъпят. За тази цел трябва: 

• да се информираме как местните власти ще ни уведомят по време на бедствие 
и как ще получим необходимата информация, независимо дали чрез системите за ранно 
предупреждение, националното, или местното радио и телевизия; 

• да знаем разликата между различните сигнали и предупреждения и какви 
действия да предприемаме при всяко едно от тях; 

• да знаем какви действия да предприемем, за да се предпазим при бедствия, които 
могат да възникнат в районите, където пътуваме или сме се преместили наскоро. Напри-
мер, ако пътувате до място, където земетресенията са често срещани, и не сте запознати с 
тях, уверете се, че знаете какво да направите, за да се предпазите, ако се случи такова. 

При воденето на дискусии в семейството за готовността, комплектите за оцеля-
ване, индивидуалните раници за оцеляване и други подобни обсъждането на възможни-
те видове застраховки може да изглежда малко не на място. Част от това да бъдете 
напълно подготвени да оцелеете след последиците от сериозно природно бедствие е да 
можете да възстановите вашето и на вашето семейство ежедневие и да продължите 
напред, а това може да бъде невъзможно без адекватна застраховка. Като защита срещу 
финансови загуби собствениците на жилища трябва да сключат застраховка за своя дом 
и имущество. Най-малко, ако възможно застрахователното покритие трябва да предос-
тавя пълно покриване щетите. Собствениците на жилища трябва да проучат сключва-
нето на гарантирана застрахователна полица за възстановяване на нанесените щети по 
действащи към момента на настъпването на застрахователното събитието цени [2: 195]. 
Също така да се уверят, че застрахователната полица покрива и природни бедствия. 
Много хора разбират твърде късно, че всъщност застраховката им не покрива случаи на 
земетресения или наводнения. 

Изглежда ли от последните няколко страници, че има твърде много за вършене? 
Както и във всичко друго, всичко, което трябва да направим, е да се ангажираме и да 
започнем не сега – днес, не утре, а вчера. 

Ако отидем и вземем необходимата ни вместимост, която да използваме за до-
машен комплект за готовност, и отделяме по няколко минути всеки ден, за да слагаме 
поне едно от препоръчаните неща в него, през следващите десет до тридесет дни вече 
ще имаме основен комплект. Семейството ни не заслужава ли тези усилия? И вероятно 
е много по-лесно, отколкото си мислим. 

Проверявайки в дома си, вероятно ще установите, че имате много от нещата, 
които са ви необходими. Тези, които нямате, всяка седмица, когато правите списъка си 
с покупки, сложете и няколко допълнителни неща за оцеляване в него, като консерви, 
батерии и т.н. 

И ако дори и това ви изглежда като трудна задача, вече има отлични готови 
комплекти за оцеляване при бедствия, които можете да си закупите, като такъв за двама 
или за четирима души [4]. 

Изборът е наш, можем да живеем, както досега, или можем да започнем да осъ-
ществяваме някои прости промени, за да бъдем по-добре подготвени следващия път, 
когато спре токът или се случи нещо много по-лошо. 
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В съвременния сложен и динамичен свят комуникацията придоби коренно раз-

лични форми, измерения и значения. В резултат на развитието на интернет и появата на 
мобилните връзки и социалните мрежи личните контакти и отношения все повече се 
изместват от виртуалните. Тази засилваща се тенденция промени и ще продължава да 
променя начина на живот, създава и ще продължава да създава качествено нови въз-
можности за позитивна човешка дейност. Паралелно се разкриват и нови перспективи и 
инструменти за разнообразно деструктивно поведение, което може да засегне и да 
доведе до негативно влияние както отделния човек, така и конкретна организация, 
държава или група държави. 

Всичко това налага необходимостта от създаването и развитието на качествено 
нова философия за функциониране на всички аспекти на съвременния живот не само на 
отделния индивид, но и на глобалното общество, – политика, дипломация, сигурност, 
социални процеси, бизнес, лични контакти. Всички те трябва да бъдат изключително 
гъвкави и адаптивни към динамичната среда за сигурност, белязана от глобализацията 
и информационния характер на съвременното общество. 

Като един от плюсовете на информационното общество социалните мрежи 
представляват социална структура от индивиди или организации, свързани със специ-
фични за дадената мрежа взаимоотношения, като приятелство, идеи, виждания, финан-
сови отношения и др. Социалната мрежа в интернет е платформа или уебсайт, който се 
фокусира върху изграждането или отразяването на взаимоотношенията между хората. 

Социалните мрежи са широкоразпространени и постепенно навлизат във всички 
сфери на обществения живот. Осигуряват възможност за търсене, откриване, получава-
не и споделяне на обширна и разнородна информация, която може да бъде представена 
в различна форма и вид. Достъпът до тях е възможен от всички точки на света за всич-
ки потребители. Поради тази специфика социалните мрежи се различават от традици-
онните медии, които разполагат със значително по-малък капацитет и възможност за 
разпространение на информация, и то към доста по-ограничен кръг хора. 

Неслучайно според Оксфордския интернет институт сме свидетели на появата и 
засилващата се мощ на „петата власт“. С посочения термин се описват силата, обхватът 
и влиянието на интернет и социалните мрежи като феномен, простиращ се далеч отвъд 
трите държавни власти и четвъртата власт на традиционните медии. 

Използването на социалните мрежи се превръща в ежедневна практика. Главни-
те причини са: 

 безплатен достъп; 
 възможност за осъществяване на връзка и общуване от всяка точка на света; 
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 възможност за обмен на информация, видеофайлове, фотографии; 
 процесът протича в реално време; 
 бързо и скоростно. 
Всичко това повишава многократно възможностите на отделния индивид да 

участва във формирането и развитието на обществените процеси. 
Според информацията, която съдържат, социалните мрежи могат да бъдат: 
 за интернет търговия; 
 за реклама на продукти и услуги; 
 за споделяне на контакти; 
 за споделяне на предпочитания, като статии, новини, видео и снимки; 
 за споделяне на авторско съдържание и лична информация; 
 за лични онлайн срещи и комуникации; 
 за отдих; 
 за развлечение, игри; 
 и за други. 
Според достъпа до информация в тях социалните мрежи могат да бъдат откри-

ти, смесени и закрити. Разликата между тях се основава на наложените ограничения за 
достъп до съдържанието им, до участие в коментарите, до форумите и до самата въз-
можност за членуване в конкретната група. 

В днешно време се забелязва все по-засилваща се тенденция, при която личните 
контакти и отношения се заместват от виртуални. Хората предпочитат да общуват 
помежду си посредством различните социални мрежи, като Facebook, Twitter, MySpace 
и мн.др. Процесът вече обхваща различни възрастови и социални групи. 

Тези факти са доказателство за твърденията на Алвин Тофлър. Още в началото 
на XX в. в книгата си „Третата вълна“ авторът предвижда, че в резултат на информаци-
онната, технологичната и комуникационната революция ще настъпи процес на демасо-
визация и той няма да отмине нито семейството с неговите форми и функции, нито 
ценностните ориентации. Поредното доказателство за това са и резултатите от проуч-
ване, проведено през 2016 г. от Tech news.bg, който е създаден, за да проследява начи-
на, по който хората използват и взаимодействат с технологиите. На базата на проучва-
нето българите са сред първите в Европа по използване на социални мрежи, като най-
употребяваните са Facebook, Youtube, Google+, Vbox7, Instagram, Twitter. Бързият ин-
тернет и широкото разпространение на мобилните телефони са сред основните причини 
за популяризацията на социалните мрежи у нас. Българите не само са най-активни в 
Европа в използването на социалните мрежи, но са и на първо място по използване на 
тези устройства за правене и публикуване на снимки – 74 %, и заснема-
не/публикуване на видео – 47 %, следвани от гърците, респективно 66 и 45 %. Очаквано 
за България общият процент е най-висок при потребителите на възраст 16 – 24 години и 
почти равен при мъжете (75 %) и жените (78 %). 

Така посочените плюсове на социалните мрежи са предпоставка и за възниква-
нето и задълбочаването на основните проблеми, свързани с развитието на информаци-
онното общество и новата комуникационна среда в сферата на сигурността. 

Участието на съвременния човек в различни групи в социалните мрежи, освен 
удобство и ползи, крие и безброй рискове. Регистрацията в определена група предпола-
га предоставяне и съхранение на лична информация и лични данни за всеки потребител 
– име, адрес, имейл, телефон, снимки, и дори лични съобщения. Тази информация би 
трябвало да бъде обработвана и защитавана съгласно приетите от нас самите условия. 

Много често ставаме на свидетели как тези правила се подценяват и се създават 
предпоставки за злоупотреба с лични данни и/или незаконно използване на лична ин-
формация. Най-често срещаните рискове при работа в социалните мрежи са: 

 кражбата на самоличност; 
 събирането на лична и/или професионална финансова информация; 
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 копирането на лична и/или професионална информация; 
 онлайн финансовите измами и други финансови рискове; 
 кибертормозът; 
 киберпреследването; 
 социалният инженеринг; 
 фишингът; 
 използването на зловреден софтуер; 
 плагиатството; 
 спам съобщенията; 
 финансовите мулета; 
 порнографията, сексуалните престъпления и насилието. 
Интернет и социалните мрежи все по-често се използват от потенциални и реал-

ни престъпници за подготовка на престъпления спрямо деца. За целта те създават и 
използват фалшиви онлайн профили. След това извършват опит за сприятеляване, 
демонстрирайки привиден интерес към хобита, любими изпълнители и предавания на 
децата. 

Трябва да бъдем изключително прецизни и бдителни по отношение на сигур-
ността на най-малките потребители на социалните мрежи, защото много лесно те могат 
да се превърнат в жертва на новата комуникационна среда. Предпоставките за това са 
налице. 

Според данни на Националния център за безопасен интернет половината от бъл-
гарските деца влизат за първи път в интернет едва на 7 години. На 12 години над 2/3 от 
българчетата вече имат профили в социалните мрежи въпреки съществуващите възрас-
тови ограничения. Много от тях споделят, че добавят и непознати като свои онлайн 
приятели. Още по-тревожен е фактът, че едно на всеки пет деца се среща с човек, с 
когото първо се запознава чрез интернет и социалните мрежи. 

Сред основните фактори, допринасящи за уязвимостта на младите в интернет, са 
влошената семейна среда, социалната изолация и емоционалната им неустойчивост. 

Никога преди младите хора не са имали достъп до толкова много информация и 
до толкова различен набор от дейности на едно място. Може да кажем дори, че те жи-
веят в интернет. Независимо дали говорим за деца или за тийнейджъри, интернет е 
важна част от техния живот, а като такава много от представите им за света и живота 
могат да се оформят именно там. От друга страна това, което се случва в интернет, се 
отразява на реалния им живот и преживяванията онлайн могат да имат ефект върху 
житейското им развитие, изграждането на характера им, формирането на навици, възп-
риятия и начин на поведение. 

Младите са неосведомени, почти напълно неподготвени или отричащи същест-
вуващите рискове и заплахи, които крият социалните мрежи. Основните сред тях са: 

 контактът с неподходящи хора; 
 рискът от онлайн тормоз; 
 излагането на неподходящо съдържание; 
 фалшивите профили; 
 споделянето на твърде лична информация; 
 увредената онлайн репутация; 
 зловредните приложения и измами; 
 „потъването“ във виртуалния свят за сметка на реалния – развиването на зави-

симости; 
 порнографията, сексуалните престъпления и насилието; 
 кибертормозът; 
 игрите, съдържащи насилие; 
 радикализацията чрез интернет; 
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 рисковете при запознанства в интернет. 
Освен ролята на социалните мрежи върху живота на възрастните хора и на де-

цата се забелязва и значителната им намеса по отношение на държавата и сигурността. 
В настоящия момент всяка корпорация, държава, обединение на държави са из-

правени пред сериозен мащабен и засилващ се във времето проблем – гарантиране на 
сигурността при постоянно променяща среда за сигурност. Среда за сигурност, която се 
характеризира с високи нива на несигурност и неопределеност, с мултиплициране и 
многообразие на асиметричните рискове и заплахи, които водят със себе си интернет 
пространството и социалните мрежи. 

Ролята на социалните мрежи върху сигурността може да се очертае на базата на 
открояване на по-значимите им ефекти върху средата за сигурност. 

На първо място, директната връзка между различните участници в социалните 
мрежи създава предпоставки за формиране на нов вид общество – виртуално, и на нов 
вид неформални групи от различен характер, с различни участници, с различно место-
положение, цели, възможности и скрити намерения. Тези групи разполагат с потенциал 
за провокиране, поддържане, дори и ескалиране на дестабилизиращи процеси във всич-
ки аспекти на обществения живот. 

На второ място, виртуалното общество може напълно спонтанно или на базата 
на предварително планирани умишлени действия да провокира провеждането на про-
тести в социалните мрежи. Впоследствие от виртуални тези действия е много вероятно 
да прераснат в реални и да застрашат сигурността и обществения ред. 

На трето място, социалните мрежи умножават предпоставките за манипулатив-
но въздействие върху широк кръг хора. Информационното влияние може да бъде от 
прикрити, тайни лица, групи и организации или от авторитарни режими. Процесът 
може да бъде насочен към гражданите или към конкретна държавна власт. 

На четвърто място, увеличава се рискът от създаване и използване на фалшиви 
самоличности и профили. Оттам възниква и опасността от организиране на отделни 
групи и цели общества от фалшиви самоличности, които могат да бъдат използвани за 
разпространение на възгледи и подготовка на реални действия с подривна цел. 

На пето място, в последно време се забелязват сериозни проблеми вътре в сами-
те социални мрежи – проблеми, свързани със сигурността на споделените лични данни 
и пренебрегване на политиките за защита. 

На шесто място, възможностите на социалните мрежи се използват за разпрост-
ранение на терористични послания, за радикализация чрез интернет, за активиране на 
спящи клетки от разстояние, за пропагандни цели, за обмен на информация и подобен 
род действия, имащи за цел подготовката на терористични актове или други заплахи за 
националната сигурност на една или много държави. По този начин се постига глобали-
зиране на ефекта от терористичната дейност. 

Освен това терористичните групи използват социалните мрежи като платформа 
за обмен на тактическа информация, която цели да заблуди или дезинформира служби-
те за сигурност по отношение на тяхната дейност, цели и мишени. 

На седмо място, мрежовият характер на социалните мрежи провокира модифи-
кацията на рисковете и заплахите за сигурността, тяхното скоростно развиване и усъ-
вършенстване. Те са и основна причина и катализатор на процесите на промяна на 
цялата система за сигурност от затворен йерархичен тип към мрежов. 

От всичко, посочено дотук, може да се направи изводът, че социалните мрежи 
притежават характера и значението на качествено нов тип фактор на влияние върху 
протичането и формирането на обществените процеси и играят съществена роля при 
гарантирането на сигурността на всичките ѝ нива. 

Неслучайно интернет пространството се разглежда като петия домейн за про-
веждане на операции срещу националните интереси, териториалната цялост, национал-
ната сигурност на суверенните държави и правата и свободите на гражданите. Киберси-
гурността е съществен елемент и приоритетно направление на националната сигурност 
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на съвременната държава.Това налага необходимостта от трансформация във всичките 
нива и форми на сигурността, адекватно и своевременно развитие и придобиване на 
способности за киберотбрана и механизми за разпознаване на събитията, процесите и 
действията с рисков потенциал. Главната цел е гарантиране на нормалното съществува-
не и развитие на държавата и обществото въпреки съществуващите рискове и заплахи. 
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Abstract: In the paper senior lecturer Yordanov analyses the power to deprive an individual of 
his/her liberty and the practical operation of the rights of people detained by the police. The last few 
years different procedural safeguards have been developed in Bulgaria to reduce the risk of unlawful 
detention. These safeguards include detainees right to be immediately informed about the reasons for 
detention and the right to adequate legal assistance and timely judicial review of the detention. 
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Основание за задържане на лица от полицейските органи 
 
Министерството на вътрешните работи има отговорности по защита на правата 

на човека чрез ежедневно прилагане на полицейски правомощия. Те произтичат пряко 
от функциите и дейностите, регламентирани в ЗМВР. Полицията е държавна институ-
ция, чиято дейност в значителна степен има отношение към защитата на правата на 
човека при прилагане на полицейските правомощия. При изпълнение на своите слу-
жебни задължения полицейските служители не бива да превишават по никакъв начин 
правомощията, предоставени им по закон [4]. 

Изискването за законосъобразност при задържането на лица е прогласено във 
„Всеобщата декларация за правата на човека“. В чл. 9 от нея се посочва, че „никой не 
трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание“. Норми, отнася-
щи се до правото на свобода и сигурност, се съдържат и в други международни актове. 
Така например в Международния пакт за граждански и политически права, в чл. 9, е 
регламентирано, че „всяко лице има право на лична свобода и сигурност“. Във връзка с 
това се отбелязва, че „никой не може да бъде обект на произволен арест или задържа-
не“. Материално-правните норми се допълват с разпоредбата, че „никой не може да бъде 
лишаван от свобода, освен на основания и съгласно процедури, установени от закона“. В 
Пакта се съдържат и някои процедурни правила. В т. 2, чл. 9 се отбелязва, че „всяко за-
държано лице ще бъде уведомявано в момента на арестуването му за причините на 
ареста и ще му бъдат съобщени в най-кратък срок всички предявени срещу него обвине-
ния“. Освен това всяко лице, лишено от свобода чрез арест или задържане, има право на 
жалба пред съд, който да се произнесе незабавно върху законността на задържането му и 
да се разпореди за освобождаването му, ако задържането е незаконно [7]. 

На ниво ООН е приет „Кодекс за поведението на длъжностните лица по под-
държането на правовия ред“ [5], в който зачитането на човешкото достойнство и права-
та на човека са вменени в задължение на длъжностните лица по поддържането на пра-
вовия ред при изпълнение на задълженията им. Като задължение е регламентирано и 
осигуряването на пълна охрана на здравето на задържаните от тях лица. Нещо повече, в 
случай на необходимост тези лица следва да вземат незабавни мерки за оказване на 
медицинска помощ. 
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Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
също отделя място на въпроса за неприкосновеността на личността – чл. 8, и правото на 
свобода и сигурност – чл. 5. 

В Република България Конституцията създава правни предпоставки за демокра-
тично развитие на обществото [6]. Значително място в нея се отделя и на правото на 
лична свобода и неприкосновеност, които са сред основните права на личността. Съг-
ласно чл. 30 от Конституцията никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, 
обиск или друго посегателство върху личната му неприкосновеност. Нарушаването на 
неприкосновеността на личността е възможно само в изрично посочени от закона, 
нетърпящи отлагане случаи. Съществува и едно ограничение – задържането на лица не 
може да превишава срок, по-голям от 24 часа. Също така задържаният има право на 
адвокатска защита. Тези конституционни права са надеждна защита срещу посегателс-
тва за ограничаване на свободата и нарушаване на неприкосновеността на лицата, на-
миращи се под юрисдикцията на Република България. 

В чл. 72, ал. 1 от ЗМВР законодателят е посочил хипотезите, при които поли-
цейските органи могат да задържат лице, а именно: 

 за което има данни, че е извършило престъпление; 
 което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган 

да изпълни задължението си по служба; 
 което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава об-

ществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; 
 при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, 

посочени в ЗМВР; 
 което се е отклонило от изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ 

или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане 
на орган на съдебната власт; 

 обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във 
връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на европейска заповед за арест; 

 както и в други случаи, определени със закон [1]. 
 
Организация на дейността на полицейските органи при задържане-

то на лица 
 
Дейността на полицейските органи при задържане на лица е организирана в оп-

ределен ред и включва няколко основни момента, а именно: фактическо ограничаване 
на правото на свободно придвижване, обиск на задържания, отвеждане до съответното 
структурно звено на МВР, запознаване на лицето с правата и задълженията му, офор-
мяне на необходимата документация, настаняване в съответното помещение за срок, не 
по-дълъг от 24 часа, както и последващото му освобождаване. Тази дейност е подробно 
регламентирана в Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда на осъществяване 
на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в 
структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях [3]. 

В ЗМВР е регламентирано, че задържането започва от момента на ограничаване 
на правото на свободно придвижване на задържания. В практически план това може да 
бъде залавянето на лицето на улицата, в дома му, на работното място и т.н. Следова-
телно срокът за задържане започва да тече от момента, в който на лицето бъде ограни-
чено правото на свободно придвижване. Точният час се вписва в заповедта за задържа-
не независимо от времето на нейното фактическо издаване. От своя страна заповедта за 
задържане следва да играе основна и определяща роля както по отношение на правата 
на задържаните лица, така и по отношение на спазването на определения в закона срок. 

С изключение на случаите на задържане на лица, които са се отклонили от из-
търпяване на наказанието „лишаване от свобода“ или от местата, където са били за-
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държани като обвиняеми, или по разпореждане на орган на съдебната власт, при който 
срокът на задържане се определя от срока на присъдата и някои допълнителни обстоя-
телства, във всички останали хипотези, визирани в чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, срокът на 
задържане на лица не може да бъде по-дълъг от 24 часа. 

Едни от основните изисквания към полицейските органи да не допускат използ-
ването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица, 
освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи, са визирани и в чл. 85, ал. 1 и се отна-
сят за случаите на: 

• противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; 
• задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива 

на полицейски орган; 
• конвоиране на лице при опит да избяга или да посегне на своя живот или на 

живота на други лица; 
• оказване на съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, 

включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се 
пречи да изпълняват задълженията си; 

• нападения срещу граждани и полицейски органи; 
• освобождаване на заложници; 
• групови нарушения на обществения ред; 
• нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства; 
• освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетен-

тен орган. 
Физическа сила, помощни средства и оръжие се използват само в случаите на 

абсолютна необходимост. Използването на помощни средства е допустимо в различни 
ситуации, тъй като тяхното основно предназначение е да се осуети свободното движе-
ние на задържаните лица и по този начин да не се допусне оказването на съпротива от 
тяхна страна, както и да се препятства евентуален опит за бягство. 

Отделно от това обаче, при изпълнение на предоставените им правомощия по-
лицейските органи не трябва да осъществяват, провокират или толерират нечовешко 
или унизително отношение към задържаните, както и прояви на дискриминация спрямо 
тях. Също така законодателят е въвел задължение и за полицейски служител, станал 
свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или 
толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отноше-
ние спрямо задържаното лице, който, от своя страна, е длъжен да се намеси, за да го 
предотврати или спре, както и незабавно да уведоми прекия си ръководител. 

 
Изготвяне на необходимата документация при задържане на лице 
 
След като на едно лице бъде ограничено правото на свободно придвижване, то 

незабавно следва да бъде отведено в съответното структурно звено на МВР, където да 
бъде настанено и да се изготви необходимата документация, съпровождаща задържане-
то. За всяко задържано лице се издава заповед за задържане. Необходимата документа-
ция, която съпровожда задържането на лице, съдържа няколко основни документа: 
екземпляр от заповедта, протокол за извършен обиск на задържания, декларация, по-
пълнена от лицето, че е запознато с правата, които има в това си качество. Ако има 
данни, че задържаният с действие или бездействие е осъществил състав на престъпле-
ние от общ характер, то изготвените документи се присъединяват към образувано до-
съдебно производство, а в останалите случаи материалите се архивират. 

Заповедта за задържане следва да бъде изготвена от полицейския служител, ре-
ално ограничил правото на свободно придвижване на задържания. В нея се посочват 
името, длъжността и местоработата на служителя, издал заповедта, основанията за 
задържането, данни, индивидуализиращи задържаното лице, дата и час на задържането, 
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както и правата, които произтичат от задържането му. Заповедта за задържане се под-
писва от полицейския орган, който я е съставил, и от задържаното лице. 

При невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице в запо-
ведта за задържане на мястото, определено за вписване на данните, индивидуализира-
щи задържаното лице, се отразяват полът, видимата възраст, телосложението и харак-
терните белези, като до изтичане на 24 часа от задържането му се уведомява компетен-
тната прокуратура и се изпълняват нейните указания. 

Нормативно уреден в ЗМВР е и отказът на задържаното лице да подпише запо-
ведта за задържане. Отказът или невъзможността да се подпише заповедта се удостове-
рява с подписа на един свидетел. С нормативните документи не е въведено изискване 
към този свидетел, като това може да бъде както полицейски служител, така и друго 
лице. Данните за свидетеля следва да се отразят в заповедта за задържане. Нормативно 
изискване е заповедта за задържане да се архивира. По този начин на всички задържани 
в структурите на МВР лица се предоставя възможност за проверка и евентуално оспор-
ване на законността на задържането и след освобождаването. Във връзка със защитата на 
правата и свободите на гражданите книгата за задържаните лица се съхранява в опера-
тивната дежурна част (ОДЧ) на структурното звено на МВР, където е задържано лицето. 

Важен елемент от организацията на работа на полицейските органи по задържа-
нето на лица е регламентирането на специален ред при задържане на държавни служи-
тели на Министерството на отбраната, МВР и Държавна агенция „Национална сигур-
ност“. В тези случаи незабавно се уведомява ОДЧ на структурата на МВР, чийто слу-
жител е, или съответните служби на МО и ДАНС. 

Законът за МВР изисква преди настаняването в помещението за задържане на 
задържаното лице да се извършва личен обиск от служител с полицейски правомощия, 
който е от същия пол като задържания. Обиск следва абсолютно задължително да се 
извърши на лицето още в момента на фактическото му задържане. Това е продиктувано 
от необходимостта от предприемане на всички необходими мерки за недопускане на 
бягство или опит от страна на задържания да нарани себе си или полицейски служител, 
както и да изхвърли предмети или вещи от значение за наказателното производство. 
Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват. Изключе-
ние се допуска единствено за религиозна и художествена литература, медицински 
документи, снимки на близки или членове на семейството, бележници с телефони за 
контакти за правна помощ и близки, законови текстове, документи, издадени по повод 
на задържането, и лични записки, когато те не представляват веществени доказателства 
за извършено престъпление, които задържаният може да повреди или унищожи. Иззе-
тите с протокол документи и вещи при освобождаване се връщат на задържаното лице 
срещу разписка. 

Ръководителите на съответните структури утвърждават правилник за вътрешния 
ред в помещенията, определени за задържане на лица. Този правилник се поставя на 
видно място в местата за настаняване на задържани лица. Задържаното лице не може да 
бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични 
вещи за хигиенни нужди, лична храна, закупена от него или получена от негови близки, 
като времето, честотата и целесъобразността на тези действия се определят и контро-
лират от охраняващия го служител. 

 
Права на задържаните лица 
 
Съгласно ЗМВР незабавно след задържането си лицето се запознава с основани-

ята за прилагането на това правомощие, като се разясняват правата му и се създава 
необходимата организация, за да може задържаният да ги упражни в пълен обем. За-
държаното лице попълва декларация в два екземпляра, от която е видно, че последното 
е запознато с правата си. Екземпляр от декларацията се връчва на задържания, а втори-
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ят се прилага към заповедта за задържане. Когато задържаният е неграмотен или не е в 
състояние сам да попълни декларацията, тя се попълва от полицейски служител, като 
волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който с под-
писа си удостоверява тяхната истинност. 

Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, или незря-
що, се запознава с основанията за задържането му и предвидената в закона отговорност 
и му се разясняват правата, които има съгласно ЗМВР, и последващите действия, про-
изтичащи от задържането му, на разбираем за него език с помощта на преводач или 
тълковник. Последните се осигуряват на лицето от полицейския орган, който го е за-
държал, или от оперативния дежурен. В дежурната част на всяка полицейска структура 
са налични списъци с дежурни преводачи и тълковници, които при нужда след работно 
време или в почивни и празнични дни могат да бъдат извикани. Когато задържан е 
лице, което е чужденец, или българин, който има и чуждо гражданство, оперативният 
дежурен на структурното звено на МВР, чийто служител е издал заповедта за задържа-
не, незабавно уведомява ОДЦ на съответната главна дирекция или ОДМВР/Регионална 
дирекция „Гранична полиция“ за задържането му, който от своя страна незабавно уве-
домява оперативния дежурен на МВР. Оперативният дежурен в ОДЦ на МВР уведомя-
ва дежурния на Министерството на външните работи за задържането на чужденец или 
българин, който има и чуждо гражданство. Целта е съобщението да се предаде в дип-
ломатическата мисия на съответната държава или на тази, която я представя в Републи-
ка България [8]. 

Когато задържаното лице се ползва със статут на бежанец или лице, за което е 
открито процедура за предоставяне на статут на бежанец, вместо консулството на дър-
жавата, чийто гражданин е, дежурният при ОДЦ следва да уведоми Държавната аген-
ция за бежанците. 

Така създадената организация за обезпечаване на правото на задържания да бъ-
де запознат с правата, които има, на разбираем за него език се явява гаранция, че закон-
ните му интереси ще бъдат защитени. 

Правото на адвокатска защита е неразривно свързано със задържането на лица. 
Всяко лице, задържано от полицейските органи, има право да защити правата си както 
лично, така и чрез защитник – адвокат. Това право е надеждна защита срещу посегател-
ствата върху свободата и неприкосновеността на личността от страна на държавните 
органи. Правото на адвокатска защита възниква от момента на задържането. Адвокатът 
може да бъде допуснат по всяко време на денонощието в структурата на МВР, където е 
задържан неговият подзащитен, като срещата се осъществява в специално обособено 
помещение. 

Съгласно установеното в ЗМВР „задържаното лице има право да обжалва пред 
съда законността на задържането...“. Пред съда всяко задържано лице може да оспорва 
само законността на задържането. Предмет на обжалване в случая са законно установе-
ните основания за задържане. От своя страна съдът е длъжен да се произнесе по жалба-
та незабавно. Като се има предвид установеният срок за задържане, законодателят е 
установил такъв и по отношение на произнасянето на съда по жалбата, а именно – 
незабавно. Обжалването става на базата на изготвените документи (заповедта за задър-
жане, декларацията, протокола за извършен обиск). Съдът се произнася след запознава-
не с предоставените му документи, без възможност да формира вътрешно убеждение за 
начина и причините, довели до задържането на лицето, без възможност пряко да възп-
риеме позицията на задържания, когато същият не е освободен, и без да е запознат в 
подробности с причините, довели до задържането. 

Всеки задържан има право на свиждане по всяко време с адвокат и представител 
на дипломатическата мисия, гражданин на която държава е лицето. Това право на лице-
то се осъществява по определен ред. Така например свиждане се разрешава своевре-
менно след уведомяване от оперативния дежурен на структурата на МВР и служителя, 
пряко работещ с лицето. 
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Основната отговорност по отношение на защитата на правата на задържаното 
лице се носи от полицейския служител, който го е задържал, и от дежурния в структур-
ното поделение. 

На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или 
когато здравословното му състояние налага това. Във всички районни управления 
осигуряването на медицинска помощ става чрез центровете за спешна медицинска 
помощ. Освен от лицето, искането за извършване на медицински преглед може да бъде 
отправено от страна на родител, настойник, попечител, адвокат или представител на 
дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето. За всеки медицински 
преглед се издава документ от лекаря, извършил прегледа, като резултатите и евенту-
алните медицински предписания се вписват в книгата за медицински прегледи и пред-
писания и се подписват от лекаря. При наличие на декларирано желание на задържано-
то лице се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за 
негова сметка. Присъствие на служител по време на медицински преглед се допуска 
само по настояване на медицинското лице, като този факт се отбелязва в медицинския 
документ и в книгата за медицински прегледи. При извършване на преглед или меди-
цински процедури полицейският служител, придружаващ задържаното лице, е длъжен 
да вземе необходимите мерки за охрана с цел предотвратяване на бягство, нападение 
или придобиване на предмети, които впоследствие да послужат за това. 

На задържано лице, на което е извършен медицински преглед и е изписано взе-
мането на медикаменти, свързани с негов здравословен проблем, лекарствените средст-
ва се раздават под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана. В 
случай на отказ от страна на задържаното лице да му се извърши медицински преглед 
то декларира писмено пред лекар своя отказ, като го удостоверява с подпис върху ме-
дицинския документ. 

На всяко задържано лице се осигурява храна в общоприетото време за закуска, 
обяд и вечеря. При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържа-
ното лице поради нарушаване на диета и други медицински предписания. Освен това 
осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, 
свързани със спазването на определени религиозни норми. Задържаното лице не може 
да бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични 
вещи за хигиенни нужди, лична храна, закупена от него или получена от негови близки. 

Относно правото на задържаното лице да бъде незабавно освободено, ако осно-
ванието на задържането е отпаднало или е изтекъл определеният в закона срок, всъщ-
ност това се явява и задължение на компетентния орган, задържал лицето. Задържаното 
лице се освобождава след отпадане на основанието за задържане или след изтичане на 
определения в закона срок. 

 
Ред за настаняване на задържаните лица в помещенията за задържане 
 
Във всяко структурно звено на МВР, в което има помещения за настаняване на 

задържани лица, е създадена вътрешна организация и е утвърден със заповед ред за 
действие. Настаняването на лицата в определените места за настаняване на задържани 
се разпорежда от съответното длъжностно лице, отговарящо за тази дейност в струк-
турното звено на МВР, и/или от оперативния дежурен след работно време и ако е опре-
делен, задължително се съгласува с полицейския служител, който ще работи с лицето. 
Лицата, на които е ограничено правото на свободно придвижване, се настаняват в по-
мещения за задържане в зависимост от определени критерии. Важно е да се отбележи, 
че с оглед на спазването на човешките права и недопускането на дискриминация по 
отношение на задържаните лица трябва да се прави разлика кога е необходимо лица от 
един пол и възраст да са отделени в друго помещение за задържане. 
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Елемент от организацията на работата на полицейските органи при задържането 
на лица е тяхната непрекъсната охрана. В тази връзка е създадена съответната органи-
зация. Охраната на задържани лица в структурните звена на МВР се организира съглас-
но реда за осъществяване на патрулно-постова дейност в МВР [9]. Ръководителят, а в 
негово отсъствие оперативният дежурен на структурното звено на МВР, пряко отговаря 
за организацията на охраната на задържаните лица. 

За осигуряване на охраната на задържано лице при придвижването му в района 
на структурното звено на МВР се взимат всички необходими мерки за недопускане на 
неговото бягство. Действията по смяна на нарядите, които изпълняват функции по 
охрана на задържани лица, се извършва със знанието и по възможност в присъствието 
на оперативния дежурен на структурното звено на МВР или на непосредствения им 
началник. Във връзка с това извеждането на задържани лица от помещението за задър-
жане до обслужващите помещения се извършва поотделно, при това най-малко от 
двама служители. 

Задържаните лица се наблюдават постоянно – непосредствено или чрез система 
за видеонаблюдение, за което предварително се информират съгласно правилника за 
вътрешния ред в помещенията за задържане. 

При охрана на задържано лице в болнично заведение се уточняват служителите на 
медицинското заведение, които ще имат достъп до лицето, и се установява система за 
връзки и уведомяване на охраната, началника и административния директор на медицин-
ското заведение, уведомява се съответното районно управление и се установява системата 
за връзка и контрол; извършва се охранителна оценка на помещението и се набелязват 
конкретни мерки за организиране на охраната. При необходимост се въвеждат режимни 
мероприятия в района около помещението и в непосредствена близост в сградата до 
мястото, където е настанено задържаното лице. Законодателят поставя изискване към 
полицейските органи, охраняващи задържания през нощта, а именно: служителят трябва 
да е от същия пол, от който е задържаното лице, в случай че престоява в едно и също 
помещение с него. Тази норма има императивен, а не препоръчителен характер. 

За осигуряване на допълнителна информация за задържано лице за нуждите на 
органи на съдебната власт могат да се изготвят справки или да се предоставят копия от 
служебната документация, която се води в структурите на МВР. Право на достъп и 
осъществяване на контрол за спазване на човешките права, реда и режима в помещени-
ята за настаняване на задържани лица в структурите на МВР имат представители на 
международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност и упълномо-
щени съгласно международните ангажименти на Република България или от съответ-
ните компетентни национални институции. Достъп до помещенията за настаняване на 
задържани лица се осигурява и на международни експерти, които могат да ги посеща-
ват по силата на международни договори и конвенции, ратифицирани от държавата. 

Достъп без предизвестие по всяко време до помещенията за настаняване на за-
държани лица в структурите на МВР се осигурява на омбудсмана във връзка с изпълне-
ние на правомощията му като национален превантивен механизъм по Закона за ом-
будсмана [2]. Достъпът на представители на неправителствени организации и други 
органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, е 
след предварително уведомление по реда за пропускателния режим в МВР. 

 
Освобождаване на задържаните лица 
 
При реализиране на целта на задържането – това са случаи, в които по-

нататъшното прилагане на това полицейско правомощие не поражда последици. Като 
такива следват да бъдат посочени разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗМВР, а имен-
но: в случаите на установяване на самоличността на задържаното лице или при транс-
портиране на лица с тежки психични отклонения до съответното здравно заведение. 
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При наличието на съдебно решение, с което е постановено отмяна на задържа-
нето. Това са случаите, когато задържаният чрез своя защитник се е възползвал от 
правото си да обжалва законността на задържането, непосредствено след като му е 
ограничено правото на свободно придвижване. В тези случаи, както вече бе отбелязано, 
съдията следва да се произнесе незабавно. Оттук за служителите на МВР възниква 
задължение за незабавно освобождаване на лицето. Освобождаването на задържаните 
лица в случай на отпадане на основанията за тяхното задържане законът вменява като 
задължение на полицейските органи. В този смисъл след решението на съда действията 
на полицейските органи следва да бъдат насочени към неговото изпълнение. 

По отношение на освобождаването на задържаните лица законът е категоричен: 
„Задържаното лице се освобождава след отпадане на основанието за задържане или 
след изтичане на определения в закона срок“. По отношение на тази хипотеза, регламен-
тираща освобождаването на задържаните лица, полицейският орган, работещ със задър-
жания, няма друга правна възможност за действие, освен освобождаване на лицето. 

Както задържането, така и освобождаването на задържаните лица подлежи на 
съответно документиране. В заповедта за задържане и в книгата за задържани лица се 
записва точният час на освобождаване на задържаното лице. По този начин се контро-
лира спазването на определения в закона и инструкцията 24-часов срок за задържане на 
лица. При освобождаване на задържаното лице в книгата за задържани лица се отбеляз-
ва здравословното му състояние, като при необходимост или по искане на лицето се 
извършва и медицински преглед. 

Напускането на структурното звено на МВР се осъществява след получаване на 
разрешение от длъжностното лице, отговарящо за тази дейност, и от служителя, който е 
работил с него. При освобождаването на лицата съответното длъжностно лице прове-
рява редовността на наличната документация и самоличността на задържаното лице, 
подлежащо на освобождаване. 

В заключение можем да кажем, че задържането от страна на полицията е строга 
мярка и е необходимо да бъдат предоставени силни гаранции и да бъде упражняван 
строг контрол върху законосъобразността на това действие. Задържаният е в уязвимо 
положение, тъй като полицията има правомощията законно да използва физическа сила 
и помощни средства при абсолютна необходимост. Този дисбаланс на правомощия 
понякога създава ситуация на риск, в която може да възникне нарушение на правата на 
човека. Във всички ситуации, свързани със задържане на лица, полицейските служите-
ли трябва да вземат предвид обстоятелства, като възрастта на задържания, неговото 
здравословно състояние, евентуални увреждания и други лични обстоятелства, имащи 
значение при задържането. 
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С настъпването на епохата на информационното общество държавите все пове-

че осъзнават ролята и значението на ресурса информация. Със стремителното развитие 
на информационните технологии границите между държавите стават незначителни за 
предаването на информацията. Променя се и геополитическата картина на света. Наред 
с други ресурси, които са от значение за силата на дадена държава, добиването на нови 
и съхраняването на собствените информационни ресурси се превръща в една от целите 
на държавите през XXI в. Променя се и традиционното разбиране за конфликтите и 
войните между държавите. 

Традиционните войни ги класифицираме по признаци, като географско прост-
ранство, сфера на обхват и количество на участниците. Но днес междудържавните 
въоръжени конфликти практически са изчезнали от международната политическа аре-
на. Появяват се нови субекти във въоръжената борба и нови разбирания за воденето ѝ. 
Държавата вече няма монополна роля в различните конфликти. Съвременната война се 
характеризира с качествено ново разширяване на пространството на конфликта. В 
традиционните, конвенционалните войни главен приоритет си остава физическото 
пространство (в т.ч. икономически и демографски потенциал, въоръжени сили и т.н). 
През XXI в. противоборството се води предимно в духовното и менталното пространс-
тво, т.е. в масовото съзнание на народа, в психологическото му състояние, в средствата 
за масова информация, в междурелигиозните отношения, в обществения морал и др. 
Войната придобива съвършено друг характер за разлика от войните през XX в. Тя се 
води на качествено ново равнище, като засяга различни сфери, като информационната, 
дипломатическата, социалнокултурната, научната, а също и психиката на човека. 

Информацията винаги е била и ще бъде неразделна и важна част от войната и 
конфликтите, които се водят между държавите. Едуард Уолтс представя под формата 
на модел ролята на информацията при един конфликт [9]. Участниците в случая са 
двама, независимо дали става дума за отделни индивиди или държави. Целта на едната 
страна, която се явява „нападател“ в конфликта, е да повлияе и да принуди другата 
страна да действа по начин, благоприятен и изгоден за нападащия. Именно това е 
крайната и желана цел на всеки воюващ – да подтикне противника да действа по жела-
ния начин. Тук Уолтс описва три основни фактора, които са в основата и могат да пов-
лияят на атакуваната страна да действа, – способността, волята и възприятията. Третият 
основен компонент – възприятията, са особено важни, що се касае до оценката и анали-
за на ситуацията. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

202 

В информационното общество конфликтите възникват в сферата на информаци-
онно-психологическите отношения и могат да приемат характер на пряка агресия, 
която е прието да се нарича с термина „информационна война“. В съвременното разви-
тие на международните отношения информацията е главен ресурс, поради който могат 
да възникнат противоречия, сблъсъци на интереси и конфликти. Крайната форма на 
информационното противопоставяне е информационната война. 

В процеса на възникване и развитие на конфликтите в информационната сфера 
могат да се обособят следните стадии [2]: 

1. Информационно противоборство – тук може да са усети експанзия, но не се 
включват и не следват агресия и война. Информационното противоборство с ниска 
степен на агресивност е основна форма на мирното взаимодействие на субектите в 
информационно-психологическата сфера. Тук възникващите противоречия по-скоро 
имат конструктивна роля. 

2. Конфликт на интересите на субектите в информационно-психологическите 
отношения. Конфликтите възникват в резултат на противоречия, които не могат да 
бъдат изгладени в кратки срокове. 

Информационно-психологическият конфликт представлява сблъсък на интере-
сите на два или повече субекта в информационно-психологическите отношения с цел 
изостряне или разрешаване на противоречията по повод на властта в информационното 
пространство. Борбата на субектите за постигане на информационно превъзходство, за 
придобиване на най-развитите съвременни информационни технологии и ресурси се 
превръща в основно направление в конкуренцията между държавите. Всяка от тях се 
старае да установи контрол над информационните ресурси на съперника, като същев-
ременно съхрани целостта на своите собствени. 

Информационната война – това е война от нов тип, при който съзнанието на хо-
рата се превръща както в поле за сражение, така и в обект на поражението. Целта на 
този тип война е дезориентацията, която в голяма степен помага в евентуална бъдеща 
манипулация и преустройство на мислите и съзнанието. Основната задача е не физи-
ческото унищожаване на противника, а разрушаване на заложените идеали и ценности 
и установяване на контрол над съзнанието, за да се формира нов тип съзнание. Може да 
се счита, че информационната война вътре в социума се осъществява посредством 
управляващия елит с цел да се удържи господстващото му положение в дадения мо-
мент. Целта на информационната война е осигуряването на превъзходство над против-
ника, за да не може той да се възползва от никакви други информационни източници 
при анализа и оценката на окръжаващата го среда. 

Необходимо е да обърнем внимание на това, че информационно-психологичес-
ката война се инициира с цел въздействие на масовото съзнание и използва разширен 
арсенал от манипулативни методи, които са насочени към формиране на общественото 
мнение в посока, изгодна за манипулатора. Използват се редица способи на пропаган-
дата и идеологическата обработка на гражданите. Целта е постигане на устойчив резул-
тат във формирането на общественото мнение и налагане на модели на поведение. В 
постигането на подобен резултат активно се използват средствата за масова комуника-
ция, информация и пропаганда, с чиято помощ се оказва идеологическа обработка на 
съзнанието на масите. Информационните войни могат да се водят във всяка точка на 
информационното пространство, и най-вече там, където има уязвими места и нестабил-
ност. Съвременните информационни войни намират широко приложение и се използват 
в икономическата, политическата и военната борба. 

В традиционните военни мероприятия, както и в информационната война, която 
съпътства военни действия и конфликти, може лесно да се определи коя държава пече-
ли и коя не – за победа можем да сметнем промяната в нагласите на войските и тяхната 
деморализация за водене на военни действия срещу другата държава. Също така про-
никването в информационните системи и мрежи на противника и получаването на 
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важна информация за неговите действия и намерения водят до превъзходство и пос-
ледваща победа (в нейните класически измерения). 

Това не се отнася до чисто информационната война и до нейната психологичес-
ка модификация, която е насочена към определени групи хора и населението като цяло 
и която се води и в мирно време. При този тип действия няма човешки жертви и уни-
щожаване на инфраструктура – транспортна, енергийна и т.н. Целта тук е не завладява-
нето на територии и физическо разрушаване, а завладяване на мислите, представите и 
възприятията на хората. Друга цел е да се създаде негативен образ на държавата „про-
тивник“, за да се дискредитира международното ѝ положение и водената вътрешна и 
външна политика. Поради този факт е трудно да се определят основните критерии за 
„победа“. За победа може да се смята появата на нестабилност и разделение сред об-
ществото, което от своя страна не разбира в голяма степен, че е подложено на външен 
информационен и психологически натиск. 

Като правило началото на информационната война е трудноосезаемо. Това се 
отнася и за края на този тип война, т.е. сложно е да се разбере в кой момент дадена 
държава инициира, започва или прекратява информационното въздействие върху про-
тивника си. Когато говорим за използването на оръжие в традиционната война, ясно се 
забелязват неговите последици – унищожаване на военна техника, на инфраструктура и 
човешки жертви. Докато информационното оръжие е насочено, от една страна, към 
промяна и завладяване на информационните системи на врага, а от друга, когато се 
използва против хората, – към промяна на техните нагласи, представи и разбирания за 
окръжаващия ги свят и протичащите в него процеси. 

Към основните задачи на всяка държава (или група държави) при осигуряване 
на информационна стабилност на обществото и информационно превъзходство над 
другите държави спадат: 

- Определяне и формиране на жизненоважните интереси на обществото и дър-
жавата в информационната сфера, както и действия по прогнозиране и минимизиране 
на заплахите за информационната сигурност. 

- Усъвършенстване на нормативно-правната база по отношение на недопускане на 
външни заплахи към информационните системи и на такива, насочени към гражданите. 

- Осигуряване на правата на гражданите за достъп до истинна и достоверна ин-
формация. (Манипулирането на информацията води до негативна реакция от страна на 
населението, което води до дестабилизация на обществото). 

Осъществяването на тези задачи и постигането на информационната стабилност 
и сигурност можем да определим като вид победа. 

Победител в информационната война е тази държава, която в най-голяма степен 
успее да моделира и промени поведението и нагласите на противника (като под „про-
тивник“ не се има предвид само отделна държава или коалиция, а и отделният индивид, 
населението). Разбира се, това не е лесна задача, тъй като, за да се постигне превъз-
ходство над противниковата страна, трябва да се набави достатъчно достоверна и точна 
информация относно него. Това ще спомогне за изучаване на поведението и нагласите 
му, ще послужи като основа за формиране на евентуално бъдещо поведение. Освен 
синтезиране на голям обем информация, е необходимо да се отчитат и специфичните 
характеристики на всяко общество при информационно-психологическата война, т.е. 
тук говорим за култура, история, малцинства, икономически статут и политическа 
конюнктура в страната. 

 
Заключение 
 
Съвременното информационно общество доведе до нови форми на противопос-

тавяне и разрешаване на споровете и конфликтите. Информационните войни, които 
практически не са известни и не са част от предишното индустриално общество, днес 
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все повече представляват заплаха както за националната сигурност на държавата, така и 
за стабилността в обществено-политическите отношения вътре в нея. 

 
Литература 
1. Ланцон, С. А. Государства и негосударственные актеры в вооруженных конфликтах 

старого десятилетия 21 века. – В: Гибридные войны в хаотизирующемся мире 21века. Москва: 
Московский университет, 2015. 

2. Манойло, А. В. Государственная информационная политика в особых условиях. Мо-
нография. Москва: МИФИ, 2003. 

3. Павлова, М. Имиджови аспекти на информационната война. София: За Буквите – о 
писменехь, 2016. ISBN 978-619-185-248-2. 

4. Стоянов, Н. Хибридна война и ненасилствени революции. София: Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“, 2016. 

5. Arquilla, J., D. Ronfeldt. The advent of netwar (recivited). – In: Newtworks and netwars. 
6. Libicki, M. Conquest in cyberspace. National security and information warfare. Cambridge, 

2007. 
7. Szafranski, R. A Theory of Information Warfare, Preparing For 2020. – In: Airpower 

Journal, Spring 1995. 
8. Waltz, Ed., M. Bennett. Counterdeception. Artech House, 2007. 
9. Waltz, Ed. Information Warfare Principles and Operations. Artech House,1998. 
 



д-р Чавдар Грошев 

 

205 

УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 
ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ 

 
д-р Чавдар Грошев 

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив 
 

STRENGTHENING NATIONAL SECURITY 
THROUGH BORDER MANAGEMENT 

 
Chavdar Groshev, PhD 

Higher School of Security and Economics – Plovdiv 
 
Abstract: In his article, the author outlines the crucial importance of protecting the European 

Union's external borders, the role of the Schengen Borders Code in removing the internal borders of the 
Union, and the established agencies and security systems. The role of the Republic of Bulgaria in the co-
ordination of national security processes is also analyzed. 

Key words: external borders, security, migration, visas, criminalization of illegal crossing of the 
border 

 
На 1.01.2007 г. Република България стана член на Европейския съюз. От този 

момент на територията ѝ започна да действа правото на Съюза като самостоятелен 
правен ред, надграждащ вътрешното право. Една от задачите, поставени пред обедине-
нието, е създаването на пространство без вътрешни граници между държавите членки с 
цел осъществяване на свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Гаранция 
за тези свободи и тяхното ненакърняване е премахването на вътрешните граници между 
държавите членки и създаването на обща външна политика по отношение на управле-
нието на външните им граници. 

Външните граници на ЕС се очертават по следния начин: източната граница е 
сухопътна и преминава по границите на девет държави членки – Финландия, Естония, 
Литва, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, България и Румъния; сухоземните граници 
на юг и в частност на Балканския полуостров са България, Гърция и Хърватия. Особено 
значение за охрана на външните граници има прекият подстъп на Турция към Евро-
пейския съюз, от където е основният маршрут на мигранти към Западна Европа; на юг 
Европейският съюз граничи със Средиземно море, а сухопътните части на тези външни 
граници са в Италия, Малта и Испания. За целта на нашето изложение ще акцентираме 
на разположението на България, осъществяваща пряка връзка между Европейския съюз 
и Република Турция. Пред България стои отговорност от изключително значение – 
постигане на правилно управление и защита на собствените граници и добър граничен 
контрол при преминаване им. Постигането на тези цели е съществено не само за запаз-
ването на суверенитета на страната ни, но и за всички държави – членки на Съюза, 
които са премахнали вътрешния граничен контрол. 

Под една или друга форма свободното движение между европейските държави 
съществува от Средновековието.1 Споразумението от 14.06.1985 г., подписано в люк-
сембургския град Шенген,2 е първият акт, чиято цел е постепенното премахване на 

                                                 
1 Вж. например Ханзейската лига, създадена с цел защита на определени търговски интереси и дипломатически 
привилегии в градовете и държавите в териториалния ѝ обхват, като по този начин се улеснява и регулира 
свободното движение на хора във връзка с търговски въпроси. Официално основана през 1356 г., Лигата води 
началото си от възстановяването на Любек от Хайнрих Лъв през 1159 г. Тя е играла важна роля при изграждане-
то на икономиките, търговията и политиката в региона на Северно море и Балтийско море в продължение на 
повече от 300 години. 
2 Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите 
от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното 
премахване на контрола по техните общи граници. 
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вътрешните граници между членуващите държави и установяването на контрол по 
външните им граници. Отделните 28 държави – членки на ЕС, прилагат постиженията 
на правото от Шенген в различна степен.3 С приемането на Договора от Лисабон въп-
росът за важността и необходимостта от засилване на контрола по външните граници 
намира съществено законодателно решение. То е изразено по-специално в чл. 67 от 
Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС): „Той осигурява отсъствието 
на контрол на лицата на вътрешните граници и развива единна политика по въпросите 
на убежището, имиграцията и контрола на външните граници, която се основава на 
солидарността между държавите членки и е справедлива спрямо гражданите на трети 
страни“4. 

Управлението на външните граници на Европейския съюз стана особено акту-
ално в светлината на миграционната криза, засегнала Европейския съюз още през 2014 
г. и задълбочила се през последните години. Наличието на значителен по обем приток 
на мигранти от трети страни, като Сирийската арабска република, Ислямска република 
Афганистан, Република Ирак и др., търсещи убежище на територията на държавите – 
членки на Европейския съюз, поставя на преден план въпроса за адекватната защита на 
външните граници на Съюза. Проблемът не е само от политическо естество, напротив – 
той значително и пряко под различни форми засяга правата на гражданите на Съюза. 
По данни на проучване на Евробарометър на Европейския парламент относно „възпри-
ятията и очакванията“ от месец април 2016 г. средно 71 % от запитаните граждани на 
Европейския съюз са на мнение, че трябва да се засили намесата на Съюза по защитата 
на външните граници.5 За България този процент е по-висок – 79.(вж. Фигура № 1). 
Следва да се има предвид, че преди началото на миграционните процеси към Европа 
само три държави са използвали като способ за охрана издигането на огради по външ-
ните граници, за да попречат на мигранти и бежанци да достигнат до тяхната терито-
рия, – Испания, Гърция и България. След 2015 г. обаче тази тенденция се промени и все 
по-голям брой държави – членки на ЕС, започват изграждането на огради, за да попре-
чат на нелегалните мигранти да навлязат на територията им. Хърватия поставя ограда 
на границата си със Сърбия, ограда има и между Австрия и Словения и т.н. 

В резултат на новосъздадените условия на континента, породени от бежански 
потоци и миграционни процеси, първоначалните актове и насоки за охрана на външни-
те граници на Европейския съюз стават недостатъчни за гарантиране на сигурността и 
спокойствието на европейските граждани. Това налага Европейският съюз да работи 
върху конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Европа – промяна в законода-
телството и създаване на нови агенции, които да подпомагат държавите членки при 
охраната на външните граници. Мерките включват: създаване на нова европейска аген-
ция за гранична и брегова охрана, актуализирана Шенгенска информационна система, 
системни проверки в съответните бази данни на всички лица, които преминават през 
външните граници, нова система за влизане/излизане за гражданите на трети държави, 
система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), нови прави-
ла за постигане на по-висока оперативна съвместимост на базите данни на ЕС и т.н. 

 

                                                 
3 Двадесет и две от общо 28-те държави – членки на ЕС, участват пълноценно в постиженията на правото от 
Шенген, а България, Хърватия, Кипър и Румъния са в процес на присъединяване като пълноправни членове. 
Съгласно чл. 4, § 2 от Акта за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз страната вече прилага някои 
разпоредби на правото от Шенген. Лихтенщайн, Исландия, Норвегия и Швейцария също прилагат постиженията 
на правото от Шенген по силата на двустранни споразумения с Европейския съюз. По отношение на Ирландия и 
Обединеното кралство съществуват особени договорености. 
4 Според чл. 79 от ДФЕС „Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира на всички етапи 
ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, преби-
ваващи законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и 
засилена борба с тези явления“. 
5 http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-062016/default_bg.htm#borders; http://www.europarl.europa.eu/ 
RegData/etudes/BRIE/2016/586589/EPRS_BRI(2016)586589_EN.pdf 
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Фигура № 1. 
 

 
 
Още на 19 юни 1990 г. е подписана Конвенцията за прилагане на Споразумение-

то от Шенген6, определяща насоките и мерките, които следва да предприемат държави-
те членки, за да подсигурят и защитят границите. Конвенцията обхваща въпроси, като 
организацията и управлението на външната граница и премахването на вътрешния 
граничен контрол, процедурите за издаване на визи и използването на единна база 
данни за преминаващите границата лица и навлизащи във вътрешните територии на 
подписалите Конвенцията държави, както и установяването на механизъм за сътрудни-
чество между имиграционните служби на тези държави. Конвенцията е действаща и 
сега, въпреки че отчасти е заменена от Кодекса на шенгенските граници. Последният 
има двузначна цел: от една страна, предвижда премахването на граничния контрол за 
лица, които преминават през вътрешните граници между участващите държави – член-
ки на Европейския съюз; от друга страна, установява правила за граничния контрол на 
лица, които пресичат външните граници на държавите – членки на Европейския съюз. 

Кодексът на шенгенските граници от 2006 г.7 търпи множество промени през 
годините, което води до създаването на изцяло нов Кодекс на шенгенските граници 
през 2016 г.8 В мотивите за приемането на новия Кодекс е посочено, че граничният 
контрол е от интерес не само за държавата членка, през чиято външна граница той се 
извършва, но и за всички държави членки, които са премахнали вътрешния граничен 
контрол. Контролът по границите трябва да помогне в борбата с незаконната имигра-
ция и трафика на хора и да предотврати всяка заплаха за вътрешната сигурност на 
държавите членки, техния обществен ред, здравеопазване и международни отношения. 
Тази аргументация е залегнала в т. 6 на мотивите, което обосновава и важността за 
Съюза от добра защита на външните му граници. Действително към настоящия момент 
България все още не е станала част от Шенгенското споразумение, но като се има пред-
вид членството ни в Европейския съюз и географското разположение на страната ни, 
голяма част от разпоредбите, предвидени за защита и сигурност, касаят и Република 
България, в т.ч. приложение намира и Кодексът за шенгенските граници, с изключение 

                                                 
6 Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразуме-
нието от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, 
Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи 
граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г. 
7 Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс 
на Общността за режима на движение на лица през границите. 
8 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекса на Съюза 
за режима на движение на лица през границите. 
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на няколко изрично посочени разпоредби.9 Съгласно Кодекса държавите членки имат 
задължението да поддържат ненарушимостта на външната граница на ЕС, като същата 
следва да се пресича единствено на определените за тази цел места, където това е раз-
решено, и след извършване на цялостна и задълбочена проверка на преминаващите 
лица. 

В последните изменения на Кодекса на шенгенските граници от 2016 г. се ут-
върждават легални дефиниции на понятията „външна граница“ и „вътрешна граница“. 
„Вътрешни граници“: а) общите сухопътни граници, вкл. реки и езера, на държавите 
членки; б) летищата на държавите членки за вътрешни полети; в) морски, речни и езер-
ни пристанища на държавите членки за редовни вътрешни фериботни превози. „Външ-
ни граници“: сухопътните граници на държавите членки, вкл. границите по реки и 
езера, морски граници и техните летища, речни пристанища, морски пристанища и 
езерни пристанища, доколкото те не представляват вътрешни граници. В Кодекса из-
рично е посочено, че всички лица могат да преминават през външните граници след 
минимална проверка за установяване на самоличността въз основа на представяне или 
показване на пътните си документи. Граничните проверки следва да се извършват по 
начин, който напълно зачита човешкото достойнство. За гражданите на трети страни 
обаче са предвидени цялостни проверки, които включват обстойна проверка при влиза-
не. Това обхваща следните аспекти: проверка дали гражданинът на трета страна прите-
жава валиден документ за преминаване на границата, а когато е необходимо и дали има 
виза или разрешение за пребиваване; задълбочена проверка на пътните документи за 
признаци за фалшификация или подправяне; проверка на печатите за влизане и излиза-
не върху пътните документи на съответния гражданин на трета страна с цел проверка 
чрез сравняване на датите на влизане и излизане на максималния срок на разрешен 
престой на територията на държавите членки; проверка по отношение на мястото на 
заминаване и дестинацията на съответния гражданин на трета страна и целта на плани-
рания престой, проверка дали съответният гражданин на трета страна разполага с дос-
татъчно средства за издръжка за срока и целта на планирания престой (за Франция 
например минималният размер на сумата за престой на ден е в размер на 30 евро), за 
завръщането си в държавата на произход. Граничният контрол включва не само про-
верки на лица на граничните пунктове и наблюдение на зоната между тези пунктове, но 
също и анализ на рисковете за вътрешната сигурност и анализ на заплахите, които 
могат да засегнат сигурността на външните граници. Вменено е задължение на гранич-
ните служби при установяване на гражданин на трета страна, който незаконно е преми-
нал границата и който няма право на престой на територията на съответната държава 
членка, да се задържи и за него да се прилагат процедурите за връщане. Това се отнася 
и за граждани, които не притежават необходимата виза за пребиваване или друг доку-
мент, позволяващ им престой на територията на държава членка, когато такива се изис-
кват съгласно европейското законодателство. Необходимо е да се отбележи, че правото 
на ЕС, съдържащо се в текстовете на Регламент „Дъблин III“10, дава и конкретно опре-
деление на понятието „виза“ (чл. 2, бел. авт.): разрешение или решение на държава 
членка, което се изисква за транзитно преминаване или влизане с намерение за преби-
ваване в тази държава членка или в няколко държави членки. 

                                                 
9 § 44 от Съображенията за приемане на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 
2016 г. относно Кодекса на Съюза за режима на движение на лица през границите. По отношение на България, 
Хърватия, Кипър и Румъния чл. 1, ал. (1), чл. 6, § 5 а), Дял III и разпоредбите на Дял II и приложенията към него, 
които се отнасят до ШИС и до ВИС, представляват разпоредби, които се основават на постиженията на правото от 
Шенген или по друг начин са свързани с тях съответно по смисъла на чл. 3, § 2 от Акта за присъединяване от 2003 
г., на чл. 4, § 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на чл. 4, § 2 от Акта за присъединяване от 2011 г. 
10 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на 
критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за междуна-
родна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без 
гражданство. 
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По въпроса за необходимостта от виза за преминаване на границата следва да се 
има предвид, че идеята на визовата политика не е ненужно ограничаване на преминава-
нето и престоя на териториите на държавите членки. Целта е улесняване на възможнос-
тите за пребиваване на пътници на законно основание и превръщането на Шенген в 
привлекателна дестинация за граждани на трети държави, в пространство, в което се 
поддържа високо равнище на сигурност. На територията на Съюза първоначално са 
действали правила, очертаващи широк кръг трети държави,11 чиито граждани са се 
нуждаели от виза, за да преминат външните граници на ЕС. Впоследствие, с приемане-
то на двустранни споразумения между Съюза и третите държави, този списък значи-
телно е променен. С последното изменение на Регламента, уреждащ необходимостта от 
притежаване на виза от граждани на трети страни, от 2014 г.12 е ограничен кръгът от 
трети страни, чиито граждани се нуждаят от виза, когато преминават външните грани-
ци на държавите членки. В същото време е увеличен броят на трети държави, за чиито 
граждани не се изисква виза при преминаване на външна граница на Съюза, когато 
престоят им е до 90 дни. Сред първите са Афганистан, Армения Азербайджан, Китай, 
Египет, Кувейт, Мароко, Пакистан, Русия, Турция и др. В същия този Регламент са 
изброени изчерпателно и третите държави, чиито граждани не се нуждаят от визи при 
преминаване на външни граници на ЕС, стига престоят им да е до 3 месеца. Част от тях 
са Андора, Аржентина, бивша Югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, 
Австралия, Албания, Босна и Херцеговина, Боливия, Бразилия, Чили, Коста Рика, Ек-
вадор, Естония, Гватемала, Ватикана, Хондурас, Израел, Япония, Малайзия, Мексико, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Салвадор, Сан Марино, Сингапур, Южна Корея, 
Швейцария, Съединени американски щати, Венецуела и др. 

С цел гарантиране на сигурността в Европейския съюз са създадени специални 
агенции и системи за наблюдение на границите и подпомагане на държавите членки 
при защита на външните граници на Съюза. Същите осъществяват своята дейност при 
зачитане на човешкото достойнство, правото на живот, забраната на изтезанията и на 
нечовешкото или унизително отношение или наказание, забраната за трафик на хора, 
правото на свобода и сигурност, правото на защита на личните данни, правото на дос-
тъп до документи, правото на убежище и закрила срещу извеждане и експулсиране, 
принципите на забрана за връщане и на недискриминация. По този начин се осъщест-
вява по-добра защита на гражданите от трети страни, опитали се да преминат външна 
граница на Съюза, и подкрепа на държавите членки при управлението на външните 
граници и сътрудничеството в отношенията им с трети страни.13 Във връзка с визовия 
режим първостепенно значение има Европейската система за информация за пътувани-
ята и разрешаването им (ETIAS) по отношение на граждани на трети държави, освобо-
дени от изискването за притежаване на виза при преминаване на външните граници за 
определен период от време.14 Чрез обработката на информацията, получена от тази 
система, е възможно да се прецени дали присъствието на граждани на трети държави на 
територията на държавите членки би представлявало риск за сигурността, риск от неза-

                                                 
11 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани 
трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и на тези, чиито 
граждани се освободени от това изискване. 
12 Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регла-
мент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници на държавите членки, както и на тези, чиито граждани са освободени от 
това изискване. 
13 Впрочем чл. 80 от ДФЕС гласи, че „политиките на Съюза и тяхното прилагане се ръководят от принципа на 
солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, вкл. и във финансово 
отношение. Винаги, когато е необходимо, актовете на Съюза, приети по силата на [посочената глава], съдържат 
подходящи мерки за прилагането на този принцип“. 
14 Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на 
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226. 
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конна имиграция или висок епидемичен риск. Събираните данни са необходими за 
предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с тероризъм или 
други тежки престъпления. Цели се също и по-строг контрол и проверка на максимално 
разрешения срок на престой на териториите на държави членки от граждани на трети 
страни, за които не се изисква виза при престой до 90 дни в рамките на общо 180 дни. 
При обработката на получените данни са залегнали строги правила за защита на ин-
формацията. 

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външ-
ните граници на държавите – членки на Европейския съюз, е една от първоначално 
създадените агенции за управление и подпомагане на границите на държавите членки, а 
впоследствие същата е преобразувана в т.нар. „FRONTEX“15 – Европейска агенция за 
гранична и брегова охрана. При осъществяване на гранична и брегова охрана тази 
Агенция действа съвместно с националните органи, които отговарят за управлението на 
границите, вкл. и за бреговата охрана. Със създадената Агенция се цели да се гарантира 
вътрешната сигурност на Европейския съюз чрез подпомагане на държавите членки в 
управлението на границите, контрол на миграционния поток, превенция срещу бъдещи 
заплахи и контрол на трансграничната престъпност. Агенцията има право да работи и с 
трети държави с оглед на постигане на целите си. Целта е FRONTEX да допринася за 
разкриване на тежки престъпления, като незаконно превеждане на мигранти през гра-
ница, трафик на хора, тероризъм и т.н. В правомощията на Агенцията е извършването 
на редовен мониторинг на управлението на външните граници. При осъществяване на 
своята дейност същата се подпомага от Европол в борбата с тежки престъпления, които 
засягат териториалната цялост и суверенитета на две или повече държави членки. 

Най-малко веднъж годишно FRONTEX прави мониторинг и оценка на техни-
ческото оборудване, персонала и собствените финансови ресурси на държавите членки, 
предвидени за осъществяване на граничен контрол. По този начин се цели да се устано-
вят възможностите на държавата да се справи с настоящи и бъдещи заплахи за сигур-
ността по външните граници на Съюза, както и да се предвидят последиците от това за 
шенгенското пространство на сигурност и оценка на възможностите на държавите 
членки да вземат участие в екипите за бързо реагиране. Предвидена е възможност за 
предписване на конкретни мерки, с които защитата на границата да бъде по-ефективна. 
Държава членка може да поиска от FRONTEX да започнат съвместни операции за 
подпомагане на контрола на външните граници. В случай, че пред държавата има конк-
ретни и прекомерни предизвикателства (например струпване на определени места по 
външните граници на голям брой граждани на трети държави, опитващи се да преминат 
незаконно границата), Агенцията за гранична и брегова охрана има възможност за 
осъществяване на бърза гранична намеса, изразяваща се в изпращане на екипи за под-
помагане на защитата на границата за ограничен период от време на територията на 
поискалата помощ държава членка. 

Съставът на осигуряваните екипи за бърза гранична намеса се състои от опреде-
лен брой гранични служители или други компетентни служители от всяка държава 
членка. Резервът за бързо реагиране може да бъде разположен незабавно в случай на 
нужда от всяка държава членка. За подсигуряване на състава му всяка държава членка 
осигурява ежегодно на Агенцията за гранична и брегова охрана определен брой служи-
тели, които да съответстват на определените профили. За България минималният брой 
на осигурените служители е 40, за Германия – 225, за Малта – 6, и така от всяка държа-
ва до достигане на общ минимален брой 1500 служители.16 

                                                 
15 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската 
гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 
Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета. 
16 В правомощията на тази Агенция също е да поиска от държавата членка да изключи даден граничен служител 
от резерва в случай на неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила. 
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FRONTEX осигурява подходящ и ефективен мониторинг не само чрез анализ на 
риска, но и с обмен на информация от Европейската система за наблюдение на грани-
ците (Eurosur).17 По този начин се обединява и анализира събраната от държавите член-
ки информация и се установяват евентуални промени в маршрутите на незаконната 
миграция или нови методи, използвани от престъпните мрежи. Европейската система за 
наблюдение на границите ще засили сътрудничеството между държавите членки и 
FRONTEX, като допринесе за управлението на външните граници и спомогне за спася-
ването на живота на хора (особено в моретата). Опитите за незаконно преминаване на 
мигранти през Средиземно море поставят предизвикателства пред морската сигурност 
(като тероризъм, незаконен трафик и имиграция). Нужни са инвестиции на ниво регио-
нално морско сътрудничество, които да включват разузнаване, наблюдение, патрули-
ране и дейности по брегова охрана.18 В тази връзка и основната цел на системата 
Eurosur е откриване, предотвратяване и борба с незаконната имиграция и трансгранич-
ната престъпност и допринасяне за осигуряване на защита и спасяване на живота на 
мигранти чрез наблюдение на външните морски и сухопътни граници на държавите 
членки. За целта във всяка държава членка се създават национални координационни 
центрове, чрез които ще си сътрудничат всички органи, свързани с охраната на грани-
ците на държавите. 

Европейската система за наблюдение събира и обработва информация, получе-
на, освен от националните координационни центрове, и от агенциите и институциите 
на Европейския съюз и международни организации. Осъществява и съдействие с трети 
страни въз основа на двустранни или многостранни споразумения. В Република Бълга-
рия към настоящия момент има създаден и функциониращ Национален координацио-
нен център към Гранична полиция.19 Центърът е постоянно действащ орган и съгласува 
дейностите на всички национални органи, изпълняващи задачи за контрол на граници-
те. Освен него на територията на страната ни действат още Регионален координационен 
център, локални координационни центрове и периферни устройства, които са част от 
интегрираните системи за наблюдение. С тези структури за наблюдение на границите 
ни денонощно се осигурява придобиване, систематизиране и архивиране на информа-
ция от широк спектър източници в реално време с цел осъществяване на високоефек-
тивно техническо наблюдение и създаване на база данни за анализ и оценка на риска на 
оперативно и тактическо ниво.20 

За целите на правоприлагането и наказателната политика е създадена и система-
та „Евродак“21, чрез която при определени условия специални национални органи на 
държавите членки и Европейската полицейска служба (Европол) могат да искат срав-
няване на данни за дактилоскопни следи с тези, съхранявани в централната система. За 
да бъде предоставена обаче исканата информация от националните органи, следва да са 
налице определени кумулативни условия: сравняването е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или разследването на терористични престъпления или 

                                                 
17 Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на 
Европейска система за наблюдение на границите (Eurosur). 
18 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегията на ЕС за морска сигур-
ност“ (2014/C 458/11). 
19 Инструкция № iз-1455 от 31 юли 2013 г. за способите и организацията за осъществяване на наблюдението на 
държавната граница на Република България. 
20 Чл. 17, ал. 1. Инструкция № iз-1455 от 31 юли 2013 г. за способите и организацията за осъществяване на 
наблюдението на държавната граница на Република България. 
21 Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система 
Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 
604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеж-
дането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
държава или от лице без гражданство, и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите 
органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 
1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ 

 

212 

други тежки престъпления; сравняването е необходимо в конкретния случай; същест-
вуват основателни причини да се смята, че сравняването ще подпомогне съществено 
предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните 
престъпления. Същите са условията и при постъпило искане от страна на Европол за 
предоставяне на информация за дактилоскопни следи. Видно е, че е недопустимо само-
целното искане на информация, а същата следва да отговаря на ясно регламентирани 
императивни критерии. 

Съществен начин за укрепване на националната сигурност в държавите членки е 
приемането на директива и рамково решение22 относно криминализирането на деяния, 
свързани с подпомагане на незаконното влизане, преминаване и пребиваване на тери-
торията на държавите от ЕС на граждани от трети държави. Всяка държава членка е 
длъжна да приеме подходящи санкции по отношение на следните престъпни деяния: 
всяко лице, което умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава – член-
ка на ЕС, да влезе или премине транзитно през територията ѝ и в нарушение на закони-
те на граничната държава, както и за всяко лице, което с цел финансова облага умиш-
лено подпомага друго, което не е гражданин на държава членка, да пребивава на нейна 
територия в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява пребиваване-
то на чужденци. Освен това държавите членки трябва да предприемат необходимите 
мерки за наказуемост на подбудителите, помагачите, съучастниците, както и при опит 
за извършване на такова деяние. 

Посочените правни постижения и актове на Европейския съюз са с особена важ-
ност за Република България като държава – член на ЕС и кандидат за Шенгенското 
споразумение. Ето защо при приемането на вътрешните правни актове, касаещи преми-
наването на границата ни, следва задълбочено да се изследва материята на вторичното 
право на ЕС в дадената област. В случая въпросът за правилното управление на грани-
ците на България бива изведен на преден план, като се има предвид геостратегическото 
разположение на нашата държава. Република България развива стратегии и законода-
телни актове в тази област – криминализирано е: преминаването на границата на страна-
та без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през 
определените за това места; превеждането през границата на страната на отделни лица 
или групи хора без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разреше-
ние, но не през определените за това места; противозаконното подпомагане на чужденец 
да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона с цел имотна облага.23 

Още през 1991 г. у нас е криминализирано влизането или излизането през гра-
ницата на страната не през определените за това места – контролните пропускателни 
пунктове, като за деянието се предвижда наказание до пет години лишаване от свобода 
и глоба. При повторно извършване предвиденото наказание „лишаване от свобода“ е в 
по-голям размер. Размерът на наказанието „глоба“ се е променял през годините съоб-
разно икономическите условия в страната. Законодателят е предвидил възможност за 
тези деяния да бъде конфискувана част или цялото имущество на дееца, като с оглед на 
голямата обществена опасност на подобен вид деяния наказуемо е и приготовлението 
за това престъпление.24 

Друга разпоредба от националното ни законодателство регламентира нелегал-
ното превеждане през границата на отделни лица или групи хора без необходимото за 
това разрешение от надлежен орган или не през конкретните места (граничните пунк-
тове). Тук водещо при правилната оценка на престъплението е подпомагането на трети 

                                                 
22 Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагането на незаконното 
влизане, преминаването и пребиваването; както и Рамково решение на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепва-
не на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и 
престой (2002/946/ПВР). 
23 Вж. Чл. 279-281 от НК. 
24 Съгласно чл. 279, ал. 5 от НК: „Не се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползва от правото на 
убежище, съгласно Конституцията“. 
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лица да преминат незаконно границата на страната чрез създаване на необходимите 
условия за това. Предвидени са и квалифициращи състави, при които размерът на нака-
занието е значително висок – от една до десет години лишаване от свобода, както и 
глоба. По-тежко наказуеми са деянията, при които през границата на страната се пре-
вежда непълнолетно лице – все още ненавършило 16 години, или превеждането се е 
осъществило без знанието на преведения. Предвижда се по-тежко наказание и ако 
превежданото лице не е български гражданин. Този квалифициращ признак е в унисон 
с горепосочената Директива, уреждаща криминализирането на деяния, свързани с под-
помагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването на територията на 
страните от ЕС.25 Разрешението на надлежните органи, даващо право на едно лице да 
пребивава в друга държава, включва сложен фактически състав, чиито елементи са 
издаване по съответния ред на официален документ – международен паспорт, предос-
тавящ възможност на конкретното физическо лице, на което е издаден, да преминава 
границите, а също и проверка на редовността на този документ от съответните органи 
при влизане и излизане от страната.26 

Последният състав на престъпление в НК на Република България е превеждане 
през границата и подпомагане на чужденци да пребивават на територията на страната с 
користна цел. Първоначалната редакция на този текст е свързана единствено с подпо-
магането на чужденци да живеят на територията на страната не по установения в стра-
ната правен ред с цел набавяне на имотна облага. През 2015 г. с изменение на НК зако-
нодателят прибави ново изпълнително деяние: превеждането на чужденци през грани-
цата на страната ни в нарушение на закона.27 Целта на това изменение е да се обхванат 
повече хипотези при нарушаване на граничния контрол. 

Считам, че de lege ferenda е удачно да бъде криминализирано както приготовле-
нието, така и неуспялото подбудителство към престъпленията, свързани с незаконното 
преминаване на границата, като се има предвид високата обществена опасност както за 
националния суверенитет на страната ни, така и за вътрешната сигурност на Европейс-
кия съюз. 

Укрепването на външните граници на ЕС е от ключово значение за гарантира-
нето на вътрешната сигурност и за запазването на свободата на движение в шенгенско-
то пространство. В светлината на нарастващите предизвикателства в областта на поли-
тиката и укрепването на националната сигурност е необходимо да се засили интеграци-
ята на постиженията на правото на Шенген и на Европейския съюз в областта на миг-
рацията, убежището и външните граници, в т.ч. и на територията на Република Бълга-
рия, за справяне с възможните извънредни ситуации. 
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Abstract: There is urgent need to analyse the terms „societal security“, „security policy“, 

„identity“, „identity policy“ and „identity politics“ in order to draw the line between their proper mean-
ing and current misunderstandings. The accepted views automatically refer them to „social exclusion“. 
The research argues and states that it is misleading and that protecting societal security means to protect 
identity preventing social exclusion. 

Key words: societal security, security policy, identity, identity policy, identity politics, social 
exclusion, culture, state security, human safety 

 
Предмет на нашето кратко изследване е решението на задачата да разграничим 

понятията „защита на социеталната сигурност“, „политика за сигурност“ и „политика 
на идентичност“. За целта e изключително важно да подредим съдържанието на нашето 
разбиране за идентичността и културата, което изпълва съдържанието на понятието 
„социетална сигурност“. Само по такъв начин можем да определим обекта на защита и 
оттук спецификата на тази защита. Съвсем накратко, но в достатъчна степен за поста-
вените от нас цели, следва да обърнем внимание на термини, като „култура“, „нацио-
нална идентичност“, „сигурност“, и да приемем наготово понятия, като „социално 
изключване“ и „социално включване“, чийто обхват е сравнително точно определен 
извън рамките на науката за сигурността. За да извлечем рационална полза, в хода на 
изследването се възползваме от правото си да се абстрахираме от извънконтекстуални 
спорове, включително около предпочитанията към една или друга концепция, като 
намерим опора в приети, макар и не безспорни, постижения на науката за сигурността, 
доколкото има такава. 

Неотдавна в публикация за електронното издание Project Syndicate бившият чи-
лийски финансов министър Андрес Веласко отбеляза: „Споменете ли думите „полити-
ки на идентичност“ (identity politics), рискувате да разпалите скандал“1. Според него 
причина за това е заблудата, че съществуват „без-идентични политики“ (identity-less 
politics). Авторът посочва някои добри и лоши страни на политиките на идентичността. 
От една страна, въз основа на доверието към отправяните обещания политиките на 
идентичността могат да повишат представителността на представителната демокрация.2 
От друга страна, политиките, движени от различни идентичности, могат да предизвикат 
поляризация в обществото. „Майката на всички опасности – изтъква Веласко – е [фак-
тът], че идентичностите могат да бъдат манипулирани за политическа изгода, което е 

                                                 
1 Velasco, Andrés. The Promise of Liberal Identity Politics. Project Syndicate. [online]. project-syndicate.org, 
03.08.2018, HTML. [accessed 10.08.2018]. 
2 Андрес Веласко говори за положителни и отрицателни страни на идентичността, но по смисъл неговото изло-
жение се отнася до използването на идентичността за политически цели, т.е. до положителните и отрицателните 
страни на политиката на идентичност (Срв. Velasco, A. Op. mem.). 
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точно това, което правят популистите.“3 Всъщност за политическа изгода могат да 
бъдат манипулирани не само идентичностите, но и обществените поръчки например... 
Т.е. проблемът не е в идентичностите, а някъде другаде. 

Острият спор за идентичността днес е актуалната причина да обърнем внимание 
на проблемите, свързани с този спор. Ние обаче не бива да се впускаме в злободневната 
кавга между неолиберализма и консерватизма, глобализма и национализма, космополи-
тизма и изолационизма или други конфронтиращи се идеологеми. В центъра на раз-
съжденията си следва да поставим почти еднозначно определен термин, който да ста-
билизира нашата гледна точка извън емоциите на злободневието. И за нас този термин 
е „социално изключване“. Защо? 

Защото изключването се смята за „родилно петно“ на политиката на идентич-
ност. Последната се заражда през 60-те години на XX в. в САЩ с движението на чер-
нокожите, което носи показателното име Black Power. След тях представителите на 
феминисткото движение и джендър движението в САЩ, подобно на чернокожите аме-
риканци, виждат политически ограничения в упражняването на гражданските си права 
и градят политика на основата на различията.4 Дори маргинализирането на някои общ-
ности, които не успяват да придобият адекватно политическо представителство, е израз 
на политика на идентичност, основана на изключването,5 в смисъл на самоизолиране, 
самозатваряне. 

Политическите цели на съвременните войни също експлоатират идентичността,6 
т.е. представляват политика на идентичност и социално изключване. Негативни приме-
ри – достатъчно: талибаните в Афганистан, явлението „Ислямска държава“, гражданс-
ката война в Сирия… В същото русло са конфликтите около независимостта на испанс-
ката провинция Каталуния, референдумът за брекзит, избирането на Доналд Тръмп за 
президент на САЩ и мн.др. 

Подобни събития сякаш доказват, че политиката на идентичност по дефиниция 
е насочена към разделяне, ориентирана е към миналото и носи изключващ характер.7 

Силен контрааргумент срещу подобна „изключваща“ дефиниция за идентич-
ността и личен вътрешен мотив определя насоката на нашия интерес. В доклад за шот-
ландското правителство през 2010 г. неговите автори – Стив Райкър, Дейвид Макроун и 
Ник Хопкинс, извеждат три основни заключения. Едното от тях е, че съществуват мно-
жество конкуриращи се определения за идентичността и хората правят своя избор за 
някое от тях. „Второ, начините, по които ние очертаваме границите помежду ни, опре-
делят кой е и кой не е приет за „един от нас“.“ Трето, възприемането или неприемането 
на някого за „един от нас“ определя нашето поведение към другите и удовлетворение-
то, което другите получават от нашите прояви на уважение (civility), като по такъв 
начин оформят всекидневния ни опит. 

Авторите на доклада дават пример за инклузивна (приобщаваща) идентичност 
със спасяването на българските евреи през Втората световна война. Изтъкват, че когато 
българите описват българските евреи, те подчертават българската им същност: българ-
ските евреи „говорят и мислят на български, [...] пеят популярни български песни и 
разказват български приказки“. Райкър, Макроун и Хопкинс посочват също, че „бълга-
рите са народ, „надарен с хуманност, справедливост и състрадание към всички, които 

                                                 
3 Velasco, A. Op. mem. 
4 Nicholson, Linda. Identity after Identity Politics. – In: Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 33, pp. 43 
– 74; The Politics of Identity after Identity Politics. Washington University Open Scholarship, January 2010. [online]. 
openscholarship.wustl.edu, PDF, 33 p. [accessed 26.09.2018]. pp. 45 – 60; Смирнова, Анна Геннадьевна и Игорь 
Юрьевич Киселев. Идентичность в меняющемся мире. Учебное пособие. Науч. ред. проф. В. Е. Семенов. Ярос-
лавль: Яросл. гос. ун-т., 2002, 300 с. lib.yar.ru, PDF. 300 с. [доступ 24.09.2018, с. 29]. 
5 Вж. Tarnoff, Ben (rev.). Mistaken Identity by Asad Haider Review the Best Criticism of Identity Politics. – In: The 
Guardian. [online]. theguardian.com, 31.05.2018. HTML. [accessed 31.05.2018]. 
6 Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., c. 28. 
7 Вж. Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., с. 29. 
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страдат.“ Затова предаването на еврейското население би означавало българите да 
„загубят своята морална и духовна уникалност, своята славянска същност, своето бъл-
гарско лице“. [...] Идентичността в нейния тесен смисъл на самоопределяне предопре-
деля идентичността в нейния широк смисъл на тип общество, в което живеем“8. 

Втори, и не последен, пример за приобщаващата българска идентичност е нали-
чието на мюсюлманско тюрбе (гробница) на Бали ефенди, наричан Али Баба, в двора на 
църквата „Свети пророк Илия“ в Княжево, в София.9 Предание разказва, че още дете, 
чието име било Илийчо, Али Баба бил взет като „кръвен данък“ от майка си, българка, 
и пратен в Анадола, където получил духовно образование. Впоследствие се завърнал в 
родното си място, Княжево, и помагал на сънародниците си със своето лечителство и 
закрила. Почитта на българите християни към мюсюлманския суфи е показателна – 
приобщаваща, така, както е показателна приобщаващата закрила на Бали ефенди към 
околните българи по време на турското робство. 

Извън емоцията на спасението и преданието можем безпристрастно да дефини-
раме идентичността в смисъла на Мануел Кастелс: идентичността се състои от присъщ 
на личността набор от ценности, вярвания и нагласи спрямо себе си и другите и не 
съвсем присъщ ѝ набор от роли, които личността играе в отношенията си с другите и в 
обществото.10 Общността, към която личността принадлежи, притежава (почти) същия 
набор ценности, вярвания, нагласи и роли. Личност и общност взаимно приемат, приз-
нават и споделят своята идентичност и принадлежност един към друг, като само тогава 
личността може да бъде пълноценна личност, а общността – пълноценна общност. 

Един от най-атакуваните като закостеняла отживелица видове идентичност е 
националната. Оставяме настрана критиките, които обикновено я изваждат от присъ-
щия ѝ контекст и затова ни отвеждат в задънена улица. Нека се обърнем към нейната 
често пренебрегвана положителна страна! 

Националната идентичност позволява поддържането на себеуважение, при-
надлежност и чувство за сигурност, придава смисъл на живота на хората, може да бъде 
продуктивна сила за създаване на позитивен обществен капитал, който да стимулира 
сътрудничеството с другите, да подобри комуникацията и да насърчи ефективното 
функциониране на демократичните институции.11 

Когато разглеждат етническата идентичност, например Анна Смирнова и Игор 
Киселев обръщат внимание на няколко такива функции: когнитивна – свързана с осъз-
наването, самоотъждествяването, самоопределянето в отношението ние – те; афективна 
– свързана с желанието за принадлежност; регулативна – свързана с институционалните 
норми, традициите, обичаите, споделените ценности, вътрешногруповото общуване; 
психологическа – защитна, свързана с осигуряваната психическа устойчивост и опре-
деленост, с актуализацията на личността; мотивационна – свързана с насочването на 
съзнанието и поведението;12 мобилизационна – свързана с постигането на цели.13 

                                                 
8 Reicher, Steve, David McCrone and Nick Hopkins. A strong, fair and inclusive national identity: A viewpoint on the Scottish 
Government’s Outcome 13. – In: Equality and Human Rights Commission Research report 62. Manchester: Equality and 
Human Rights Commission, Autumn 2010, equalityhumanrights.com, PDF, 29 р. [accessed 24.09.2018, р. 4 – 8]. 
9 Тодоров, Георги. Храмът „Св. пророк Илия“ в Княжево. – В: Църковен вестник, 2004, бр. 14. [онлайн]. 
synpress-classic.dveri.bg, HTML. [достъп 02.12.2018]; Кирилов, Светлозар. Бали Ефенди – един умиращ култ в 
полите на Витоша. – В: Либерален преглед. [онлайн]. librev.com, 21.01.2014, HTML. [достъп 02.12.2018]. Светло-
зар Кирилов погрешно твърди, че култът е присъщ предимно на ромите. В Княжево не е имало многобройна 
ромска общност. Жителите на софийския квартал са главно преселници от Македония. Авторът на настоящия 
доклад е израснал в този квартал (бел. авт.). 
10 По: Macleod, Alex. Culture, National Identity and Security. Notes for a presentation prepared for the Toronto 
Symposium on Human Cultural Security and EU – Canada Relations. University of Torornto, 06 – 07.06.2005. 
individual.utoronto.ca, PDF, 6 p. [accessed 24.09.2018, p. 3]. 
11 Bulmer, Sandra Lindsay. How Do Brands Affect National Identity? The University of Auckland, 2011. 
researchspace.auckland.ac.nz, PDF, 361 p. [accessed 24.09.2018, p. 53]. 
12 Анна Смирнова и Игор Киселев не я назовават изрично „мотивационна“, а отбелязват за нея, че може да 
мотивира съзнанието и поведението на етапа на мобилизация (Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентич-
ность… Цит. съч., с. 93). 
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Изброените функции, струва ни се, не се отнасят единствено до общностите, 
формирани около специфична етничност. Същите функции на човешката идентичност 
можем да открием например в политическите формации, религиозните общности или в 
LGBT групите. В тях също разпознаваме съответните особени когнитивни нагласи, 
афективно привличане, регулирано общуване, защитен психически комфорт, мотиви-
ращо насочване и целенасочена мобилизация, основани върху характерна за тях поли-
тическа, религиозна или LGBT идентичност. Същите функции на идентичността откри-
ваме и при нациите. 

В същността си функциите на идентичността изразяват начините на споделяне 
на ценности, вярвания, нагласи и роли между нея и общността, на приобщаване на 
личността към дадена общност, на формиране на тяхната взаимно споделена при-
надлежност. 

В защита на идентичността можем да обобщим казаното дотук по следния начин: 
Първо. Идентичността определя границите на собствената специфика, които 

едновременно са и очертания на контактната област с други идентичности. Затова 
българските евреи едновременно остават различни от българите, но споделят българска 
идентичност. 

Второ. Идентичността винаги е споделяна, без значение приемана или отхвър-
ляна. Затова идентичността по дефиниция не е нито включваща, нито изключваща. 
Социалното включване и изключване се отнасят преди всичко до способността на да-
дена общност да поддържа социално равенство (равни възможности) и справедливост.14 
Затова политиката на идентичност не означава по дефиниция политика на изключване. 
Социалното изключване е неправомерно определен контекст на понятието „политика 
на идентичност“, който неоснователно компрометира „идентичността“ като такава. 

Трето. Различните видове идентичност имат едно и също предназначение: да 
осигурят самоопределянето, да привличат, да регулират отношенията, да закрилят, 
мотивират и мобилизират членовете на дадена общност. Социалното включване и изк-
лючване могат да повлияят на идентичността, т.е. на самоопределянето, привличането, 
отношенията, закрилата, мотивацията и мобилизацията в дадена общност. 

Четвърто. Националната по нищо не се различава от останалите видове иден-
тичност. Дори, както отбелязва Джайъл Ким, тя не е единствената колективна идентич-
ност, която претендира за политическа власт.15 Следователно и по принцип: „Полити-
ката на идентичност е насочена към придобиване на държавна власт“ – както заявяват 
Анна Смирнова и Игор Киселев.16 

Но за да разберем напълно идентичността, е необходимо да отидем по-нататък в 
своите разсъждения. Всъщност: „Идентичността“ може да е много добре обоснован 
друг начин да кажем „култура“ – отбелязва Джайъл Ким, директор и координатор за 
регионални изследвания във Военния колеж на Армията на Съединените щати, с уго-
ворката, че съществуват и биологично обусловени характеристики на отделния човек и 
човешкия колектив, освен културните.17 

Културата прониква във всички сфери на човешкия живот.18 Можем да прие-
мем, че тя представлява споделяно осмисляне на натрупвания опит като ценност за 
човешкото съществуване с цел удовлетворяване на небиологичните човешки потреб-
ности.19 Както посочва Джон Мак, основните човешки потребности от принадлежност, 

                                                                                                                   
13 Пак там, с. 92 – 93. 
14 Вж.: Гюров, Румен. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). София, 2011, с. 147 – 152. 
15 Kim, Jiyul. Cultural Dimensions of Strategy and Policy. Letort Paper. U.S. Army War College: Strategic Studies 
Institute. [online]. strategicstudiesinstitute.army.mil, May 2009, pub919, PDF, 54 p. [accessed 28.10.2018, p. 19]. 
16 Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., с. 94. 
17 Вж. Kim, J. Cultural… Op. mem., p. 15. 
18 Морган, Джон, Питър Джъст. Социална и културна антропология. Много кратко въведение. София, 2005, с. 79. 
19 Културата не е изкуство, нито мода, религия, наука, естетика, морал или нещо подобно, а е тяхното споделяно 
осмисляне... (бел. авт.) 
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оцеляване и чувство за собствена значимост могат да бъдат удовлетворени само ако 
човек членува в група20 или с други думи, ако споделя обща култура. Според Санджой 
Банерджи от Държавния университет в Сан Франциско културата представлява грама-
тика, която съчетава семантични елементи за разпознаване на ситуации, реализиране на 
стратегии за успех, мотивиране и планиране на действия, освобождаване на емоции.21 

Без да разглеждаме подробно културата, тук е достатъчно да посочим най-
важното: 

Първо. Макар и взаимносвързани, идентичност и култура не са едно и също нещо. 
Идентичността за разлика от културата може да притежава и биологични характеристики 
– цвят на кожата, цвят на косата, форма на черепа, конструкция на скелета, пол и пр. 

Второ. Ако идентичността е фиксирана даденост от споделени ценности, вярва-
ния, нагласи и роли, то културата е променяща се динамика на оценностяване, форми-
ране на вярванията, определяне на нагласите, игра на възприеманите роли. Ако иден-
тичността е споделеното, културата е споделянето; ако идентичността е образът, култу-
рата е рисуването. В контекста на фиксирането и споделянето на опита идентичността 
наистина е обърната към миналото като фиксиран опит, а културата е преживяване на 
фиксирания опит в настоящето. 

Трето. Смисълът на културата е сътрудничеството, смисълът на идентичността 
– готовността за сътрудничество. Идентичност, която предполага изключване, не може 
да удовлетвори този смисъл. Затова смисълът се изгубва, когато става дума например 
за националистическата идеология, която акцентира върху изключването. 

Националистическата идеология превръща културния разказ за идентичността и 
сътрудничеството в претенция за изключителност и съперничество. Вместо приобща-
ване чрез култура крайният национализъм предлага изключване чрез конфликт. В на-
ционалистическия разказ разделителната линия преминава през темите за вредата, 
заговора, идеологическата чистота, етническото превъзходство, възмездието, жертва-
та,22 за да стигне до противопоставянето ние – те и отхвърляне на „другия“. Заради 
тесногръдието, което произвежда, крайният национализъм руши връзката между иден-
тичност, култура и сътрудничество в националната общност и в отношенията ѝ с дру-
гите общности. 

Основен гарант за признаване на идентичността и сътрудничеството в нацио-
налната общност и извън нея е била и продължава да бъде държавата. За Джайъл Ким: 
„Политически най-мощната колективна идентичност в модерната ера е националната 
държава“23. Държавата придава форма на нация, нацията предоставя легитимност на 
държавата, посочва Михаел фон дер Шуленбург. В своя статия от 23.11.2018 г. за елек-
тронното издание International Politics and Society той издига тезата, че глобалният мир 
се нуждае от националните държави, за да се избегне хаосът и за да се постигне ус-
тойчив световен ред. Авторът се аргументира с факта, че „всички въоръжени конфлик-
ти в света са в рамките на провалени национални държави. Те се превърнаха в глобален 
проблем на сигурността. [...] Модерните национални държави рядко, ако не никога, са 
етнически хомогенни и тяхното оцеляване зависи от междуобщностната интеграция, а 
не от претенциите за етническо превъзходство. Те все повече се оценяват въз основа на 
предоставяните от тях сигурност, справедливост, работа и социални услуги и съвсем не 
според силата на тяхната армия. И това важи не само за демократичните държави“24. С 

                                                 
20 По: Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., с. 112. 
21 По: Haque, K. Ashequl. Culture Shapes Security. A Sensitivity to Cultural Differences Is a Prerequisite for Sound Security, 
pp. 52 – 57. – In: Concordiam. Journal of European Security and Defense Issues. Energy Security. Securing Resources. 
Europe’s Quest for Reliable Supplies. Vol. 3, Issue 4. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European Center for 
Security Studies. [online]. marshallcenter.org, 14.10.2012, pC_V3N4_en, PDF, 68 р. [accessed 22.09.2018, p. 54]. 
22 Вж. Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., с. 121 – 123. 
23 Kim, J. Cultural… Op. mem., р. 18. 
24 Schulenburg, Michael von der. Why Global Peace Needs Nation-States. – In: International Politics and Society. 
[online]. ips-journal.eu, 03.11.2018, HTML. [accessed 23.11.2018]. 
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други думи отредената роля на националните държави е да предоставят на първо място 
сигурност, за да могат да предоставят всички други необходими блага. 

Сигурността е не просто благо, ценност или даденост – тя е в не по-малка сте-
пен социална концепция. Сигурността означава липса на заплаха, предполага свобода 
от несигурност и право на развитие.25 Експертите разграничават множество видове 
сигурност,26 обособени въз основа на различните сфери на човешка дейност. През пос-
ледните 30 години вниманието се насочва все повече към сферата на културата. Култу-
рата присъства като фактор в сигурността, който оказва значително влияние върху 
държавите и определя цялостното развитие на нашия свят.27 Постепенно се утвърждава 
виждането, че по-дълбокото разбиране за културата може да помогне в борбата с екст-
ремизма, тероризма, размириците, радикализацията, разузнаването и което е по-важно, 
да подпомогне усилията за увеличаване на обществената сплотеност (социалната кохе-
зия),28 респ. приобщаването и сътрудничеството. Израз на тази тенденция е развитието 
на концепцията за социеталната сигурност. 

Понятието „социетална сигурност“ е въведено след края на Студената война, 
през 90-те години на XX в., от т.нар. „Копехагенска школа“29, от Бари Бузан, Оле 
Уайвър, Мортен Келструп и Пиер Льометр. Въведението е израз на своеобразна кон-
цептуална революция, която поставя под знака на сигурността, „секюритизира“ цялата 
човешка дейност, като разграничава в нея военна, политическа, икономическа, еколо-
гическа и социетална сигурност.30 От гледна точка на социеталната концепция както 
краят на една държава настъпва със загубата на нейния суверенитет, така краят на едно 
общество настъпва със загубата на неговата идентичност.31 Затова Бернардин Кухосу-
нон разглежда социеталната сигурност чрез „взаимната динамика на отношенията 
между национална сигурност и национална идентичност“32. 

Едно от най-добрите описания на връзката между националната идентичност, 
култура и сигурност принадлежи обаче на Алекс Маклауд. Според него културата и 
идентичността могат да бъдат секюритизирани; определят отношението към сигурност-
та; могат да интегрират в себе си ценностите на националната концепция за сигурност; 
предопределят начина на възприемане на заплахите за сигурността и избора на средст-
ва за гарантирането ѝ.33 С други думи, като определят потребностите за собствената си 
защита и така оформят представата за сигурността на националната държава, културата 
и идентичността оказват силно влияние върху нейната политика за сигурност. 

Накратко, във връзка със сигурността е важно да подчертаем поне две неща: 

                                                 
25 Macleod, A. Culture... Op. mem., p. 2 – 3. 
26 Вж.: Смирнова, А. Г. и И. Ю. Киселев. Идентичность… Цит. съч., с. 67; Madriaza, Pablo, Margaret Shaw (eds.). 
The 5th International Report. Crime Prevention and Community Safety: Cities and the New Urban Agenday. Montreal: 
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), 2016. [online]. crime-prevention-intl.org, PDF, 204 p. 
[accessed 22.09.2018, p. 23]; Sirico, Robert A. Social Security and the Free Society. Acton Institute. [online]. acton.org, 
20.07.2010, HTML. [accessed 24.09.2018]; etc. 
27 Kim, J. Cultural… Op. mem., p. 1. 
28 Вж.: Haque, K. A. Culture… Op. mem., p. 56. 
29 Група учени от Института за проучване на конфликта и мира (ИПКМ) в Копенхаген, Дания (англ. – Conflict 
and Peace Research Institute (COPRI), Copenhagen, Denmark). 
30 Hanif, Nomaan. The Securitisation of Hizb ut Tahrir. A Comparative Case Study. A Thesis. University of London: 
Department of Politics and International Relations, 2014. pure.royalholloway.ac.uk, PDF, 373 p. [accessed 22.09.2018, 
p. 34]; Roe, Paul. The Societal Dimension of Global Security. – In: Global Security and International Political Economy, 
Vol. I, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). eolss.net, 30.11.2011, PDF, 6 p. [accessed 20.09.2018, pp. 2 – 
3]; Chifu, Iulian. Societal Security. An Agenda for the Eastern Europe. Bucharest: Center for Conflict Prevention and 
Early Warning. cpc-ew.ro, 22.03.2009, PDF, 18 p. [accessed 20.09.2018, p. 2]. 
31 Roe, P. The Societal… Op. mem., p. 3. 
32 Kouhossounon, Bernadin. Societal Security in the Conetext of Migration, pp. 214 – 230. – In: Security Dimensions. 
International & National Studies. From Personal to Global Security. Scientific Journal, No. 23 (3/2017), Kraków: 
University of Public and Individual Security APEIRON in Cracow, 2017. security-dimensions.pl, PDF, 18 p. [accessed 
22.09.2018, p. 214]. 
33 Macleod, A. Culture... Op. mem., p. 5. 
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Първо. Защитата на сигурността означава защита на идентичността и културата 
на дадена общност. Доколкото защитата на сигурността по презумпция е политика за 
сигурност, то част от общата политика за сигурност е и политиката за социетална си-
гурност, т.е. защитата на идентичността и културата. 

Второ. Най-надеждната защита на сигурността най-общо и на социеталната си-
гурност в частност е била, продължава да е и се очертава да бъде и в бъдеще национал-
ната държава. Въз основа на своята идентичност и култура националната държава е 
призвана заради изключителната си отговорност да формулира прецизна и адекватна 
политика за сигурност. 

Според Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили поли-
тиката за сигурност представлява официално описание как държавата гарантира собст-
вената си сигурност и сигурността на своето население. Политиката за сигурност опре-
деля конкретна визия, цели, ценности, принципи, национални интереси, стратегическа 
среда, международни задължения, настоящи и бъдещи заплахи, рискове, предизвика-
телства и благоприятни възможности. Със своята политика за сигурност държавата е 
необходимо да дефинира широко разбиране за националната сигурност в отговор на 
разнообразните потребности на своите граждани; да формира и насърчава доброто 
управление, ефективността, ефикасността и отчетността на сектора за сигурност; да 
изгражда вътрешен консенсус за гарантиране на сигурността; да стимулира регионал-
ното и международното доверие и сътрудничество.34 

Формулирана по такъв начин, политиката за сигурност изключва понятията 
„култура“ и „идентичност“. С много въображение и някак срамежливо можем да видим 
съдържанието им, скрито зад думи, като „ценности“, „национален интерес“, „не-
държавни актьори“ и „сътрудничество“, в оригиналната разработка на Женевския цен-
тър. Препратки към културата и идентичността виждаме също в препоръката за консул-
тиране, отчитане на потребностите от сигурност и принос на „обществеността“ (the 
public) при формулиране на националната политика за сигурност. В обхвата на „общес-
твеността“ са включени „джендър, етнически или религиозни малцинства“35. Както се 
вижда, една от ключовите думи в подобни концепции е думата „потребности“. Затова 
нека съчетаем социеталната концепция с йерархията на потребностите. 

Ако социеталната сигурност е мост между сигурността на държавата (state 
security) и безопасността на отделния човек (human safety) според Копенхагенската 
школа,36 тогава в нейния обхват попадат потребностите от принадлежност и зачитане в 
смисъла на Ейбрахам Маслоу.37 С други думи социеталната сигурност е свързана с 
удовлетворяване на потребността от собствена идентичност, съвместно осмислена в 
споделяна култура, и потребността от нейното признаване, т.е. приобщаване към иден-
тичността и културата в дадена социална среда. По тази логика отново се връщаме към 
ключовата дума „приобщаване“, която изразява същността на всяка идентичност и 
култура. 

По отношение на политиката за сигурност е важно да отбележим: 
Първо. Досегашните стандарти за формулиране на политиката за сигурност 

обезличават, дори пренебрегват идентичността и културата като легитимни обекти на 
защита. В политиката за сигурност следва да бъде вплетена като органично цяло поли-
тиката за защита на социеталната сигурност. 

Второ. Политиката за социетална сигурност не е нищо друго, освен политика за 
сигурност на идентичността, която е нещо различно от конвенционалното и критикува-

                                                 
34 National Security Policies. Formulating National Security Policies for Good Security Sector Governance. Security 
Sector Reform (SSR) Backgrounder Series. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2015. 
dcaf.ch, PDF, 12 p. [accessed 22.09.2018, p. 2 – 4]. 
35 National Security Policies… Op. mem., p. 6. 
36 По: Chifu, I. Societal… Op. mem., p. 3. 
37 Маслоу, Абрахам. Мотивация и личность. Издание 3-е. Санкт-Петербург, 2006, с. 60 – 79. 
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но разбиране на политиката на идентичност. Политиката за социетална сигурност е и 
политика за свободно развитие на културата. 

Трето. Недоразумението в понятията „политика за сигурност“ и „политика на 
идентичност“ произтича от изкривеното разбиране за и пренебрегване на идентичност-
та, които се изразяват в отъждествяването ѝ със социалното изключване. 

Всичко, казано дотук, ни позволява да прецизираме масово употребяваните по-
нятия „социетална сигурност“, „политика за сигурност“ и „политика на идентичност“. 
В този ред на мисли: 

Първо. Социалното изключване и включване следва да бъдат преосмислени в 
концепциите за сигурността и политиката за сигурност така, че конкретно да бъдат 
насочени към поддържане на равни възможности за реализация и справедливост в 
обществото, без да накърняват неговата идентичност, културно богатство и сигурност. 

Второ. Под „политика на идентичност“ не би следвало да се разбира автоматич-
но изключваща, ретроградна и вредна политика. Но заради компрометираното съдър-
жание на понятието при масова неправилна употреба в изследванията на сигурността и 
нейната защита вероятно е по-добре то да бъде заменено с по-точното „политика за 
социетална сигурност“. 

В заключение е необходимо да подчертаем, че политиката за социетална сигур-
ност е или поне следва да бъде неразделна част от политиката за сигурност. Политиката 
за социетална сигурност представлява в същността си защита както на идентичността и 
културата, така и на индивидуалните права и свободи по начин, който не допуска соци-
ално изключване. 
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Abstract: This report examines Vasil Levski's views on the Bulgarian liberation from Ottoman 
rule. Special attention is paid to the Apostle's ideas for the future government of the people. In this 
context are analyzed in detail the main ideas in Vassil Levski's „Ordinace“ related to the national 
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Увод 
 
Едва ли може да се породи съмнение, че кулминацията в развитието на българс-

кото национално мислене (и национализъм) през Възраждането представляват възгле-
дите на Апостола на свободата Васил Левски. Въпреки това обаче не са много авторите, 
които отделят подобаващо внимание на теоретичните виждания на Левски, тъй като 
повечето от тях обикновено се концентрират върху неговите лични, организаторски, 
управленски и комуникативни способности (изключение прави проф. Н. Генчев). 

От такива позиции възгледите на Васил Левски (1837 – 1873 г.) за националното 
възраждане на поробена България биха могли да се систематизират в две стратегически 
групи: първата е свързана с освобождението на България от Османската империя (и 
робството); а втората се отнася до народното управление на новата българска държава, 
които ще разгледаме от тук нататък. 

За да реализира своите намерения, в края на май 1870 г. В. Левски окончателно 
напуска Букурещ и се връща в България, пристъпвайки към изграждането на ВРО. Тук 
той създава своята мрежа от революционни комитети в цялото българско землище с 
център гр. Ловеч, наречена от Левски „БРЦК в България“, или още „Привременно прави-
телство“. Подобни революционни структури се създават в цялата страна, като с помощта 
на широки обществени среди и влиятелни градски и селски първенци още през 1870 г. 
Левски оформя звената на Вътрешната революционна организация. Именно в такава 
обстановка Апостола на свободата развива своята първа стратегическа група виждания. 

 
Възгледите на Васил Левски за освобождението на България 
 
Всеизвестно е, че в хода на практическата организаторска дейност Левски изпроб-

ва и налага принципите на несъществувалата дотогава народна организация на револю-
цията, които логично са систематизирани в „Нареда на работниците за освобождението 
на българския народ“ (написана от Левски в края на 1870 и началото на 1871 г.). 

Какви са тези важни принципи?1 
1) Според „Наредата“ (или „Устава“) за успешната революция са необходими: 

уреждане (т.е. организация), хора, пари, оръжие и други бойни потреби, а за да се 

                                                 
1 В този пункт изложението се движи според разгърнатите тези по този въпрос от проф. Н. Генчев (Вж.: Генчев, 
Н. Васил Левски. София: Изток – Запад, 2011, с. 50 – 54). 
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подготви самата революция, съставя се Централен български революционен ко-
митет. Комитетът се състои от председател, писар и един негов помощник, касиер и 
още седем членове, между които и един свещеник, като на събранията всички членове 
на комитета са равноправни, а решенията на комитета се приемат с висшегласие и се 
подпечатват с комитетски печат. 

2) По-нататък „Наредата“ регламентира структурата на Вътрешната револю-
ционна организация, която предвижда три организационни форми – частни револю-
ционни български комитети, тайна полиция и тайна поща. 

3) На следващо място „Наредата“ определя и начина на приемане на нови 
революционни работници, като е установен следният ред: всеки поканен да участ-
ва в делото трябва да приеме или да даде писмено обяснение за своя отказ; новите 
дейци стават членове по препоръка на един революционен работник и след про-
верка на лицето, направена от тайната полиция. 

4) На четвърто място „Наредата“ решава и как трябва да се набират воеводи-
те, военните водачи и на какви длъжности да се назначават. Те са длъжни да подгот-
вят оперативно въстаническите действия по един приет военен закон, „да вдигнат 
народните байраци и да провъзгласят народната свобода и Балканската република“. 

5) На пето място „Наредата“ визира и моралните норми на организацията, 
като препоръчва строго да се спазват тайната на конспирацията, другарската 
взаимопомощ, внимателното наблюдение на съмнителните лица, като за всичко се 
уведомяват ЦК и частните комитети. 

6) На шесто място към „Наредата“ е приложен един наказателен закон, кой-
то предвижда спартанска дисциплина и пълна обреченост на дейците, посветили се на 
освободителното дело. В него са предвидени само две наказания – смърт и отстранява-
не от организацията. Например със смърт се наказват онези работници, които издават 
тайните на организацията; които пречат на нейната работа, след като са подкупени от 
някое чуждо правителство; които отхвърлят предначертаната държавна система – „де-
мократска република, и съставят партии за деспотско-тиранска или конституционна 
система“; и които не признават властта на ЦК и се опитват на своя глава да вдигнат 
бунт или да злоупотребят със служебната си власт. Отстраняват се и онези, които пора-
ди пиянство „изкажат нещо“ от тайните на съзаклятието, което са приели. 

7) И най-накрая към „Наредата“ е прибавено и „Нужно проглашение“, в кое-
то БРЦК определя, че: „I. Никой от българските воеводи или чорбаджии няма право да 
представлява българския народ пред другите народности и да прави с тях сам уговорки, 
без знанието на Централния комитет. II. Никой няма право да съставлява други комите-
ти без знанието на Централния комитет. III. Никой няма право да издава революционни 
прокламации и да буни народа без знанието на Централния комитет“. 

В „Устава“ се уточнява още, че „Наредата“ е мирновременен устав на Вът-
решната революционна организация и „Щом гръмне първата пушка, важността му 
пада и ще влезе в действие нов военен закон, който воеводите със съгласието на Цент-
ралния комитет нареждат“2. 

В този уникален документ на българското национално революционно движение, 
съставен от В. Левски, са систематизирани като принципи идеите на Апостола за освобо-
дителната революция, както следва: единият предвижда ръководният център на рево-
люцията да бъде пренесен вътре в страната, за да се отскубне освободителното дело от 
чуждите влияния и да се постави на принципно нова, демократична основа; другият 
предполага създаването на общ ръководен център с изключителна историческа отговор-
ност (това е БРЦК в България, или Привременното правителство); и последният принцип 
на ВРО изисква безупречна революционна дисциплина, която е задължителна за абсо-
лютно всички дейци, ръководители, съмишленици, структури, организации и т.н. 

                                                 
2 Левски, Васил. Документално наследство. София, 1973, с. 110 – 116. 
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При излагането на своите възгледи за националната революция, организацията, 
която ще ги реализира, и принципите, върху които ще се опира тя, Васил Левски изказ-
ва оригинални мисли за качествата на народните дейци и тяхната жертвоготовност в 
името на свободата. Той смята, че за решителния, постоянен и благороден деец на 
революцията и свободата „няма страх, няма извинения никакви, а смъртта му е самата 
утеха и душеспасение, която смърт заслужава гореречената ни слава от българския 
народ и венец от Бога. Инак от това, той не е българин, не е християнин, не е човек. 
Следователно смърт, смърт и смърт!“3. 

По този повод вярно обобщение е направил проф. Н. Генчев, който казва, че ня-
ма в нашата политическа литература по-точно и по-вдъхновено определение на качест-
вата на народния водач. Защото за Левски този, на когото историята право или криво е 
поверила да води народа, ако не е благороден и готов за саможертва, ако не е решите-
лен, разсъдлив, постоянен и великодушен, ако е лишен от интуиция за времето, не 
може да бъде народен водач. Само умните, благородните и смелите се венчават с щаст-
ливата присъда на историята.4 Или, казано с други думи, великият революционер де-
мократ Васил Левски може би е първият в българската научна книжнина, който прави 
характеристика на политическото лидерство през призмата на качествата на политичес-
кия лидер. Това е огромен принос в българската социалнополитическа мисъл преди 
Освобождението, особено като имаме предвид факта, че дори и политическата наука 
тогава не е била развита по света (в САЩ и Европа). 

Обобщено казано, изложените възгледи на Васил Левски за националното ос-
вобождение на България са колосални, понеже той ги развива и прилага в поробена 
страна, поради което те имат огромна вътрешна и международна значимост, защото: 
първо, Апостола на свободата внася в революционната теория и практика на осво-
бодителното движение идеята за масовата и всеобхватна народна организация;5 
второ, разработва устройствените принципи на реда и начините на функциониране 
на освободителната организация в борбата за отхвърляне на чуждото иго; и трето, 
посочва качествата на политическите водачи (лидери), които те трябва да притежа-
ват като водители на нацията в битката за отхвърляне на вековното потисничество на 
българския народ. 

 
Възгледи на Васил Левски за народното управление на държавата 
 
Тези виждания на В. Левски не се намират в някакъв негов самостоятелен труд 

или друго мастито писание, което създава измамна представа за липсата на цялостност 
и пълнота. Това обаче не само че не е така, но и следва да се опровергае с аргументите 
на самия дякон Левски, които той е изложил в множество свои статии, писма, дописки, 
отговори и пр. до негови видни съратници по идеи и борба. Нещо повече, няма да е 
пресилено да кажем, че стъпвайки върху безпощадната си критика на прогнилата турс-
ко-османска имперска държава, В. Левски предлага глобална концептуална рамка на 
нова, демократична система, която да бъде изградена в България след завоюването 
на свободата. Ето какво показват документите: 

1. Писмо на Левски до Ганчо Милев в Карлово – 10 май 1871 г.: „Не ще бъде 
в наша България, както е в Турско сега. (...) Всичките народи в нея щат живеят под 
едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът; и за турчина, и за 
евреина и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите 
равно с българина. Това ще е в наша България“. И по-нататък Левски продължава в 
същото писмо: „В Българско не ще има цар, а „народно управление“ (подчертано от 

                                                 
3 Писмо на В. Левски до членовете на революционния комитет в Орхание и в околните села, 29 януари 1872. – 
В: Народна библиотека „Кирил и Методий“. Български исторически архив. Ф. 85, II А 8036. УДТС, с. 106 – 107. 
4 Вж. Генчев, Н. Цит. съч., с. 54. 
5 Вж. пак там, с. 84. 



докторант Любен Манолов 

 

227 

В. Левски – бел. авт.). И секиму своето. Секи ще си служи по вярата и законно ще се 
съди както българинът, така и турчинът, и пр. „Свобода и чиста република“6. 

2. Левски до Евлоги и Христо Георгиеви, 6 октомври 1871 г.: „Днешний век е 
век на СВОБОДАТА И РАВНОПРАВНОСТТА (едър шрифт у B. Левски – бел. авт.) 
на сичките народности“. Всеки човек, продължава Левски, иска „свободно да живее и 
да се наслаждава с природата божия, иска да бъде ЧЕЛОВЕК...“, а в България да се 
повдигне и съгради „ХРАМ НА ПРАВАТА СВОБОДА“ (едър шрифт у В. Левски – 
бел. авт.) и да дадем всекиму своето“. 

3. Чернова на дописката на В. Левски до в. „Свобода“ от януари 1871г.: „Че и 
ний сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни с пълна свобода в земята 
ни – там, дето живее българинът, в България, Тракия и Македония, па от каквато и да е 
народност да живеят в тоя наш рай ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще 
имаме едно знаме, на което ще пише – свята и чиста република. Същото желаем и на 
братята сърби, черногорци, румънци и пр., да не остават след нас. (...) Време е с един 
труд да спечелим онова, което търсили са и търсят братя французи, т.е. „Млада Фран-
ция“, „Млада Русия“ и пр.“. 

4. Дописката във в. „Свобода“, бр. 7, 13 февруари 1871 г.: „Обязателността ви е 
да явите чрез вестника си, и то последний път, какво е българското обществено мнение, 
да явите, че ние сме хора и искаме да живеем човешки (...) всяка една народност, даже 
и турците трябва да бъдат свободни и да живеят между назе като хора и граждане. На 
нашето знаме, което ще бъде забито на Балканския полуостров, трябва да бъдат напи-
сани само три думи: „Свобода и всекиму своето“. 

5. Левски до новопосветените в революционното дело, 19 февруари 1872 г.: „Въ-
зобновлението на нашата славна [преди] държава, отърваванието ни от проклетите агаря-
не, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество Българско, най-после да 
бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили“. 

6. Левски до Л. Каравелов, 25 юли 1872 г: „Целта ни в Българско е Братство със 
секиго, без да гледаме на вяра и на народност. Ръката си подаваме секиму, който желае 
да пролива кръв с нас за живот и свобода человеческа“. 

7. Нареда на работниците за освобождението на българския народ 1871 г.: 
„С една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държав-
на деспотскотиранска система и се замени с демократска република (Народно уп-
равление). На същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжието и 
със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски кесяджии и 
еничери и в което владей правото на силата, да се подигни храм на истината и правата 
свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвър-
шеното равенство между всичките народности. Българи, турци, евреи и пр. щат 
бъдат равноправни във всяко отношение, било във вяра, било в народност, било в 
гражданско отношение, било в каквото било. Всички щат спадат под един общ за-
кон, които по висшегласие от всичките народности ще се избере“. 

Не можем да не забележим, че схващанията на Апостола за бъдещото народно 
управление са вдъхновени от прогресивните либерални идеи на XVIII и XIX в., и по-
специално от политическата доктрина на Великата френска революция. Тези идеи про-
никват интензивно сред българското общество от началото на XIX в. Затова „Идеята за 
националността, за равноправието на нациите, за духовната и политическата сво-
бода лягат в основата на българското политическо мислене през Епохата на въз-
раждането. Плод на интелектуалната възбуда, която преживява Франция през века 
на Просвещението, тези идеи съдействат за развитието на критичния дух, пораждат 
ново политическо мислене у всички народи“7 (подчертаното е мое – Л. М.). 

                                                 
6 Тези седем писма и документа са цитирани по: Генчев, Н. Васил Левски. София: Изток – Запад, 2011, с. 89 – 106. 
7 Пак там, с. 91. 
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Кои са постулатите, върху които Левски изгражда идеала си за бъдещата репуб-
лика и бъдещото народно управление в България? 

Първо. Главният, основният и подчертаният навсякъде като първи принцип – 
това е равноправие на народностите, равноправие на нациите и националните 
малцинства. Всички народи „щат живеят под едни чисти и свети закони“, защото 
„днешният век е век на свободата и равноправността“. 

Второ. Другият постулат на новата държавна уредба Левски търси в историчес-
ката реализация на българските интереси, т.е. в гаранциите на българското общество 
да защити своите естествени исторически, демографски, културни и морални права. 

Трето. В основата на бъдещата република по-нататък Левски поставя граждан-
ските и политическите права и свободи на народа и на личността. Навсякъде, къде-
то и да се докосва до проблемите на бъдещето, той неизменно подчертава: „В Българс-
ко не ще има цар, а народно управление и всекиму своето“; „всеки човек иска свободно 
да живее“; „пълна свобода в земята ни“; всички хора, без оглед на раса, народност и 
вяра ще бъдат равноправни в „гражданско отношение“. По този начин Левски уплътня-
ва една от водещите демократични идеи на своите възгледи – идеята за гражданското и 
политическото равноправие, за правото на всеки гражданин в бъдещия свят да бъде 
равен в политическо отношение с другите, за сигурни гаранции на човешките права и 
свободи, за тяхното реално превъплъщение в живота и т.н. 

Четвърто. Следващият голям принцип на бъдещото общество според Левски – 
това е регулиране на отношенията между властта и гражданите. И тук той поставя 
акцента върху законността, върху правните гаранции за народа в бъдещата република. 
Тоест „Всички – отбелязва Левски – щат спадат под един общ закон, който по висшег-
ласие от всичките народности ще се избере“. Или, става дума за основен закон – конс-
титуция, според който ще се регулират отношенията между всички в държавата. 

Особено важно е да се изтъкне, че като гаранция срещу беззаконието и погазва-
нето на народните права Левски още в „Наредата“ предвижда разделението на влас-
тите в държавата. Макар че според него властта, която принадлежи само на народа, 
може цялата, без остатък, да бъде делегирана, и то само по висшегласие на отделен 
революционен орган, на привременно и на постоянно правителство, при нейното уп-
ражняване в съответствие с изразената народна воля, тази власт се разделя между неза-
висими едни от други органи. Така Левски разглежда отношенията между законодател-
ната и „извършителната“, или изпълнителната власт. Тъкмо в това бележитият демок-
рат вижда бариера срещу тоталитарния режим, срещу тиранията и деспотизма и срещу 
беззаконието и безвластието, които не се съобразяват с народната воля. 

Пето. Един друг постулат, който Левски смята, че ще е в основите на бъдещото 
общество, е правото на народа на вероизповедание, или принципа на веротърпимост. 
Той навсякъде сочи, че хората и народите трябва да бъдат равни по отношение на вярата 
и че в България няма да се допускат каквито и да е верски или религиозни извращения. 

 
„Наредата“ на Апостола и бъдещата национална сигурност на страната 
 
В повечето научни изследвания у нас върху творчеството на Васил Левски досе-

га се отделя твърде малко внимание на неговите възгледи относно националната сигур-
ност на бъдещата българска държава. Това се отнася и до „Наредата“, като презумпция-
та тук се свежда до обстоятелството, че В. Левски пише за една идна държава, а не за 
настояща република. Поради тази причина се смята, че проблемите на националната 
сигурност не са застъпени в неговите писания. Според нас обаче това е напълно фор-
мално основание, защото, макар че пряко не интерпретира проблемите на сигурността, 
Апостола на свободата ни дава достатъчно много косвени аргументи в „Наредата“ по 
тази важна проблематика. 
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На първо място, ще отбележим, че сама по себе си идеята за нова демократична 
републиканска държава буквално е немислима без солидни институции, които ще га-
рантират националната сигурност на България. Този факт е изключително съществен, 
тъй като е фундаментален за обезпечаване на сигурността на всяка една държава. 

На следващо място, ще изтъкнем важната роля на редица демократични прин-
ципи, изложени в „Наредата“ (разделението на властите, политическата свобода и др.), 
без реализацията на които не са възможни каквито и да са постулати на националната 
сигурност. В този смисъл посочените принципи могат да се считат като базисен фунда-
мент на държавността и сигурността на републиката. 

На трето място, изобщо не се отчитат като елемент на евентуалната национална 
сигурност защитата на човешките права и равноправието на гражданите, които Левски 
разработва в своя труд. Нещо, което е от изключително значение за защитата на нацио-
налните интереси на българската държава не в робски, а в независими от външни фак-
тори социалнополитически реалности. 

И на последно място, ще подчертаем, че възгледите на Апостола в „Наредата“ за 
организирането и изграждането на Временната революционна организация като кадро-
ви корпус, военна подготовка, финансово обезпечаване, личен състав и др. по същество 
представляват проект за бъдеща национална армия, която да защитава държавата от 
външни посегателства. 

Разбира се, това са само част от прозренията на Васил Левски за това какво 
представлява националната сигурност, които, въпреки че не са афиширани пряко, имат 
огромно значение в контекста на неговите общодържавни постановки за новата българ-
ска държава. И това е въпрос, който предстои да бъде изследван обстоятелствено от 
българската социална мисъл… 

 
Заключение 
 
На базата на изложените възгледи на Васил Левски за народното управление в 

България можем да изразим и най-същностните елементи на неговия политически 
идеал: възстановяване на силната българска държава (Мизия, Тракия, Македония); 
изграждане на „свята и чиста“ демократична република; разделение на властите в дър-
жавата; установяване на правов демократичен ред; спазване на човешките права и 
свободи; равенство между индивидите; равноправие на гражданите в политическо 
отношение и др. Това наистина е най-високият връх в развитието на българското наци-
онално мислене през Възраждането (и в еволюцията на нашия национализъм изобщо), 
особено като имаме предвид, че Васил Левски обосновава всички свои тези по време на 
османското робство, т.е. тогава, когато не е имало нито българска държава и държавни 
институции, нито значими български социалнополитически теории, нито организирани 
научноизследователски центрове и т.н., и т.н. В този смисъл с възгледите си за бъдеща-
та българска държава като демократичен феномен Левски действително може да се 
нарече пионер на политическата наука в България, надраснал времето си и останал 
ненадминат и до днес. Това с пълна сила важи и за проблемите на националната сигур-
ност на бъдещата българска държава. 
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Резюме: Икономическата интеграция на мигрантите от мюсюлманското етническо 
малцинство в Европа включва и интеграция на традициите и обичаите им по отношение на 
икономическите, финансовите и платежните операции. За целта ислямските банки от Близкия 
изток последваха своите клиенти и на Стария континент. Вече са факт първите ислямски банки 
в Европа. Докладът проследява влиянието и първите последици от учредяването на ислямските 
банки и предлаганите от тях финансови продукти в процеса на реална интеграция на новите 
граждани в западното общество. 
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Introduction 
 
The integration process of illegal migrants and refugees originating from the Muslim 

ethnic minority in Europe consists of three main perspectives, at least: first, an interaction 
with local European ethno-cultural, ethno-religious believes and linguistic habits. Second, an 
incorporation with local commercial markets, economic principles and trade paradigms. And 
third but not least, a formal institutionalization of new social roles, civil rights and particular 
modes of civil behavior of the new citizens within the European society. If the first and the 
last dimensions are difficult for a fast integration due to a variety of ethnical, cultural and 
religious differences, the second one is the first and the easiest way for direct market penetra-
tions by the new citizens of the Western countries taking into account the fact that these peo-
ple pay daily – for food, medical supplies, clothes and shoes, and for various other services 
and goods in the hosting countries. 

In addition to the mentioned above, it should be noted that almost all the incoming 
cash flows and funds from the Middle East and the North African States in favor of refugees 
and illegal immigrants in Europe are transferred and distributed by banks outside of the so 
called the World Bank`s Black List due to fraud or corruption (although there are some spo-
radic transactions via banks of the Black List), through international remittance and payment 
system infrastructures as well as via the Hawala system. In all the cases both the integration 
and incorporation of refugees and migrants in respect to the local commercial markets cover 
performing of various banking services or similar to banking ones, as sending/receiving 
money or postal orders, currency exchange, opening/closing bank accounts, accepting of 
traveler’s cheques, issuing of debit/credit cards, payment vouchers redemption etc. 

For large part of those services and operations people use traditional Islamic Finance 
products which have been familiar with since years, for example Mudharabah (a profit-
sharing partnership contract), Wadiah (a safekeeping service), Musharakah (a joint venture 
relationship contract), Murabahah (a contractual agreement for profit or cost plus price for 
items being sold), Ijar (a leasing contract of property generally for a fixed period of time and 
price), Hawala (an international informal fund transfer system outside of the traditional bank-
ing system), Takaful (a co-operative system of reimbursement or repayment in case of losses), 
and Sukuk (Islamic bonds, securities of equal denomination representing individual ownership 
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interests in a portfolio of eligible existing or future assets [1]) etc. The full integration of 
refugees and migrants imposes a smooth transition between the traditional Islamic Finance 
System and the modern Western Banking System. 

Therefore, Islamic Finance, also called „Shar`iah-compliant Finance“ because of its 
synergies to the Qur'an and its interpretation in the context of the Shar`iah Law, is becoming 
an economic, religious and cultural phenomenon in Christian Europe. More, it is a new geo-
economic code facing the European agenda at a number of challenges to the economic and 
financial security of the Old Continent. The latter concern both the international and the do-
mestic security environment, Thus, Islamic Finance could be successfully systematized and 
classified not only as an asymmetric risk but also as an asymmetric threat to the European 
economic and financial security in some cases. 

 
Methodology or what makes Islamic finance and Islamic banks attrac-

tive to European and foreign investors? 
 
The present paper aims at examining the developing geo-economic integration of mi-

grants and refugees originating from the Muslim ethnic minority following the Shari`ah-
compliant financial products and services industry`s implementation in Europe. For receiving 
some insightful information to conduct the analysis the research methodology some proper 
technique has to be determined, data and references selected, which would then be collected 
and analyzed. Since there are various legal entities of Islamic Finance industry on the territory 
of the European Union and in Europe, generally, we have chosen to perform a method of 
selection for adjusting backgrounds and needs of each of the short-listed entities. A qualitative 
approach is used, mostly by direct observations. 

Since the present study is on a limited scale and content, it takes stock of on-going 
changes and developments in Islamic Banking and Finance industry mainly in the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Federal Republic of Germany, as 
those countries admit the largest number of migrants and refugees. Moreover, there are a 
number of circumstances identified by reason of which Islamic Finance is acting as break-
through improvements and a truly viable and a competitive business alternative to conven-
tional Western Banking System at the current stage of its development and distribution in 
Europe. Moreover, it is becoming an increasingly attractive banking-like product with a wide 
implication to majority of European residents and foreign investors, not only for migrants and 
refugees. At the same time, Islamic Finance is a unique liquidity and credit resource by virtue 
of its modus operandi that represents number of investment advantages and benefits. 

Classified and systematized on a functional basis following both the systematic and 
qualitative approaches, the optimal population of advantages and benefits identified by the 
study are: 

1. Fast and easy access to fresh financial resources that becomes a good business 
investment alternative to the limited financial opportunities and gaps of fresh European find-
ings due to the negative implications of the World Economic Crisis and the Sovereign Debt 
Crisis in Europe, particularly; 

2. Cheap liquidity and credit resource – free of interests-bearing fees, commissions 
or other hidden extra transaction and management costs (relatively, as there are some hidden 
charges or value-added costs charged); 

3. Investment focuses and targets only on real money, assets/liabilities and business 
deals with real commercial activities due to religious bans; 

4. Minimized investment risk due to religious prohibitions; 
5. Zero-coupon speculative risk following the Shari`ah Ijma (agreement of the Muslim 

scholars basically on religious issues) for investing only on real money, assets and business; 
6. Prohibition of investing in businesses involved in activities classified as „im-

moral“ (called „haraam“), respectively a right to invest only in „blessed by Allah“ activities 
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(called „halaal“) according to the Qur'an and the Shari`ah Ijma which acts as additional guar-
antees to investors and business in general [2]; 

7. Presence of Shari`ah Supervisory and Advisory Religious Boards with supervi-
sory and consultative functions. Boards consist of at least three members who are qualified 
jurists specialized in Islamic Commercial Jurisprudence. From systematic risk management 
point of view those Boards perform the banking supervision and payment oversight functions 
within the context of central banking by Western type. For strategic control and regulation of 
Islamic banks in Europe some new organizations are established such as the General Council 
of Islamic Banks and Financial Institutions, the Islamic Financial Services Board, the Ac-
counting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, the International Or-
ganization for Zakat etc. The authorities will play an increasing geo-strategic role in the con-
ventional Western European (Christian) Banking System`s adaptation to the religious Eastern 
Islamic Financial Practices and vice versa [3]; 

8. Additional guarantees to European non-Muslim investors stemming from the 
„Golden Share“ owned by the State or held by ruling dynasties – the Islamic Development 
Bank, the Faisal Islamic Bank of Sudan, the Qatar Islamic Bank and others; 

9. Opportunities for establishing new correspondent banking relationships and 
cross-border settlement with commercial and development banks as well as with credit insti-
tutions with liquidity overhang from the Middle East and the Central Asia Region; 

10. High trust level between counterparties, especially with respect to the other coun-
teragent from the Muslim minority based on some fundamental theological principles and the 
cultural-spiritual ideology of Islamic Finance; 

11. Fast growing population level of Muslims on the territory of Europe to whom Is-
lamic financial products and services are mainly developed and offered for – Islam is the 
second-largest religion in Europe after Christianity but the fastest-growing one. By 2010, an 
estimated 44 million Muslims are living in Europe, excluding Turkey (6%), including an 
estimated 19 million in the European Union (3.8%). They are projected to comprise 8% by 
2030 [4]; 

12. Fast expanding interest of foreign investors from the 10 largest economies 
worldwide to opportunities granted by the European financial markets with Islamic products 
and services; 

13. Fast growing „Halaal market“ (a market for financial products and services 
adopted as „blessed“ according to the Qur'an and the Shari`ah Ijma) and „Hawala market“ (a 
Shari`ah-compliant market for fast and cheap informal remittance payments and services) 
attracted not only Muslims but also wealthy Christian customers from the European countries; 

14. Facilitated tax regimes, incl. partial exemption of taxes, fees, commissions etc., 
double taxation avoidance by virtue of signed memorandums of understanding or other types 
of agreement with various jurisdictions worldwide; 

15. Easy and fast cross-border transfer of funds (often anonymously and confiden-
tially) to special geographical areas with different tax regimes, rules and procedures; 

16. Easy opportunity for hiding and/or laundering any property, assets/liabilities, in-
strumentalities and proceeds of crime assets as well as for extremism, terrorism and radical-
ism financing out of the control regimes for Islamic Finance operations and due to the 
anonymous and confidential type of transactions with it. 

 
Islamic financial houses are converting into Islamic banks 
 
If there were some private companies acting as Islamic financial houses or Islamic 

advisory companies in Europe a few years ago, since 2015 there has been a rapidly growing 
trend of establishing new banks, operating as Islamic Banks. Those banks obtain a license 
issued from the local banking supervision regulators across the European countries. They also 
cover the legally binding Union acts, the high quality common regulatory and supervisory 
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standards and practices as well as recommendations issued by the European Banking Author-
ity. Therefore, the banks considered above are being and conducting banking activities as 
typical „European“ one by law and by jurisdictions, and are traditional „Islamic“ ones by 
occupation only. 

In addition, it should also be keep in mind that based on the equivalence and the man-
datory Single European Passport in Financial Services, all credit institutions and other types 
of financial organizations in the European Union which have been authorized by its domestic 
authority have the right to establish a branch or provide its services in any other European 
Economic Area Member State without the need to seek any further authorization or another 
license. Passporting, however, requires sending a notification to the relevant local regulators 
which, unless exceptional circumstances apply, must accept the notification and not impose 
any additional prudential requirements (in particular cases, some local investor protection 
rules may apply). 

Therefore, the Single European Passport in Financial Services allows Islamic Banks 
to be able to conduct their activity as a traditional credit institution with full banking license 
combining some traditional Shar`iah compliant products and services mainly for the financial 
and banking need of the refugees and migrants from the Muslim minority. The local supervi-
sory authorities in Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
authorize most of Islamic Banks in Europe. 

The United Kingdom is positioned as the leading Western Hub for Islamic Finance 
with the widest breadth of auxiliary services covering Sukuk structuring, accounting, auditing, 
and education and consulting. The London Stock Exchange is a leading destination of the 
listing of international Sukuk bonds. More, a number of conventional Western banks and 
financial institutions offer a number of window operations on investments and wholesale 
banking as Islamic products and services – United Bank, Standard Chartered, HSBC, Al 
Rayan Bank, Rosette Merchant Bank, Barclays Capital, Royal Bank of Scotland, Gatehouse 
Bank, QIB Islamic Bank of Britain, United Kingdom, European Islamic Investment Bank, 
Bank of London and the Middle East and others [5]. 

In addition, there are five licensed fully Shari`ah-compliant banks in the United King-
dom, with more than 20 other banks offering some form of Islamic banking, and more than 
£500 million of Islamic funds, hosting the issue of 65 Sukuk bonds, worth £35 billion. The 
size of the Islamic finance industry has more than doubled for the last decade [6]. 

The banking market on the territory of the Federal Republic of Germany, the largest 
economy in the European Union and the largest Muslim population in Europe (excluding 
Turkey), consists of more than 20 officially licensed Shari`ah-compliant Islamic banks and 
more than 50 conventional German banks offering a variety of competitive products and 
services meeting Islamic Finance requirements. Business relationships with Muslims and 
other clientele act in accordance with Shari`ah principles and are based on a tailor-made 
general agreement according to the respective client´s Shari`ah-board specifications [7]. Due 
to linguistic similarity and taking into account the Single European Banking Passport Islamic 
Banks licensed in Germany are easily operating also on the territory of the Swiss Confedera-
tion, the Principality of Liechtenstein, the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of 
Austria. 

The first full-fledged licensed bank in Germany as Islamic one is the Kuveyt Türk 
Bank AG wholly owned subsidiary of the Turkish Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. since 
2015 [8]. The Bank offers a comprehensive portfolio of Islamic financing and investment 
products and services according to the value-conscious, socially responsible and transparent 
Shari`ah principles and standards. Every transaction is asset-backed and thus supports the real 
economy. Securitization of each transaction with an underlying asset is mandatory. 

Furthermore, Bahrain located Al Baraka Banking Group has launched a digital bank-
ing service in Germany since the end of 2018. Plans are to offer its interest-free financial 
services in Shari’ah-compliant digital banking mode across Europe through its Turkish sub-
sidiary Al Baraka Turk authorized in Germany. The digital banking service would be the main 
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strategy for penetrating the European market including an estimated 20 million Muslims 
living in the continent [9]. 

Besides, the German banking market witnessed the offering of a new Shari’ah-
compliant investment product that is benchmarked to the WestLB Islamic Deutschland Index. 
This is comprised of shares in 10 German private companies whose business activities are 
conducted in line with the Shari’ah principles and standards. German financial institutions 
also actively participate in the Islamic finance industry via their subsidiaries in London, Dubai 
and Kuala Lumpur. Those institutions could play a key role in attracting Shari’ah-compliant 
funds to Germany through their established branch networks and expertise [10]. In 2004, the 
German Land Sachsen-Anhalt issued the first Sukuk bonds out of the country, and indeed the 
Western world. The Sukuk was fully subscribed, with 60% of the issue going to investors 
from the United Arab Emirates. The country’s Federal Financial Supervisory Authority or-
ganized its first Islamic finance conference in Germany in 2009. Another conference was held 
in 2012, signaling Germany’s growing interest in Islamic finance. 

 
Conclusions 
 
Hence, based on the above short analysis we can ascertain that the fast growth of Is-

lamic Finance in Europe (including newly established Islamic Banks, developed Islamic 
Windows of conventional Western Banks, Islamic Investment Funds etc.) in combination with 
the massive migrant flows from the Middle East and the North Africa is becoming a major 
challenge to the economic and financial security of the Old Continent. The latter is especially 
important for the deployment of the new geo-economic vectors of the European Christian 
civilization`s development. Ergo, a geo-economic collision is not a hypothetical or a latent 
one but a real and an actual one. It is a matter of not „Whether?“ or „Why?“ but „When?“! 

Hereof, there are a number of reasons for alarming speculations on a hidden Islamiza-
tion of Europe within the context of financial and economic occupations of people. First 
theoretical classifications and systematizations could be as follow: 

1. Encapsulation of the Muslim population in Europe – a variety of Muslim people 
are obliged to use banking, financial and insurance services of a closed type (only Islamic 
ones developed for Muslims) without a right to use or even to choose any „Christian Finance“ 
equivalents; 

2. Hidden Islamization of financial customers who are Christians – a free access to 
almost all of Islamic products and services for the European citizens, incl. regarding their 
future guaranteed claims (life insurance contracts compensations and retirement plans indem-
nifications which portfolio`s assets allocation includes Islamic financial products and invest-
ment instruments); 

3. Hidden Islamization of conventional „Christian Finance“ – all major Western 
banks developed and opened their own Islamic Investment Windows; most of leading insur-
ance companies have developed special investment products under the term „Halal Invest“, 
i.e. investments „blessed by Allah“. Local banking and financial supervision regulators are 
developing a new and transparent legal framework and infrastructure for the launch, manage-
ment, accounting and settlement for Sukuk securitization of assets (pool/funds of Sukuk 
bonds); 

4. Potential increase of interest risk, interest rates and interbank lending facilities 
rates in Europe as a result of an increase of Shari`ah-compliant risks management principles 
over an increased Sukuk bonds supply. Whereas interest rates are involved in increased credit 
and counterparty risk rates; 

5. Hidden Islamic Fundamentalism and Terrorism Funding via Islamic Finance 
products and services in Europe – the Islamic Development Bank is officially recognized as 
the general sponsor of terrorism worldwide [11]. In addition, the Al Taqwa Bank is accused by 
the United States and the United Nations Security Council of having links to Islamist terror 
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organizations, and as a major source of funds for the operations of Osama bin Laden and his 
associates on 11/9 [12]; 

 
Practical implications 
 
Based on a systematic approach, the following general research implications and prac-

tical implications to the European geo-economic security could be summarized: 
1. An escape of bank capital and funds from Europe towards the Middle East Re-

gion and vice versa via hidden Islamic Finance transactions as far as the Global Economic 
Crisis had accelerated alternative financing needs; 

2. Strong interest of banks and small credit institutions from the Middle East coun-
tries in Islamic Finance settled in Europe notwithstanding different types of sanctions and 
restrictive measures imposed on some banks from the Arab Spring`s countries and the League 
of Arab States; 

3. Newly established correspondent commercial banking relationship patterns be-
tween European banks and credit institutions from the Middle East and Central Asia Region; 

4. Fast development and growing large-scale business industry with Islamic Finance 
possible on the territory of Europe including newcomers from the Muslim minority; 

5. New legal and institutional framework for Islamic Finance adopted that could en-
force a development of complementary Islamic Finance products and services at a very com-
petitive level for various types of customers, not only from the Muslim population but also 
Christians, Armenians, Jews due to better people`s perception of Islamic financing; 

6. Official governmental support for the development and practical implementation 
of Islamic Finance in Europe as some local States` governments and municipalities/federal 
lands (the case of Germany) guarantee Islamic projects (Sukuk bonds issuance). Ergo, there is 
an official governmental support for hidden islamization of conventional finance and insur-
ance products and services of „Christian type“; 

7. Some general suspicions and fears of „weapons“ of Islamic extremism and radi-
calism in Europe possible by performing Shariah-compliant financial products and services; 

8. Potential fluctuations in foreign markets in relation to the EUR exchange rate 
mechanism. 

Out of the examples presented so far, including the conclusions abovementioned, 
nowadays it is a distinct that Islamic Finance is one of the most prominent phenomena in the 
bank industry in the Middle East and South-East Asia Region. Moreover, it is becoming a 
rapidly growing industry in Europe with persistent advancements and a higher potential for 
growing banking sector development in the next few decades. The warnings by some erudite 
researchers and political experts against the performance of Shariah-compliant products and 
services by Orthodox Christians and Muslims on the territory of the European Union, gener-
ally, could be esteemed as a fear of displacement and a transfer of investment capital and 
business knowhow as well as hidden islamization of the Old Continent. Besides, the larger 
and the stronger Islamic Finance grows, the stronger fears of its image in Europe becomes. 

A logical consequence of the present paper could be the study for the economic im-
pact of Islamic Finance on the European economies as well as of any potential macro-
economic growth, if available, on the European Union. The answer to that question has be-
come even more crucial as Islamic Finance friendly policies and easy access are currently 
being put in place in majority of Muslim countries from the Middle East and North Africa 
within the wake of the Arab Spring. 
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В края на 2016 г. Въоръжените сили на САЩ приемат нова доктрина за проти-

водействие на мрежи, представляващи заплаха (МПЗ), в документ Joint Publication (JP) 
3-25. Такъв доктринален документ с публичен характер преди това нито е бил приеман 
от САЩ, нито е съществувал в държавите – членки на НАТО. Доктрината е от особено 
значение, тъй като е резултат от проявите на хибридни заплахи и адаптивни мрежи, 
изискващи специални подходи за противодействие, които не са толкова характерни за 
въоръжените сили, а са по-скоро комбинация от методите и тактики, прилагани от 
службите за сигурност, и чисто военни подходи. 

Анализът на този доктринален документ на САЩ е важен и в светлината на 
мигрантската криза от 2015 г. и особената обстановка по южната граница на страната 
ни, свързана с навлизането на мигранти от различни държави и възможността с този 
поток да проникнат лица, които са формирали или биха могли да формират организа-
ция (мрежа) с неприятелски намерения по отношение на България. Тази потенциална 
заплаха налага специална насоченост и подготовка по разпознаване и неутрализиране 
на МПЗ и прилагането от службите за сигурност на комплекс от специални мерки. 

Не следва да се подминава и фактът, че приетата от Министерството на отбра-
ната (МО) на САЩ доктрина би имала пряко отражение и в структурите на организа-
цията на Северноатлантическия договор (НАТО), тъй като Въоръжените сили на САЩ 
играят съществена роля и имат голямо значение за дейността на НАТО. Следователно 
познаването на стъпките и технологията на действие на партньорските разузнавателни 
служби и служби за сигурност би имало ефект на сближаване на тактиките и съответно 
облекчаване на отношенията по евентуално взаимодействие между въоръжените сили и 
службите както организационно, така и тактически. От съществено значение е и, че 
САЩ разполагат на територията на Европа с 65 000 души военен контингент (без сили-
те в Турция), за който разглежданата доктрина е пряко приложим оперативен документ. 

Следователно нашето виждане е, че има много структури на ВС на САЩ в 
различни държави в Европа, които пряко прилагат новата доктрина. Споделяме раз-
бирането, че е необходимо тя да се познава от службите за сигурност достатъчно 
добре, за да се разбира придобитата информация, осъщественият обмен и реализира-
ното взаимодействие със структури на ВС на САЩ. Доктрината се явява също така 
и модерна научна разработка, която е създадена от държавата с най-висок научен 
потенциал в областта на сигурността. 
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Основните опорни елементи на американската доктрина са: 
Понятието „мрежа“ и „мрежа, представляваща заплаха“. Мрежата е група 

от елементи, състоящи се в звена и връзки, проявяваща различни отношения и асоциа-
ции между връзките и звената. Клетката е субординирана организация, формирана 
около специфичен процес, възможност или дейност в рамките на формира-
на/обозначена по-голяма организация. Звено/възел – конкретно определен елемент в 
мрежата, който може да бъде лице, място или физически обект. Връзката пък представ-
лява поведенческа, физическа или функционална свързаност между звената. Именно 
връзката позволява на звената да работят съвместно като мрежа. В доктрината на САЩ 
звената и връзките са онези елементи, по които се определя т.нар. „център на тежестта“ 
на МПЗ и върху които се въздейства по време на операциите. 

„Мрежа, представляваща заплаха“ е мрежа, която поради своя размер, обхват 
или възможности представлява заплаха за интересите на САЩ. Мрежите могат да обх-
ващат различни компоненти, като икономически, логистични, информационни, поли-
тически, които ѝ позволяват да функционира. Елементът на заплахата в мрежата е онзи, 
който формира високо ниво на неизвестност на намеренията, организацията, връзките и 
възможностите ѝ, но за да е категоризирана мрежата, представляваща заплаха, следва 
да застрашава стабилността и суверенитета на държавата. Не всички мрежи представ-
ляват заплаха, и дори да съществуват мрежи в дадени държави с високо ниво на коруп-
ция или организирана престъпност, те (мрежите) ще се категоризират като представля-
ващи заплаха само ако застрашават регионалната или националната стабилност. 

Мрежата, представляваща заплаха, може да извършва различни дейности – чис-
то криминални (търговия с оръжие, трафик на наркотици, трафик на хора, изпиране на 
пари) или противодържавна подривна дейност (разпространение на противодържавна 
идеология, разпространение на сепаратистки виждания, терористична дейност и/или 
финансирането ѝ, диверсии, саботажи и др.). 

Други видове мрежи според доктрината са приятелските и неутралните. Но не 
само тяхното идентифициране се отчита в JP 3.25, а и фактът, че успешното противо-
действие на МПЗ минава през преценка на потенциалния ефект и въздействие върху 
приятелските сили, местното население, различни престъпни структури и др. 

Противодействието на МПЗ се състои от система от действия, чрез които се 
оказва въздействие и натиск върху мрежата или се минимизира нейният заплашителен 
ефект. Ефективното противодействие изисква особено активно планиране и разбиране 
на мотивацията на МПЗ (противодържавна или чисто криминална), нейните цели и 
история на формиране. 

Анализът на мрежата е онази интелектуална дейност, чрез която се придобива 
разбиране за групата, местата, отделни обекти или системи, идентифицират се отделни 
звена и връзки, които имат ключов характер. Доктрината застъпва правилно виждането, 
че политическата, военната, икономическата система и инфраструктурата са онези 
полезни начални точки, от които да започне анализът на МПЗ. Мрежите се формират 
като заплаха, ако са налице три условия: а) катализаторно събитие; б) възприемаща 
аудитория или социална група; в) благоприятна среда/обстановка, улесняваща форми-
рането на МПЗ. Само чрез пълен анализ на отношението звена – връзки по брой и сте-
пен на отношенията може да се индикират ключовите звена и потенциалният „център 
на тежестта“ на МПЗ. 

Характеристики на МПЗ. Мрежите от подобен тип се проявяват и взаимодейс-
тват с неутрални мрежи с цел да прикрият целите си и да се защитят, а също и да раз-
ширят влиянието си, но винаги се състоят от хора, места, материални обекти, процеси и 
комбинация от тези елементи. Взаимодействието на МПЗ затруднява тяхното иденти-
фициране и анализ, но е и тяхна слабост с оглед на проникването в мрежата и цялост-
ното ѝ разузнаване. Адаптивността е една от най-важните характеристика на МПЗ 
според американските ВС. Проявата на гъвкавост в командната структура, споделянето 
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на знания и опит, споделянето на идентичност сред членовете позволяват на МПЗ да 
просъществува дори и в условията на противодействие. 

Американската доктрина борави с едно общо, сборно понятие: network 
engagement, представляващо взаимодействие с приятелски, неутрални или МПЗ, осъ-
ществявано постоянно и едновременно на тактическо, оперативно и стратегическо 
ниво, за да спомогне за постигането на целите в оперативната среда. Противодействие-
то не се схваща от доктрината само като мерки за натиск върху МПЗ, но и като под-
дръжка и закрепване на връзките с приятелски мрежи. Именно изграждането на взаим-
но доверие и сътрудничество е израз на network engagement. 

Планирането на противодействието се определя от американската доктрина 
като интензивно и иновативно чрез използване на подходи, събиращи в себе си всички 
методи на държавните структури. Само чрез междудържавно сътрудничество може да 
се противодейства на МПЗ, използващи асиметрични методи на борба, но и често пъти 
имащи държавна политическа подкрепа, силно финансиране, симпатия или религиозна 
поддръжка от определени кръгове на населението. Разузнавателната подготовка на 
оперативната среда е ключов елемент, с насоченост именно върху МПЗ. Обектите на 
интерес на разузнавателната подготовка са широко очертани в доктрината, а именно: 
организационни цели на МПЗ; социален ред; история на формиране; начини на привли-
чане на членове на МПЗ; начини на финансиране; степен на подкрепа в обществото. 
Силно се препоръчва изграждането на модел със структура и функции на МПЗ като 
начин на подредба на разузнавателната информация, но също и на извеждане на кри-
тичните фактори за МПЗ. 

Оценка на целите/обектите на въздействие и критерии. Един от практичес-
ки полезните моменти в доктрината на САЩ е именно ефективното целеполагане. С 
помощта на CARVER анализ се определят обекти, които са част от МПЗ, и се планира 
въздействие върху тях. Ключовите за CARVER анализ фактори са критичност, достъп-
ност, възстановимост, уязвимост, ефект и разпознаваемост. В светлината на тези фак-
тори се предвижда матрично цифрово изчисление на значимите потенциални цели 
(обекти на въздействие), но отчитайки и един допълнителен елемент – връзките в мре-
жата. Подчертан е големият обем аналитична дейност, която да се извърши за правил-
ното определяне на целите и идентифицирането на критичните способности и критич-
ните изисквания за конкретната МПЗ. Някои цели могат да бъдат определени като 
такива за незабавно въздействие поради важността си и да допринесат за незабавен 
ефект и редуциране на заплахата в значителна степен (например лидери, лица, финан-
сиращи мрежата, доставчици на боеприпаси, самоделни взривни устройства и др.). 
Ресурсите за оперативно обслужване на набелязаните цели се отделят съобразно прио-
ритетите на общото командване на Въоръжените сили на САЩ. 

Мерки за противодействие на МПЗ. Желаният ефект върху конкретната МПЗ 
следва да е ясно формулиран преди предприемане на съответното действие. Ефектите, 
които се постигат, е възможно да са различни: оформяне на обстановка или среда, 
създаваща психическо или морално въздействие, а не непременно предприемане на 
действия за увреждане/унищожаване на мрежата. Крайното желано състояние след 
прилагането на мерки за противодействие може да е унижощаване, поражение, ограни-
чаване, отклоняване, разлагане, неутрализиране, препятстване. 

Фактите и анализът на различните МПЗ (особено на терористични мрежи и на 
такива за изпиране на пари и финансиране на тероризъм) показва, че те са трансгранич-
ни и набират свои членове и финансиране на различни континенти и с различни мето-
ди. Именно поради това доктрината определя, че командващите операциите следва да 
съберат информация за връзките на такива МПЗ между тях и конкретната връзка в 
конкретния регион на действие. 

Тактическо противодействие. Макар и Доктрината JP 3-25 да не се спира де-
тайлно върху конкретните тактически действия, бихме желали накратко да отбележим 
някои от тях: 
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1. Тактика Oil Spot (нефтено петно). При нея МПЗ за идеологическо въздейст-
вие върху населението се разглежда като съставена от три компонента: а) идеологичес-
ки лидери – твърдо ядро; б) посредници – възприели идеите на лидерите, но осъщест-
вяващи връзката между населението и идеологическите водачи; в) население – аудито-
рия, към която е насочено влиянието на лидерите и която получава идеологическите 
послания. Това е ключовият фактор на МПЗ. Посредниците установяват широки връзки 
с населението и провеждат радикалните идеи (местата за провеждане на контактите 
могат да са най-различни – джамии, училища, заведения, срещи на улицата, открити 
проповеди, семейни беседи и т.н.). По този начин те формират мрежа от контакти и 
последователи. В процеса на противодействие могат да се приложат различни тактики 
и подбор на цели, но ако се насочат към крайните потребители на радикални идеи (на-
селението) и неутрализират някои от последователите на МПЗ, тази мярка би имала 
ограничен и краткотраен ефект. Отделните личности ще бъдат бързо и лесно заменени 
с нови последователи. Макар и населението да е податливо на радикални идеи, прякото 
въздействие върху него няма да доведе до цялостен положителен резултат. По-добро 
противодействие би имало атакуването на посредниците, но това няма да доведе до 
незабавен и видим ефект за разпространението на радикалните идеи. Ограничавайки 
населението, т.е. крайните привърженици на радикални идеи, и определяйки го като 
цел, ефектът от въздействието върху него ще е видим, но няма да е дълготраен, а дори 
може да се стигне до по-висока степен на конспиративност в действията на мрежата 
(негативен ефект). Също като „нефтено петно“, ограничавайки го, от една страна, то се 
разпростира, от друга, променя формата си, а дори се и разширява. Поради това амери-
канските тактици препоръчват да се атакува посредническата група от МПЗ (доставчи-
ците на финансови средства, куриерите, доставчиците на документи, съветниците по 
медийни и правни въпроси, вербовчиците, проповедниците на средно ниво, контрабан-
дистите и т.н.) между лидерите на МПЗ и населението. В резултат на това лидерите ще 
бъдат изложени на риск, като сами проповядват пряко идеи и не ползват посредници, 
т.е. ще станат по-видими за службите за сигурност. 

2. Тактика на установяване на „център на тежестта“ на МПЗ (Center of 
Gravity). Центърът на тежестта на МПЗ е източникът на силата, който дава морална 
или физическа сила, свобода на действие или воля за действие на противниковите 
организации или мрежи. Чрез този източник тя съществува и от него намира ресурси 
да се развива и променя, осигурява ѝ се свобода на действие. Тази тактика ни позво-
лява да видим МПЗ чрез осветяване на функционалните възможности на мрежата и 
критичните изисквания към нея, съответно да ѝ се противодейства чрез неутрализи-
рането им. Критичните способности на МПЗ, определени като цели, включват: а) 
лица с контролни функции и организаторите на мрежата; б) лица, извършващи логис-
тични функции; в) лица, извършващи операции по проповядване на радикални идеи, 
сепаратизъм, антидържавна идеология и др. Често пъти един човек е отговорен и 
извършва повече от една функция (например ръководство и проповядване, получава-
не на пари и проповядване на идеи). Обикновено такива физически лица се обознача-
ват от американското военно разузнаване като особено значими личности (High Value 
Individuals или HVI). Установяването на уязвимите места и HVI на МПЗ позволява да 
се насочат действията срещу тях. 

3. Тактика SSD. С оглед на пълнота на разглеждането и тъй като САЩ са во-
деща държава – членка на НАТО, бихме желали да представим подходите за проти-
водействие на бунтовнически мрежи като отделен вид МПЗ съгласно AJP-3.4.4. Joint 
Doctrine for Counterinsurgency. В цитираната доктрина се посочва подход, наречен 
„SSD“ – от абревиатурата на английските думи Shape (оформяне), Secure (сигурност) 
и Develop (развитие). Оформянето като елемент на подхода се изразява в способ-
ността да се влияе върху и да се получава информация за възприятията, вярванията, 
нагласите, действията и поведението на всички участници в даден регион. Тук се 
включват: поддържане на отношения с ключови лидери, психологически операции, 
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връзки с местни медии и население, както и поддържане и представяне на законовата 
легитимност на държавата. Поддържането на сигурността в понятиен аспект се 
възприема от САЩ и НАТО като операции, насочени към населението, които му 
дават възможност ежедневният живот да не е белязан от страх от насилие, да се из-
върши отделяне на бунтовнически елементи от населението, да има поддръжка на 
правителството или негови стабилизационни проекти. Подчертано е мястото на възс-
тановяването на пълен правителствен контрол и легитимността на държавни органи. 
Третият елемент е развитието, свързано с дългосрочни проекти и активна комуни-
кация с населението. Ключовият момент тук е осъществяването на координирани 
операции и взаимодействие между цивилни и военни структури в областта на иконо-
миката, инфраструктурата, социалните грижи. 

Оценката на операциите по противодействие на МПЗ. Доктрината на САЩ 
определя, че извършването на последваща оценка на ефективността на предприетите 
действия срещу МПЗ е от особена важност, тъй като чрез нея се извършва обективна 
преценка на постигнатите резултати от въздействието върху цялата мрежа. Оценка, 
която очертава тенденциите в поведението на членовете на МПЗ, както и връзката 
между конкретно действие и определена промяна в мрежата, е особено стойностна. 
Натрупаната разузнавателна информация за по-дълъг период следва да се сравнява и 
обобщава, а крайният продукт от оценката да е извеждане на промените в организация-
та, структурата, състава, функциите и операционните способности на МПЗ. 

Оценката се извършва на тактическо, оперативно и стратегическо ниво, при ко-
ето се установява дали поставените в процеса на планиране на противодействието цели 
са били постигнати. Определени показатели за МПЗ, като състав, технически способ-
ности за връзка, морал, идейна сплотеност, човешко поведение, трудно могат да се 
измерят с количествени показатели, поради което следва да се разчита на много източ-
ници в оперативната среда, които да способстват за информирана оценка. 

При оценката на ефективността на противодействието трудно може да се по-
лучи информация за промяна на мрежата в реално време. Информацията постъпва, но 
в по-късен момент и в значителен обем, което изправя оценяващите мерките пред 
необходимостта от обработка и нуждата от сериозен екип за това. Доктрината на 
САЩ посочва, че подходящ индикатор, който да се използва в оценката, е засилване-
то на контактите на МПЗ в социалните мрежи за координиране и извършване на 
операции. Това сочи към промяна на МПЗ и разширява възможностите за разузнаване 
на цялата мрежа (нейната идеология и мотивация). Мониторингът и профилирането 
чрез социални мрежи се възприемат и използват като незаменим инструмент за про-
тиводействие на МПЗ. 

За оценката на противодeйствието се отчита голямата необходимост от разузна-
ване с хора, което обаче би отнело време и надеждността на източниците може да е 
проблем, но използвани правилно, средствата на HUMINT са изключително ценни, се 
подчертава в Доктрината JP 3-25. Не следва да се подминават откритите източници 
като средство за събиране на информация за ефекта на противодействието, но се акцен-
тира, че важно е използването на различни източници на информация и извършването 
на цялостна оценка на МПЗ, а не само на дадено звено/клетка/личност, което се е изме-
нило в резултат на противодействието. 

Заключение и изводи. Разбира се, че не може да се разгледат в детайли всич-
ки доктринални аспекти на противодействието на МПЗ, още повече че те се допълват 
на оперативно ниво с тактически публикации, заповеди, наръчници, често пъти има-
щи класифициран характер. Но считаме, че основното представяне на доктрината на 
САЩ е постигнато и то не би било самоцелно, ако от него направим изводи, които да 
добавят стойност за нашата оперативна среда и насоченост на действията на служби-
те за сигурност. 

По наше виждане основните изводи от представянето и анализа на Доктрината 
JP 3-25 са следните: 
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• Широкото доктринално понятие за МПЗ (минаващо от най-сериозните теро-
ристични организации през организациите за трафик на хора, наркотици, оръжие до 
противодържавни групи и организации) позволява мерките за противодействие да се 
използват и осмислят в много по-широк оперативен план не само от ДАНС и не само 
във връзка с противодействието на подривната дейност на мрежите, а в цялостната 
оперативна среда, и да помогне за по-добър разузнавателен анализ на заплахите от 
всички служби за сигурност. 

• Моделите на анализ на МПЗ могат да бъдат от полза и при воденето на опе-
ративни дела и преписки от гледна точка на систематизация, визуализация и насоче-
ност (по индикатори) спрямо отделни мрежи. 

• Познаването на чуждестранния опит за структурата и организацията на МПЗ 
може да се използва, за да подскаже подходи за оперативно проникване в мрежи и 
групи, тяхното наблюдение и неутрализиране и да даде поглед върху възможната 
насоченост и методология на работа на чуждестранни разузнавателни служби на 
територията на страната. Използването на съвместни подходи на партньори от 
НАТО засилва сътрудничеството и доверието при използването на сходни методики. 

На последно място практиката по съдебни дела и практиката на ДАНС по изгон-
ване на нежелани чуждестранни граждани от страната през 2017 г. показват, че на тери-
торията на България, особено в югоизточната ѝ част, има опити за изграждане на клетки 
на терористични и противодържавни групи, което налага противодействието да се осъ-
ществява в сътрудничество между ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба 
„Военна информация“ и чуждестранни партньорски служби за сигурност. Именно въз 
основа на този извод съдържателният преглед на чуждестранната доктрина дава въз-
можност за бързо оперативно взаимодействие както на терминологично (понятийно) 
ниво, така и на организационно и професионално ниво, с партньори от САЩ и ЕС. 
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Заглавието на настоящия доклад е повлияно от диалога на Цицерон „De 

republica“ („За държавата“) [13]. В него големият политически мислител в тясна 
връзка с учението за най-добрата държавна уредба развива възгледа си за най-добрия 
държавен деец – „rector rei publice“ или „rector civitatis“ („управител“ или „пазител 
на държавата“). Според Цицерон истинският rector (т.е. държавник) трябва да прите-
жава високи нравствени и граждански качества – благоразумие, тъждество на разума 
над ниските страсти, мъдрост, справедливост, неподкупност, сдържаност, доблест, 
ораторски способности и дори познаване на гръцките автори (това последното вероятно 
ще предизвика смущение в много съвременни политици). Цицерон има предвид „арис-
тократа реформатор“ Публий Корнелий Сципион, Л. Емилий Павел, Катон-стари, 
Гракх-баща и др. Но самият Цицерон може да бъде причислен към този идеал за дър-
жавен деец [14: 42]. 

В корпуса на латинските панагерици („Panagyrici Latini“) на вечния актуален 
въпрос кой от претендентите е легитимен император и кой е узурпатор, панагеристите 
отговарят двояко: произходът на властта е важен, но е важен и начинът на управление – 
„истинският император управлява в полза на поданиците, въздържа се от произвол и 
гарантира сигурност и благоденствие на държавата и народа“ [2: 7 – 8]. Трудно може 
да се добави нещо съществено към изредената характеристика на истинския държавник. 

В продължение на векове народните и политическите мислители са се стремeли 
да очертаят образа на истинския държавник и да го идентифицират с даден историчес-
ки политически деятел. Това се отнася и за българската политическа история и хумани-
таристика. Тази тема ме занимава още от студентските години, когато написах доклад 
върху идеята за добрия цар в българската средновековна политическа мисъл. В случая 
поради неизбежните ограничения ще концентрирам вниманието върху някои по-
значими български изследвания от новата ни политическа история по разглежданата 
проблематика. 

Според големия български учен юрист проф. Любомир Владикин държавникът 
е призван да извършва една от най-сложните и трудни дейности – да насочва или пряко 
да ръководи дейността на държавата. Той трябва да познава или интуитивно да открива 
факторите, които влияят върху живота на държавата, – конституционното устройство, 
фактическото състояние на публичните блага, съотношението на силите вътре в стра-
ната и на международната арена, както и вероятното им изменение и др. [1: 83]. Извес-
тният български историк акад. Георги Марков в книгата си „Поуки за държавниците“ 
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(в която с известна доза самоирония изтъква, че „си позволява да сподели дочутото от 
Клио“) определя държавника като надарен политик с осъзната мисия към народа, на 
чието добруване посвещава себе си. И добавя: „Държава без държавници е обречена 
да се превърне в страна без бъдеще“ [5: 223]. Енчо Матеев дава своя интерпретация на 
разглежданото понятие: „Държавник не в смисъл на поглъщане на личността и об-
ществото от държавата, а в смисъл на извисяване на държавната идея до върховен 
политически регулатор на дейността на политическите лидери в осъзнаването на 
интересите и престижа на собствената държава като неотменима и задължителна 
норма на политическата дейност“ [6: 11]. 

Проф. Тодор Танев е създал „събирателен модел на държавника като особен 
вид политик, който е национален стратегически лидер“ [10: 7]. Той извежда основни 
характеристики на държавника в контекста на сравнителен анализ с други видове поли-
тици, и преди всичко на опозицията: „държавник – политик партиец“ (става дума за 
„идеални“ типове). Наред с главната характеристика „национален стратегически лидер“ 
Танев посочва, че държавникът не е „обикновен“, а висш политик, който играе (или е 
играл) важна роля в правителството или на международната сцена. Казано по друг на-
чин, според мен държавникът е елитен политик, в смисъл, който Вилфредо Парето влага 
в понятието „елит“ – „най-добрите в своята сфера на дейност“. Т.е. държавниците 
могат да бъдат определяни като най-добрите в професията политици. Тук може би е 
удачно да припомним народната мъдрост: „От всяко дърво свирка не става“. Полити-
кът държавник е ценна рядкост. Въпреки че тези две категории много често се противо-
поставят. Краен вариант на противопоставянето политик – държавник се явява прочута-
та фраза на генерал Шарл дьо Гол: „Аз не съм политик, аз съм държавник!“. 

Държавникът трябва да бъде: двигател на развитието; могъщ социален интегра-
тор (да умее да използва потенциала на нацията, защото, както отбелязва българският 
държавник Петко Каравелов: „С партия се идва на власт, но само с партия не се уп-
равлява“); да съчетава умелото лидерство с грамотен мениджмънт; да умее да поставя 
приоритети („Поставянето на приоритети е част от смисъла на политическия жи-
вот“ – Вили Бранд); да забелязва това, което другите не виждат; да притежава характер 
и решимост да изпълни своята мисия въпреки препятствията, с които неизбежно се 
сблъсква (защото „Съществува реална опасност политическите лидери да следват 
модата, а не своите принципи и убеждения“ – Маргарет Тачър); да има стратегическо 
мислене („Политикът мисли за следващите избори, а държавникът – за следващите 
поколения“ – Джеймс Фрийман Кларк). 

Необходима е и политическа интуиция, която, както и художествената интуи-
ция, е вродено качество само като зародиш. При това тя се среща рядко. Дори премиери 
на големи държави е възможно да не притежават политическа интуиция. Илюстрация 
на тази възможност дава Тони Блеър в мемоарите си „Пътуване“ по отношение на 
наследника си Гордън Браун: „Той притежава огромна способност за политически 
калкулации, но няма никакъв политически усет. Аналитичният му интелект е абсолю-
тен, но емоционалният е нула“ [16]. Малцина са призваните политици (може би и тук е 
приложима библейската формула „мнозина са звани, а малцина – избрани“). За да се 
развие политическата интуиция, от решаващо значение е опитът, участието в полити-
ческата дейност. Не трябва да се подценява и изучаването на натрупаните политически 
знания, които в определена степен представляват обобщения и систематизация на нат-
рупания опит. Неслучайно редица от съвременните президенти и премиери в края на 
XX и началото на XXI в. са завършили политически и/или правни науки в престижни 
университети в САЩ, Великобритания, Франция, Русия... 

Политическата интуиция е един от факторите, които влияят върху такава въз-
можна характеристика на политиката като изкуство („политиката като изкуство“, 
„изкуство на компромиса“, „изкуство на възможното“ и т.н.). 

Парадоксално е, че държавното управление – тази сложна публична дейност, с 
редки изключения се извършва главно от политически управници, които са на средно 



проф. д-р Георги Янков 

 

245 

интелектуално равнище. Попър e дори по-категоричен: „Аз съм на мнение, че управни-
ците рядко надхвърлят средното ниво както в морално, така и в интелектуално от-
ношение, а често са и под него“ [8: 146]. Това е едно от фундаменталните противо-
речия на политическата дейност, което по-скоро се задълбочава с развитието на 
човешката история. 

През последните три десетилетия е налице тенденция на драстично спадане на 
нивото на политическия елит („обезелитяване“) и на политическите лидери. Трудно 
можем да говорим за съвременни държавници (с малки изключения). В държавите от 
ЕС липсват държавници от ранга на Де Гол, Митеран, Аденауер, Вили Бранд. В Бълга-
рия след 1989 г. вместо призвани политици и държавници на сцената изникнаха главно 
политици, които живеят от политиката, а не за политиката (по Макс Вебер). Огромната 
част от съвременния български политически и управленски елит се оказаха хора без 
историческо мислене и достатъчно развито чувство за държавност и национална иден-
тичност, поради което сервилничат пред всеки по-силен съюзник („йесмени“). 

Кои са фундаменталните причини за тази дълбока негативна криза на 
държавничеството? 

Основната причина за тази криза е свързана с едно противоречиво явление, 
обобщавано с термина „глобализация, и по-точно с наложения вариант на неолиберална 
и корпоративна асиметрична глобализация. Според Бърни Сандърс (кандидат за прези-
дент на последните избори в САЩ) „корпоративната глобализация минира демокра-
цията. Тя силно увеличава мощта на глобалните корпорации за сметка на местните 
градски и национални управления“. А проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката ре-
публика и доктор хонорис кауза на УНСС, не пести критика към ЕС: „Брюксел иска да 
минимизира единствената безспорна, развита и доказала жизнеспособността си 
форма на човешка организация – националната държава“. За някои неолиберални 
анализатори глобализацията едва ли не предвещава края на държавата. „Предвиждани-
ята им обаче не са верни“ – категорична е Маргарет Тачър [11: 15]. 

Народите от хилядолетия живеят в държави. Вероятно така ще бъде и в бъдеще. 
Държавата е историческа категория. Самата представа за нея се е променила – от древ-
ноизточните деспотии и гръцките полиси (градовете държави) през империите, феодал-
ните монархии до националните държави. Държавата, променяйки се съобразно с нови-
те условия, запазва фундаменталната си значимост каквито и да са недостатъците на 
държавното управление в много страни. 

В края на ХХ и началото на XXI в. господстваща тенденция в политиката 
беше минимизирането на държавата, намаляването на мащабите на държавния 
сектор, редуцирането на дейностите и функциите на държавата. Международните 
финансови институции, като МВФ и Световната банка, поставиха ударението върху 
система от неолиберални мерки за намаляване на степента на държавна намеса в иконо-
миката – пакет, наречен от един от неговите създатели „Вашингтонски консенсус“ [12: 
19]. Както констатира Франсис Фукуяма, почти липсваха предупреждения от неговите 
защитници относно опасностите от икономическата либерализация и отсъствието на 
адекватни институции. Липсата на ефективни държавни институции доведе до там, че в 
резултат на либерализацията положението стана по-лошо. След Студената война се появи 
цял нов пояс от провалени и слаби държави, простиращи се от Балканите през Кавказ до 
Близкия изток, Централна и Южна Азия. А провалените и слаби държави са източник на 
сериозни световни проблеми – от бедността и масовата миграция до тероризма. 

Джоузеф Стиглиц – носител на Нобелова награда за икономика, отбелязва 
следната негативна страна на глобализацията: „Докато работех в Световната банка 
(1997 – 2000 г. – бел. авт.) наблюдавах непосредствено опустошителния ефект от 
глобализацията в развиващите се държави, и особено върху бедните в тези страни“ 
[9: XVII]. Друг носител на Нобелова награда за икономика – Милтън Фридмън, орто-
доксален привърженик на монетаризма и свободния пазар, в един свой коментар от 
2001 г. посочва, че десетилетие по-рано той би се обърнал с три думи към държавите, 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

246 

извършващи преход от социализма: „приватизирайте, приватизирайте, приватизи-
райте. Но това беше грешка. (...) Оказа се, че върховенството на закона е вероятно 
по-фундаментално, отколкото приватизацията“. Но тази констатация се оказа 
твърде закъсняла за източноевропейските общества. 

Начинът на провеждане на приватизацията, абсолютизирането на ролята на па-
зара, недооценяването на стабилността на държавните институции и върховенството на 
закона допринесоха в значителна степен за делегитимиране на държавата в редица 
източноевропейски страни. По думите на Стиглиц: „Политиката на МВФ, базираща се 
частично върху остарялата презумпция, че пазарите сами се справят и ще доведат до 
ефикасни резултати, пропадна, за да се признае желаната държавна интервенция в 
пазарните отношения – мярка, която може да направлява икономическия растеж за 
подобряване на благосъстоянието на всички“ [9: XX]. 

Моделът на икономически либерализъм и пазарен фундаментализъм бе наложен 
на източноевропейските държави. От абсолютизирането на ролята на държавата и Пла-
на държавите от бившата социалистическа система отидоха в другата крайност – абсо-
лютизиране на ролята на пазара и тотална приватизация. 

Разгледаната глобална тенденция в развитието на държавността в голяма степен 
е характерна и за нейното състояние в България след 1989 г. Негативните последици се 
засилват и от дефицита на държавничество в голяма част от политическия елит и от 
недъзите на наложения политически модел. Слабостта на държавата, липсата на 
ефективни институции и дори нейното демонизиране и разграждане през някои 
години на прехода отвориха ниши, в които се настаниха бързо корупцията и прес-
тъпността. Българското общество отново се изправи пред необходимостта от укрепва-
не на държавността, повишаване на институционалната ефективност и на държавния и 
административния капацитет. По думите на Стиглиц необходимо е „пресъздаването на 
държавата“ [9: XXI], установяването на по-ефективна и отзивчива държава. 

Решаването на тази задача е невъзможно, без обществото да излъчи истински 
държавници. В стремежа си да допринесем, макар и частично, за решаването на тази 
задача осъществихме първото по рода му изследване „Най-успешните български ми-
нистър-председатели (1879 – 2009)“ [15]. Става дума за мащабно експертно изследва-
не, което се основава на анкета с 56 учени – историци и политолози (от които 31 про-
фесори, 21 доценти и 4 доктори). Рейтинговата класация се направи въз основа на 20 
индикатора за оценка на качествата и постиженията на министър-председателите. По 
индикатора „Вашето цялостно мнение“ изследването открои имената на следните 
министър-председатели: 

На първо място е класиран Стефан Стамболов. Той е определян като голям 
държавник, управлявал с желязна ръка в смутно време, със значителни успехи в иконо-
мическата и външнополитическата област, но с редица негативни прояви във вътреш-
нополитическия живот („Създава политическа полиция и поставя началото на съдебни 
убийства на политически противници“ – акад. Георги Марков). 

На второ място е класиран Петко Каравелов. Той ни завеща примера на един 
умен и талантлив държавник, безкористен, ветеран на българския парламентаризъм, 
социален интегратор („С партия се идва на власт, но само с партия не се управлява“), 
с изострено чувство за национално достойнство („Аз винаги съм се мъчил да се подоб-
рят отношенията ни с външния свят, но не и да правя отстъпки, каквито те искат“). 
Каравелов има най-голям принос за изграждането на основите на финансовата система 
на Княжество България. 

На трето място е класиран Константин Стоилов – министър-председател с висо-
ка политическа култура, блестящо образование, винаги елегантен, безупречно облечен, 
вежлив и учтив, но чужд на фамилиарниченето, със значителни успехи в икономичес-
ката и външнополитическата област. Стоилов настоява политическите партии в Кня-
жеството да престанат да се делят на русофили и русофоби, защото това противоречи 
на националните интереси. 
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На четвърто място е класиран „заклетият демократ по дух“ Александър Мали-
нов. На пето място – „гъвкавият майстор на компромиса“ Андрей Ляпчев, който е кла-
сиран на първо място по индикатора „Способност да прави компромиси“. На шесто 
място е „политикът по природа“ Тодор Живков, който е класиран на второ място по 
индикатора „Политическа интуиция (политически усет, проницателност, верен поглед“ 
– Макс Вебер). На седмо място – големият реформатор Александър Стамболийски, и т.н. 

Подобен род изследвания са изправени пред редица предизвикателства. Тук ще 
се спра на основните от тях. 

За ролята на времето и обстоятелствата. Едно от предизвикателствата пред 
изследването бе как да се отчете ролята на различните исторически периоди и обстоя-
телства, в които са работили министър-председателите. В края на живота си Наполеон 
Бонапарт признава: „Моят син не може да ме замени. Аз сам не бих могъл да заменя 
себе си. Аз съм рожба на обстоятелствата“ [3: 191]. Обстоятелствата са много важ-
ни, но не всичко зависи от тях. Големият политически философ на Ренесанса Николо 
Макиавели в знаменитата си книга „Il Principe“ (превеждана под заглавията „Владете-
лят“ и „Князът“) поставя въпроса: „Какво място заема furtuna в човешките дела и 
възможно ли е да ѝ се противостои?“. Под „furtuna“ той има предвид историческите 
обстоятелства. Отговорът, който дава Макиавели, е следният: furtuna има дял „върху 
половината от делата ни, а другата половина, или приблизително толкова, тя пре-
доставя на самите нас“ [4: 100]. Човек е свързан с определени обстоятелства, с които 
е принуден да съобразява своите постъпки. Но той не е пасивна фигура. Наред с furtuna 
Макиавели счита за втора движеща сила на историческия процес личната енергия, 
която се проявява като сила, доблест, предприемчивост. 

Дейността на министър-председателите може да бъде разглеждана едновре-
менно и като причина, и като следствие. Тя е следствие по отношение на историческите 
условия, политиката и институциите на своето време. И причина, ако министър-
председателите имат мъжеството, характера и интелектуалния потенциал да влияят и 
изменят политиката, институциите и събитията, да формират времето, в което живеят. Тук 
намирам за удачно да припомня забележителната мисъл на Васил Левски: „Ако е за Бъл-
гарско, то времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“. 

Разбира се, политическите лидери на големите нации разполагат с много по-
големи възможности да формират своето време, докато възможностите на тези на по-
малките нации са ограничени – в много случаи именно от геополитическите интереси и 
стремежи на т.нар. „Велики сили“. 

За прекъснатостта и приемствеността (континуитета) в историческото раз-
витие на българската държава. Липсата на устойчива приемственост (континуитет) е 
един от големите проблеми в развитието на българската държава. Известният българс-
ки историк Петър Мутафчиев откроява сред най-характерните явления в историята на 
българския народ наличието на „несъвместими крайности и противоречия“ и почти 
липсата на постепенност, постоянство и приемственост [7: 139]. Това според него се 
отнася и за „третото българско царство“. Цяла поредица управляващи елити не 
успяха да наложат в новата история на България постепенно и еволюционно развитие, 
без крайности, отчитащо постигнатото от предходните управления. Още древноримс-
кият поет Овидий е казал: „Помни постигнатото!“, т.е. надграждай. В развитието на 
българската държава (както при всяка друга) има непреходни стойности, свързани с 
националната идентичност и езика, материалната и духовната култура, икономическия 
и демографския потенциал и т.н. 

За опасността от субективизъм и лични пристрастия. Всяко рейтингово изс-
ледване на исторически личности носи риск от известна доза субективизъм. В случая с 
разглежданото изследване обстоятелството, че в него участват 56 учени – историци, 
политолози и др., които имат познания по държавното управление на България за пери-
ода 1879 – 2009 г. – намалява риска от субективизъм и уравновесява личните пристрас-
тия, без да ги премахва напълно. 
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За да бъдат направени изводи с по-голяма научна достоверност, е необходимо 
да бъдат анализирани и съпоставени достатъчна съвкупност от данни и факти. В случая 
учените експерти направиха своите оценки въз основа на 20 индикатора за качествата и 
постиженията на министър-председателите. По този начин се избягва възможността да 
се акцентира избирателно на един или друг факт (или квазифакт), което е по-скоро 
израз на методологическа недостатъчност, характерна за т.нар. „околонаука“. 

Смисълът на едно такова изследване се състои в това големите български дър-
жавници със своите постижения, държавническо съзнание, чувство за историческа 
мисия и болезнена грижа за развитието на българската държава да послужат за пример 
на съвременните управляващи елити. 

Обстоятелството, че народите интуитивно почувстваха опасност от загуба на 
самоличност, национална идентичност, като че ли дава основания за умерен оптимизъм 
относно появата на истински държавици в Европа и в България. 
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Abstract: The oldest state tradition of Bulgarians is related to the policy of unity and cohesion of 

the people. As a result of its consistent application in the Middle Age, Bulgaria has established itself as 
the third empire in Europe. Within its borders, the third written literary civilization (after the Greek and 
Latin letters), which changes the spiritual aspect of the Slavs in Eastern Europe arises. Due to the 
continuation of this tradition during the Renaissance, the Bulgarians managed to achieve the restoration 
of their national state. And after the Liberation Ottoman slavery, to become the civilization leader of the 
Balkans. The national catastrophes of 1913 and 1918, however, give rise to a persistent intra-national 
conflict – between the left and the right political space, which for a century has hindered the normal 
development of the people and the state. The report proposes a political project for the achievement of a 
new national reconciliation and unification, in the name of the upward development of modern Bulgaria. 

Key words: top priorities; domestic schism; unity; reconciliation; the cohesion of the nation 
 
Сред големите заблуди в областта на политическа наука е и тази, че нейната ро-

ля се свежда главно до това да е регистратор и разпространител на „класиката“ в теори-
ята и практиката на политическия процес. Истината е, че знанието за политиката не би 
имало особено голяма полза за отделните народи, ако нейните представители не позна-
ват (и не работят за обогатяването) и на онези специфични политически традиции, 
които са дали най-голям принос за индивидуалния напредък на конкретната нация. Те 
не се отнасят задължително към „азбуката“ на факторите, които са донесли световния 
прогрес, но са сред двигателите на съответното национално битие, защото са свързани с 
неговите особености. 

За нас, българите, този извод важи с особена сила. Тъй като ние сме може 
би единственият народ в ЕС, където гражданите с лява и дясна идейна ориентация 
не само не могат да единодействат заедно в практиката, но и се ненавиждат в 
истинския смисъл на думата като непримирими врагове. Това е „нова реалност“, 
проявяваща се през последното столетие и противоречаща драстично на най-
старата и най-плодотворна българска държавнотворна доктрина за единение и 
сплотеност на народа. Тя е формирана още с основаването на държавата ни и е 
следвана неразривно при разработването и реализацията на вътрешната полити-
ка, и то през всички исторически епохи. 

Целта на настоящия доклад е да се проследят накратко възникването и основни-
те етапи на реализация на българската политическа традиция за единение на народа. На 
тази основа да се маркират някои основни направления, в които е възможно този про-
цес да се възроди и обогати в съвременните условия на българския национален вървеж. 
Защото въпросната политическа традиция е от изключително голяма важност 
именно днес, тъй като най-сигурната гаранция за националната сигурност на 
България е единството и сплотеността на нейния народ. 

 
*     *     * 

Причините за формулирането на политиката за обединение на българския народ 
са обективни. През Ранното средновековие, когато са положени основите на България, 
на юг от държавата е най-мощната империя на епохата – Византия. Северната ни гра-
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ница опира до „Пътя на войната“ – земите на днешна Украйна и Влашката равнина. От 
там цяло хилядолетие към Европа налитат варварските народи. При тази сложна обста-
новка (на опасности от всякъде) основният проблем за българите е как да се положат 
основите на новата държава и с каква политическа мъдрост да се осигури нейното 
възходящо развитие. 

Практическата реализация на тази проблематика се свежда на първо време до 
необходимостта да се създадат благоприятни условия за формирането на вътрешносп-
лотена българска народност. Първоусловието за отстояване на правото тя да гради не 
каква да е, а европейски тип цивилизована държава. Тогава в темелите на България е 
заложена политическа мъдрост, формулирана още от хан Кубрат. По сведения на ви-
зантийския хронист Теофан Изповедник,1 преди да напусне земния свят, ханът събира 
синовете си пред голям сноп с пръчки. Там той с пример им доказва, че всяка една от 
тях поотделно може да бъде счупена всякога и от всекиго, но целият сноп – никога и от 
никого. Затова Кубрат завещава на българите, както пише изрично Теофан Изповедник: 
„по никакъв начин да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят 
навсякъде и да не робуват на друг народ“2. 

Основателят на българската държава – хан Аспарух, реализира на практика този 
политически завет. Когато навлиза на Балканите, той заварва в Мизия, Тракия и Маке-
дония вече отседналото славянско население. Но при установяването на контакт с него 
българите не го заробват, а изграждат федеративен съюз, основан на равни права и 
задължения. Поради това Византия не успява да изтласка границата на новооснованото 
държавно образувание северно от р. Дунав. За пръв път Константинопол е принуден да 
признае правото на новопоявил се народ в Европа да откъсне най-важните балкански 
провинции на империята и там да основе своя държава.3 Успех, който дотогава не е 
реализиран от никой друг въпреки многобройните опити преди 681 г. 

С изоставянето на подвижната номадска икономика от българите и възприема-
нето на отседналото орно земеделие в границите на България стартира новият, евро-
пейски, тип урбанизационен процес. Той е свързан вече със сложно редуващите се 
дейности около редовната обработка на земята и навременното, но трудно прибиране 
на произведената от нея реколта. Успехът на този основополагащ процес в бита на 
народа гарантира навременното попълване на държавната хазна, а оттам и реализира-
нето на новото строителство: гради се столицата; издига се сложна система от крепости 
във военноотбранителната система; започва редовно да функционира трайно установе-
ното и добре устроено провинциално управление в рамките на десетте комитати; 
стриктно се охранява държавната граница и пр. 

Цялата тази нова дейност налага още по-голям ред и правила в границите на 
българското общество от нов и още по-сложен тип – вътрешнодържавен цивилизован 
тип отношения. В обществото е необходима вече много по-голяма ангажираност на 
човек към човека, а и на личността към държавата. Тези нови правила са създадени от 
хан Крум. С първите писани закони той въвежда нормата „да се строшат краката“ на 
онзи, който посегне към собствеността на другия. Защото при разграбване на произве-
деното с тежък труд държавата не би могла да има редовни приходи. Онзи, който сее 
раздори сред народа с клевети и лъжи с цел да създава вътрешнообществени конфлик-
ти, наказанието за него е „да бъде убит“. А тези, които имат собственост и достатъчно 
средства за живот, но не дадат на онзи, „който проси“, на такива да им бъдат „отнети 
имотите“.4 

                                                 
1 Теофан Изповедник. Хроника. – В: История на българската държава и право. Извори 680 – 1944 г. IV изд. 
Съст.: Петров, П., Г. Петрова. София: Албатрос, 2010, с. 12. 
2 Пак там. 
3 История на България. Том 2. Първа българска държава. София: Българска академия на науките, 1981, с. 45 и сл. 
4 Византийски енциклопедичен речник „Свидас“. – В: История на българската държава и право... Цит. съч., с. 27. 
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С тези сурови, но справедливи (и еднакво валидни правила за всеки жител 
на държавата), закони вътрешното единение и сплотеността на българския народ 
прави нова, решителна крачка напред. Така че, когато през 811 г. император Ники-
фор нахлува внезапно в България и разорява столицата Плиска, българи и славяни се 
изправят като един срещу завоевателя. Византийската армия е разгромена, а името на 
този василевс ще стане като пример за съдбата онзи, който посегне върху България. 

Въпреки мирното и плодотворно съжителство на българи и славяни до IХ в. те 
запазват своите различни езически религии. Това съхранява известни особености в 
ценностната система и обичаите на хората. Затова княз Борис I обогатява политика-
та за единение на народа на качествено нова основа. Той покръства България. От 
864 г. всеки неин жител посещава вече едно и също свято място – православния храм. А 
от там излиза с още по хуманни и единни представи за доброто и злото, за правилното 
и неправилното. В резултат на това успешно приключва най-важният процес за 
Епохата на средновековието – формирана е единната българска християнска на-
родност.5 А за да не се допусне нарушаване на плодотворната доктрина за единение и 
сплотеност на българите, княз Борис дава незабравящ се пример: сваля от трона, осле-
пява и хвърля в тъмница първородния си син Владимир Расате, защото той прави опит 
да върне езичеството. Като „заплашил пред всички, че ще претърпи същото наказание, 
ако в нещо отстъпи от истинското християнство“6. 

Резултатите са добре известни: благодарение на последователното реализи-
ране на политиката за единство и сплотеност на народа България само за столетие и 
половина се утвърждава като третата империя в Европа, с държавен глава цар. Тя за-
почва да играе решаваща роля на Балканите, а в нейните граници възниква третата 
писмено-книжовна цивилизация на Стария свят (след гръцката и латинската), която 
обновява духовния живот на източноевропейските славянски народи. 

Мъдростта, че единението и сплотеността на народа е най-мощният източник на 
енергии за неговото всестранно развитие, е възродена през Епохата на националното ни 
възраждане – тогава, когато стартира процесът, свързан с разпадането на Османската 
империя. А съседните народи формулират своите агресивни националистически прог-
рами, в които се предвижда откъсване на територии, населени с българи. На дневен ред 
изпъква новата фундаментална задача на времето: българската народност да прерасне в 
модерна нация от европейски тип. С ясно дефинирана самозащитна и освободителна 
идеология, осигуряваща възможности за развитие на българите в измеренията на нова-
та техническа цивилизация на Стария континент, Паисий Хилендарски пръв осъзнава 
тайната, която може да даде решителната вътрешна сила на българите и която ще ком-
пенсира последиците от османското владичество – това е националното осъзнаване, 
организацията и духовното сптлотяване около водещите ценности на епохата. Защото 
никой не може да спре единомислещата и единодействаща нация. Паисий обявява 
идейна война на гръцкия политически експанзионизъм, намерил проявление през ХVIII 
в. в гъркоманията сред младата българска буржоазия. Нейният девиз: „По добре е да 
следваме гърците“, разкрива пролука за проникването на гръцката националистическа 
програма сред българите и не позволява те да си формулират ясна национална освобо-
дителна доктрина. В труда си „История славянобългарска“ Паисий полага основите на 
онази отговорна българска политическа идеология, която позволява на народността 
ни да прерасне в модерна нация – с ясни цели и подчертано самозащитни, но реши-
телни средства за постигането им в новото време.7 

Неофит Бозвели и Иларион Макариополски първи претворяват на дело част от 
Паисиевите идеи. Те изграждат единното легално българско движение за извоюване на 
независимата църква в границите на Османската империя. Като резултат на всена-

                                                 
5 Ангелов, Д. Образуване на българската народност. София: Наука и изкуство, 1981, с. 250 и сл. 
6 Регинон. Хроника. – В: История на българската държава и право... Цит. съч., с. 20. 
7 Хилендарски, П. История славяноболгарская. София: Пан, 2002, с. 5 и сл. 
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родното единодействие през 1870 г. е създадена Екзархията.8 С нейната поява българи-
те получават официално признание като отделна нация, с ясно очертани географски 
граници на своето землище в Мизия, Тракия и Македония. Реално им е признато право-
то да защитават свои специфични интереси, различни от онези на останалите християн-
ски народи. 

Безспорен връх в реализирането на българската политика за единение и сплоте-
ност на нацията през Възраждането отбелязва създаденото от Васил Левски ВРО. В нея 
Апостолът обединява граждани и селяни, учени и неграмотни, бедни и богати.9 Така 
възниква онази нова духовна обстановка, в която израства революционното поколение 
на 70-те години на ХIХ в. То взривява Османската империя с Априлското въстание от 
1876 г. и създава предпоставките за възникването на Третата българска държава. 

Изводите и тук се налагат от само себе си: благодарение на придържането 
към старата българска държавнотворна доктрина за единение и сплотеност на българи-
те нашата нация решава с огромен успех основните проблеми на Възраждането. Пос-
тигната е най-голямата победа на народа ни в новото време: положени са основите на 
Третата българска държава. 

Изходните позиции за развитието на свободната част от българското общество 
обаче гравитират около нулата: нацията е разпокъсана, като една четвърт от нея остава 
извън границите на Княжеството. Не съществуват държавните институции от предста-
вителнодемократичен тип. Икономиката все още е на примитивно равнище. Модерната 
интелигенция е в стадий на зародиш. Липсват политически партии, управленски опит, 
модерно здравеопазване и университет. Всичко трябва да се гради едновременно, при 
това без налични капитали. Този най-велик съзидателен процес в новата българска 
история би бил нереализуем без мъдростта, свързана с единението и сплотеността на 
вече свободния народ. Новото тук е, че след 1878 г. за пръв път стартира и дълъг и 
благодатен процес на велики български прошки и помирения между стари полити-
чески противници. Със своите резултати той обогатява на качествено нова основа тра-
дицията за единение и сплотеност на народа. 

Най-напред българите християни дават великата прошка на онези турци, които 
остават да живеят в границите на свободна България.10 Народът ни знае, че обикновени-
те мюсюлмани (вече като малцинство в нашата държава) не носят вина за престъпления-
та на султанската администрация до Освобождението. Затова след 1879 г. в България не 
е изгорен публично нито един свещен Коран, не се разграбват и разрушават джамиите. 

През 1885 г. бившият прокурор на Османската империя – консерваторът Гавра-
ил Кръстевич, е назначен за генерал-губернатор на Източна Румелия. А революционе-
рът Захари Стоянов организира движението за съединение на България. Кръстевич знае 
какво върши Захари, но не го арестува и не го прогонва от областта. На 6 септември, 
когато въстаниците го пленяват в конака, той не използва правото си да повика Одрин-
ския гарнизон, за да смаже разбунтувалите се българи. Заставайки пред въстаниците, 
той само произнася на глас: „Е, аз губя всичко, на нали народът печели!“. В отговор 
Захари заявява: „Да, да, и ние нямаме нищо лично против Вас, а само против паша-
та“. Това е велик акт на реално вътрешно българско помирение и фактическо 
единомислие, родило по същество единодействие между бивши политически про-
тивници. Той позволява на народа ни да извърши и защити Съединението между 
Северна и Южна България.11 

През 1886 г., след преврат на офицери русофили, княз Александър I е принуден да 
абдикира. Осемгодишна България е изправена пред ново изпитание. Тогава настъпва 

                                                 
8 Ферман за Българската екзархия от 28 февруари 1870 г. – В: Дойнов, Д., М. Тодоракова. История на българския 
политически живот. Извори. Варна: Варненски свободен университет, 2002, с. 167 и сл. 
9 Левски, В. Нареда на работниците за освобождението на българския народ. – В: Пак там, с. 250 и сл. 
10 Митев, Т. Българознание: история и теория на българския народностен характер. София: Македонски научен 
институт, 2015, с. 346 – 347. 
11 Димитров, И. Съединението 1885. Енциклопедичен справочник. София: Д-р Петър Берон, 1985, с. 350 и сл. 
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следващото велико политическо помирение. Върли противници до този момент, либера-
лите и консерваторите си подават ръка за спасението на Отечеството. До избора на новия 
княз пръв регент става бившият революционер и лидер на Либералната партия Стефан 
Стамболов. А тези на Консервативната партия – Константин Стоилов и Григор Начович, 
поемат изпълнителната власт: първият – като министър-председател (а след това и ми-
нистър на правосъдието); Начович – като министър на финансите.12 Така, чрез помире-
ние, единомислие и единодействие, България е изведена отново на спасителния бряг. 

До войните в нашата страна възникват 10 политически партии. Между тях тече 
постоянна идейна полемика. В парламента се водят напрегнати дебати. Има дори чети-
ри убийства на министри. Но нито една партия не пропагандира идеи, които изключват 
възможността за физическо съществуване на нейните опоненти. Напротив, различните 
политически програми взаимно се допълват и обогатяват. Следващите правителства не 
отменят създаденото от своите предшествениците, а добавят нещо още по-добро. Зато-
ва първите работнически закони в България до войните не са приети от социалисти, а 
от мнозинствата на Народнолибералната и Демократическата партия.13 Когато обаче 
бойната тръба зазвучава през 1912 г., социалдемократите също заминават по фронтове-
те на Балканската война. Много от тях се връщат след това с ордени за храброст. 

Изводът и тук е очеваден: благодарение на притегателната сила на политиката 
за вътрешно помирение и единодействие само за три десетилетия България се превръ-
ща в цивилизационен лидер на Балканите – с най-гъстата железопътна мрежа, най-
развитата икономика, най-високия процент на образовано население и най-силната 
армия. Всичко това позволява през есента на 1912 г. петмилионната българска нация 
само за един месец да разгроми 30-милионната Османска империя. Развенчава я като 
Велика сила и фактически я изтласква от Европа.14 Следователно извън всякакво 
съмнение е, че тогава, когато „Законът на хан Кубрат“ за единението на народа, 
превърнат вече в най-плодотворната наша държавнотворна традиция, се прилага 
последователно на българския обществен терен, ние като народ постигаме много 
повече победи в сравнение с претърпените неуспехи. 

Три примера доказват и че, когато българите са разединени, те понасят 
най-големите си поражения. 

Първият е всеизвестен: През ХIV в. процесът на феодализация води до разпо-
късване на българската държава в четири самоуправляващи се царства. Нарушеното 
народно единство позволява на османския завоевател да нанесе съкрушителния си 
удар. За 481 години нашият народ попада под властта на азиатските сатрапи. 

Вторият пример: През 1915 г. най-видните български военачалници и политици 
доказват на цар Фердинанд и премиера Радославов, че Германия няма шансове да спечели 
европейската война срещу Антантата. Въпреки това монархът и правителството обвърз-
ват страната ни с Централните сили. Резултатът е националната катастрофа от 1919 г. А 
жестоките клаузи на Ньойския мирен договор пораждат онази непоносима обстановка в 
България, която ражда непримиримата вражда между лявото и дясното във вътрешнопо-
литическото пространство. Така започват ударите – първо на десницата върху левицата от 
1918 до 1944 г., а след това и отговорът на овластената левица върху десницата. 

Оттам стартира онзи страшен вътрешен български разкол, който продъл-
жава вече цял един век. Той взривява националното ни единство и което е най-
важно, постепенно затрупва с прахта на забравата същността и ползите от най-
богатата българска държавнотворна традиция – тази за единението и сплотеност-
та на народа. 

                                                 
12 Попов, Р. България на кръстопът. Регентството 1886 – 1887. София: Св. Климент Охридски, 1991, с. 200 и сл. 
13 Фол, А. и др. Кратка история на България. София: Наука и изкуство, 1983, с. 288. 
14 Митев, Т. Генерал Георги Вазов: Военно-политическа биография. София, 1981, с. 180 и сл.; Митев, Т. Гене-
рал Никола Иванов: Военно-политическа биография. София, 1985, с. 200 и сл. 
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Тук са корените и на третия жесток пример: за вредата от вътрешния бъл-
гарски разкол. Възроденото разединение на нашия народ преди 30 години позволява на 
шепа престъпници да разграбят националното богатство на нашата страна. Така иконо-
миката, културата и социалното положение на народа са принизени до равнището на 
съвременните слаборазвити дребни буржоазно-пролетарски общества. В България днес 
живее пауперизирана общност от хора, в която 95 % от онова, което се нарича „предп-
риятия“ в страната, е с до 10 работници. Оттам се поражда големият исторически въп-
рос на нашето време: Защо е необходимо днес българите отново да работят за 
национално помирение и възстановяване на единството на нацията по основните 
стратегически направления на развитието? 

Причините са много, но най-важните могат да се систематизират в следната 
последователност: 

 Най-напред, защото близо половин столетие (от 1948 до 1989 г.) в България е 
наложено вътрешно национално помирение от позиция на силата, прилагана с инстру-
ментариума на държавната власт. При него решаваща роля за определяне на приорите-
тите в националното развитие има не разумният консенсус, роден в условията на алтер-
нативното мислене в политиката, а задължителното подчинение на нацията на волята 
на монополната партия на властта. Ето защо, когато започва кризата на източноевро-
пейските социалистически общества, в българското се оказва, че е закърняло умението 
да се мисли толерантно в името на национално полезния политически компромис и 
единението около смислени национални приоритети. Така, вместо преустройване и 
обогатяване на съществуващото от епохата на социализма – това, което направи Китай, 
– у нас се тръгва към неговото пълно унищожаване. А оттам се създава вече новата 
социално-икономическа и политическа основа за възраждането на стария тип национа-
лен разкол, познат от периода преди 9 септември 1944 г., при който доминираща роля 
заема ненавистта между лявото и дясното. 

 Днес се налага възраждането на класическото разбиране за национално поми-
рение и единение, прилагано от българите в миналото, защото вече три десетилетия 
гражданите с ляво и дясно мислене отново не могат да единодействат по никакъв на-
чин. Те пак започват да се ненавиждат в истинския смисъл на думата. Това е прак-
тика, позната от времената преди 1944 г., която като перспектива не вещае нищо добро 
– нито за нацията, нито за държавата. 

 Политическото помирение и единението трябва да се възстановят днес, тъй 
като изкуственото поддържане на старата политическа конфронтацията ляво – дясно е 
удобен параван, зад който се прикрива новият тип противоречия в съвременното бъл-
гарско общество. Основното при тях е конфликтът между нацията и нейните грабители, 
които след 10 ноември 1989 г. разоряват индустрията и модерното земеделие на държа-
вата. За тези престъпни среди няма нищо по-добро от това в българското общество да 
се води безкрайна идейна война по оста ляво – дясно, докато настъпи давността за прес-
тъпленията, извършени след посочената дата. 

 Наложително е националното помирение и единението на българите да се 
постигне днес, за да се лишат заинтересуваните външни фактори от възможността да 
създават платени и изключително агресивни организации, които, задълбочавайки кон-
фликта на базата на русофилство – русофобия сред българите (тъй като в националното 
ни съзнание този дебат е с особена важност), по същество засилват конфронтацията 
ляво – дясно, но вече и с външнополитическа аргументация. 

 Ако продължава вечно възродената политическа омраза по правилата, ва-
лидни за епохата до 9 септември 1944 г., тя ще изтощи напълно ненужно националния 
потенциал на българите. Те ще продължават да са роби на възникващото преди поло-
вин век политическо мислене (под влияние на съвършено други обективни условия, 
породени от националните катастрофи през 1913 и 1919 г.). Но какъв е смисълът на 
подобна национална духовна „самоинквизиция“, при положение че главните творци на 
подпалената тогава вражда отдавна не са между живите? Следователно на тях не може 
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да им се потърси сметка. Всеизвестна е мъдростта, че децата не отговарят за грешките и 
престъпленията на своите предци. Още по-малко абсурдно е те да живеят един век по-
късно по правилата на някакво инертно и конфликтно мислене, завещано от хаоса на 
отдавна отминалия вътрешнонационален разкол. Преди век съвременните поколения 
българи просто не са били родени, но въпреки това именно те днес плащат сметките за 
чужди грехове. В резултат на това българската нация не успява да се съсредоточи вър-
ху актуалните приоритетни ценности, на базата на които да устрои и своя живот. 

 Нима не е по-разумно трагедията на всички велики мъченици, които загиват 
във вътрешнобългарската вражда от 20-те до 50-те години на миналото столетие, да 
остане само като пример за онова, което не трябва да се повтаря повече в България? А 
не трагедията на т.нар. „конфликтни поколения“ да е вечен източник на аргументи и 
енергии, които да определят драмата на процесите, при които живеят (и ще живеят) 
техните внуци и правнуци. 

 Българската нация днес се нуждае от съвършено друга, нова, и то модерна по-
литическа философия на битието. В нейната тъкан трябва да се вгради по принципно 
различен начин старата мъдрост на предците ни за единението и сплотеността, за да е 
възможно решаването на актуалните проблеми на нашето и предстоящото време. Защо-
то единението на българите е най-надеждното средство за сплотяване и на 5-
милионния славянско-православен елемент, все още фигуриращ като водеща със-
тавка в структурата на нашата нация, за да не загуби той завинаги своята държавнот-
ворна роля. Това е така, защото при сегашното състояние на демографска криза до 
средата на този век е напълно възможно в България да се окажат налични три относи-
телно равни малцинства – българско (християнско), ромско и мюсюлманско. 

 Как ще се нарича тогава тази държава? Кой ще бъде официалният език в 
нея? И какво бъдеще могат да имат тук нашите деца и внуци? 

 
*     *     * 

Големият реален практически проблем на нашето време обаче е от къде може и 
трябва да се тръгне, за да се възроди и обогати старата и изключително плодотворна 
българска традиция за помирение и единение на народа? Едва ли някой ще претендира, че 
е в състояние да даде оптимално възможния отговор на този съдбоносен въпрос, който 
при това да е еднакво приемлив за всички разномислещи личности в България. Поради 
това тук се маркират само контурите на едно лично мнение. Неговият автор е убеден, че 
онова, което следва по-надолу, не е лишено от основания, за да се смята за един от въз-
можните подходи към разрешаването на формулираната по-горе съдбоносна дилема. 

На първо място, българската нация се нуждае спешно от многостранен и спо-
коен, но чисто български, и то добронамерен публичен разговор. В неговия ход на 
предни позиции трябва да се затвърди убеждението, че всички – и в лявото, и в дясното 
обществено пространство, освен политически пристрастни хората са преди всичко и 
най-вече българи, че всички те са родени на тази земя и че тук те ще трябва да живеят 
до края на своя живот. Без да се преустанови тяхната негласна, но фактически неспирна 
вътрешнонационална междуособица (вината за която е на отдавна изчезнали обстоя-
телства и поколения от хора), никога няма да се намери полезният национален консен-
сус поне по най-значимите приоритети за настоящото и бъдещото развитие на общест-
вото в България. 

На второ място, онези, които си поставят за основна гражданска отговорност 
да работят за постигането на национално помирение и единение на нашия народ (по 
водещите приоритети на развитието), трябва да са напълно наясно, че желаният поло-
жителен резултат няма да се постигне нито много лесно, нито пък много бързо. Защото 
сред обществото ни има и тежко историческо наследство от миналото, и съвременни 
личности, и медии, и различни организации, които благоденстват от поддържането на 
националното разединение било чрез писането на съчинения без каквато и да е научна 
или друга стойност (с конфликтен акцент в историко-политическото съдържание), било 
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посредством организирането на публични изяви по улиците, или чрез дебати от телеви-
зионните екрани. За всичко това някой някому плаща, а където има материален инте-
рес, той определя и конкретното човешко поведение. 

Въпреки неизбежната съпротива на тези среди работата за националното поми-
рение и единение на българите трябва да се води настъпателно. За целта е наложител-
но да се проучи и използва опитът на българското политическо апостолство – на 
онзи уникален тип цивилизационно лидерство (чийто най-ярък представител е 
Апостолът Васил Левски), при който водачите сами изграждат необходимите си 
организационни инструменти, формулират целите, в името на които проповядват 
значимите си обществени ценности и пренебрегват личните интереси за благото 
на народа и неговото помирение и единение. Понеже чрез поддържане на разедине-
нието на практика се копае онзи ров, в който само след половин столетие може да се 
сгромолясат и нашата нация, и нейната държава. Затова, ако искаме развитието на 
България да тръгне в ново направление, е задължителна появата на нови български 
политически апостоли, които да променят посоката, по която се развиват вътрешнобъл-
гарските обществени отношения. 

На трето място, необходима е пределна яснота, че българското национал-
но единение не би било възможно, ако най-напред не се постигне трайно НАЦИО-
НАЛНО ПОМИРЕНИЕ, защото в основата на разединението лежи враждебността. 
За целта добре би било да се създаде общобългарско движение, което да изгради 
свои структури във всички големи градове и села на България. Тези комитети 
„Единство“ да разгърнат и водят по места мащабния всенароден разговор за помирени-
ето и единението. В неговия ход да се докаже на хората, че вътрешното разединение на 
българите не е вечно състояние на нашата народност и нация. Напротив – политиката 
за единението и сплотяването на народа ни е сред най-старите и плодотворни 
традиции на българското държавнотворно мислене. Именно тя е донесла най-
големите ни постижения като народ и държава. 

На четвърто място, ще е добре комитетите „Единство“ да докажат на хората, 
че доктрината за единение и сплотеност на българите е възродена и обогатена от апос-
толите дори в непоносимо тежките условия през Епохата на националното ни възраж-
дане въпреки наличието на изключително тежка обстановка за нашия народ в граници-
те на Османската империя. Благодарение на усилията за единение обаче през ХIХ в. са 
постигнати онези национални цели, които позволяват да се положат основите на Трета-
та българска държава. А след това благодарение на наличието на търпимост, реализи-
рането на поредица от вътрешнобългарски прошки и помирения между старите поли-
тически противници (както и наличието на идеен плурализъм до войните) българите 
успяват да постигнат онова, което позволява в Европа да се заговори за „цивилизаци-
онно чудо“ на Балканите. Така че през Балканската война петмилионният сплотен 
български народ вече разполага с потенциал, позволяващ му да разреши историческия 
конфликт на кръста срещу полумесеца в Югоизточна Европа, който има половинхиля-
долетна история. Следователно без политиката на национално единение българите не 
биха постигнали и своите исторически цели през най-новото време. 

На пето място, съвременните политически апостоли – радетелите на полити-
ката за помирение и единение на българите, трябва с думи и дела да търсят отговор от 
самото българско общество на въпроса трябва ли лошото от последния век да дава 
„вечен облик“ на мисленето и поведението на днешните и бъдещите генерации бълга-
ри, още повече след като условията на живота в България – държава – член на цивили-
зования ЕС, вече са се променили коренно. Преките деятели, полагащи основите на 
едновековната национална вражда след 1918 г., отдавна не са между живите, за да може 
да им се търси лична отговорност. 

Освен всичко друго, във времената, когато се реализира водещата до вътрешно-
национален разкол политика, в България има и съзидание – творят писатели, поети, 
художници, артисти, архитекти и пр. Така че създаденото от тях е онова ценно от наци-
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оналното ни наследство, което има смисъл да се изучава в училищата и да се експонира 
по медиите. Защото именно то, а не враждите, ще помогне за формирането на чувство-
то за отговорност, съзидание и напредък у младото поколение. А и примерът на испан-
ците, германците и французите, на гърците и редица други народи доказва, че вътреш-
нонационалната вражда е преодолима. Съвременното състояние на изброените раз-
вити народи доказва по безспорен начин, че тук става дума действително за най-
трудната, но и най-велика победа, която цивилизацията може и трябва да постигне в 
границата на една отделно взета държава, какъвто е случаят с България, за да имат 
нейните деца бъдеще – днес и в перспектива. 

На шесто място, защо вече организираното обществено движение за помире-
ние и единение да не организира всенародна подписка за набирането на финансови 
средства с цел изграждане в София на внушителен паметник на националното поми-
рение? В неговите фигурални композиции водещите ни скулптори да вградят образи, 
символизиращи всички онези, които, ръководени от своите различаващи се (но искре-
ни) идеи, са изгубили живота си в еволюцията на вътрешнобългарската вражда. И така 
да възникне ново, свещено паметно място, на което да може всеки български гражда-
нин да походи и да постави цвете. Да се поклони там, да помълчи и да се закълне в 
паметта на българските национални мъченици, че няма да допуска враждата да про-
дължава да трови живота на днешните и утрешните български поколения. 

Седмата задача: Ясно трябва да се обясни на нашия народ, че национално по-
мирение и единение изобщо не означава политическа нивелация в мисленето на 
българския народ или евентуално ликвидиране на многопартийната политическа 
система. Целта не е такава – подобна политическа деконструкция на демократич-
ното общество нито е възможна, нито е необходима, защото разномислието в него е 
полезно за националното развитие. Онова, което може и трябва да се очаква, е да 
се положат основите на културен спокоен европейски тип вътрешнонационален 
политически диалог. В неговия ход с общонационални усилия трябва да се изясни: 
кои са актуалните приоритети на българската нация днес и в перспектива; и кой 
с какво може да съдейства за тяхното разрешаване. 

По този начин да се формулират една или две дузини идеи за водещите направ-
ления на националното развитие. Обобщени в рамките на една „Национална програма 
за напредък“, те да се гласуват като закон от Народното събрание. Така че която и 
политическа партия да формира правителство по демократичен начин, то да изпълнява 
приоритетите на българския национален консенсус. А в допълнение да прави и други 
добрини на нацията, които са свързани вече с индивидуалните политически програми 
на съответната управляваща политическа сила. Тогава и обществото ще почувства 
много по-осезаемо предимствата на демокрацията и ще се усетят ползите от национал-
ното помирение и единението. 

За да се стигне до дефиниране на текста на тази национална програма, е задъл-
жително: 

 да се изясни промяната, към която движението се стреми – дали трябва да 
стане при съществуващата политическа система на парламентарна република в Бълга-
рия, или е необходима конституционна промяна от Велико народно събрание, която да 
доведе до създаването на полупрезидентска или президентска република. Такава пози-
ция на движението ще очертае политическата рамка, в която то ще действа; 

 истинското движение за национално единение трябва да даде нов образ на 
патриотизма и родолюбието сред българското общество. Дейност на персони, подвиза-
ващи се под патриотарски знамена, които се бият с граждани по ул. „Раковски“ в Со-
фия или влачат стари жени по граничната бразда (да не говорим за квалификации на 
майки като „кресливи жени на уж болни деца“), няма почва в цивилизовано демокра-
тично общество. Комитетите „Единство“ трябва да наложат нова, толерантна и цивили-
зована представа за родолюбието като водещо обществено явление. В неговата идейна 
структура на предни позиции трябва да излязат търсенето на разбирателство, едино-
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мислието по приоритетите и единодействието за тяхното претворяване в дела от бъл-
гарския народ; 

 за да се дефинира националната програма за помирение и единение, не е 
необходимо старите исторически причини за разединението от 20-те до 50-те годи-
ни на ХХ в. да се забравят. Това никой не може да го наложи на хората, в чиято 
семейна памет са скътани фактите от страшните времена. Нито пък има някакъв 
смисъл то да бъде налагано като съвременна забрана от страна на държавата. Но е 
напълно възможно болката вляво и вдясно просто да се преглътне. Тя да се загър-
би доброволно и съзнателно от нацията в името на бъдещето на нашите деца. За-
щото няма друг начин обществото ни да се излекува от вредните последици, които дава 
робуването на стила на мислене и действие на родените след Първата световна война. 
По тази причина в училището не би трябвало да се поставят специални акценти върху 
разрушителните тенденции на националния ни живот. По този начин в съзнанието на 
подрастващите се вгражда изкривената представа, че България е някаква вечна и неп-
рестанна „политическа кланица“ по отношение на инакомислещите. Същото се отнася 
и за масмедиите. Когато на обществената сцена вилнеят и десният, и левият авторитар-
но-тоталитарен стил на управление, в средите на българския народ се твори от честните 
представители на интелигенцията. Именно това е ценното и важното от българското 
национално развитие. То трябва да се познава от младежта на България. За него трябва 
да се говори и в медиите, за да се заложат и развият градивни и съзидателни тенденции 
в мисленето на подрастващите поколения; 

 историческата наука обаче трябва да се остави свободна, за да изяснява 
цялата сложност на истината за българското национално разединение през пос-
ледното столетие. Защото обяснението на истината е основен закон на научното 
познание. Така ще се натрупва онзи информационен масив, който ще позволява на 
когото трябва и комуто това е необходимо да се обясни кое е добре да се продължи в 
настоящето и бъдещето и какво не бива повече да се повтаря в националния ни живот. 
Защото науката история отдавна вече не се разглежда само като наука за минало-
то. Най-мъдрите нейни представители я разбират като знание за бъдещето, което 
най-добре подсказва кое от националния живот трябва да се поддържа и обогатява 
и кое не бива никога повече да се повтаря; 

 но движението за национално единство няма да постигне очаквания положи-
телен резултат, ако не постави въпроса за отговорностите през т.нар. „преход към де-
мокрация“. Тук вече главните виновници – тези, които напълно съзнателно ликвидира-
ха българското земеделие, промишлеността и традиционната българска духовност, са 
живи и по-силни от всякога. Те трябва да бъдат открити в уюта на своите дворци, изг-
радени из красивите кътчета на родината с кървавите пари на обеднелия народ. А след 
това по законен път да бъдат заставени да върнат онова, което са заграбили от нацио-
налното богатство. Само тогава ще се възстанови реално чувството за справедли-
вост у българите и най-важното – ще се появи вярата, че политиката е действи-
телно инструмент за осигуряването на хармония в човешкото общество така, че да 
възникне онази среда, при която всеки може да постига „своето благо“, без от това 
да страда който и да било друг. 

Дано националното помирение да се състои и от него да потръгне трайно ново 
единение на българите, за да може нашият народ да преживее отново пореден „златен 
век“ в своето развитие. Природно-климатичните условия за това в историческото ни 
землище са налице. Ако сега активните генерации не положат усилия за практическата 
реализация на изложената по-горе обективна национална потребност, към средата на 
настоящото столетие потомството ще ни осъди жестоко. Защото тогава то може да се 
изправи пред безпрецедентния въпрос в каква държава живее и може ли изобщо да 
се постига нещо смислено в нейните граници при нововъзникналите етнокултурни 
реалности. 
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Резюме: Съществува тясна връзка между необходимостта от по-бързо икономическо 

развитие, обусловено и зависимо от ефективността на правната система, и същата тази прав-
на система, която позволява набирането на персонал и дава възможност на мениджърите 
успешно да управляват значителен сегмент в производствения процес. Основното предположе-
ние е, че няма икономическа среда, която да насърчава предприемаческия дух, инвестициите и по-
доброто производство без всеобхватни правни разпоредби, които да дадат на мениджърите 
пълни управленски правомощия, и които мениджъри да се набират чрез редовен процес на обуче-
ние и подбор. Мениджърите играят важна роля в правния мениджмънт при управлението на 
дружествата и осигуряват пълната им ефективност. При оценяване на ефективността на 
управлението и на самото управление трябва да се вземат предвид и особеностите на този 
сектор. В съвременния управленски сектор е необходимо да се развие осведоменост за печалбите, 
които да бъдат осигурени с адекватна отговорност. Искаме да обърнем специално внимание на 
възможността за намиране на положителни решения при набирането на персонал, който в 
съответствие със законовите разпоредби ще управлява промените в процеса на преструктури-
ране на компаниите. 

Ключови думи: мениджър, набиране на персонал, правна норма, ефективност, печалба, 
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Uvod 
 
U privrednom društvu menadžer je u obavezi da poštuje sva ograničenja ovlašćenja na 

zastupanje utvrđena Zakonom, osnivačkim aktom ili odlukom nadležnog organa društva. 
Menadžer koji prekorači ograničenja ovlašćenja odgovoran je za štetu koja se time 
prouzrokuje privrednom društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen. Ograničenja u 
vezi sa ovlašćenjima privredno društvo ne može isticati prema trećim licima. Pravni poslovi 
zastupnika privrednog društva izvan delatnosti društva navedenih u osnivačkom aktu, 
obavezuju društvo čak 

i kada postoje nepravilnosti u njihovom izboru, a na to se mogu pozivati i treća lica. 
Zato je veoma bitno kako obaviti proces pribavljanja kadrova koji je poznat kao i proces 
regrutacije. Pribavljanje ili regrutovanje ljudskih potencijala je postupak pridobijanja 
kvalitetnih kadrova u privrednom društvu. O njemu zavisi funkcionisanje društva i njegov 
razvitak, za vlasnika efikasnost i profit, obzirom da su upravo kadrovi nosioci svih aktivnosti 
koje se u njemu odvijaju. 1 

Ljudski potencijal je povezan sa performansama i uspešnošću svake organizacije jer 
kompaniju čine ljudi koji rade u njoj. Bez odgovarajućih ljudi na odgovarajućim pozicijama 
nema ni uspešne organizacije. U prilog ove definicije i našeg istraživanja P.Drucker ističe da 
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današnji, savremeni i stručni radnici nisu radna snaga već kapital koji je produktivan i stvara 
dodatnu vrednost za kompaniju. Ljudski kapital ima najveću vrednost u organizaciji i zato je 
važno izvršiti pravilnu selekciju kadrova jer je popunjavanje radnih mesta složen proces i 
podrazumeva koordiniranu aktivnost menadžera, pojedinca i stručne službe za razvoj ljudskih 
resursa. Uz adekvatno planiranje radne snage na dugoročnom nivou i blagovremenim 
upošljavanjem potencijalnih kadrova u postojeće sisteme poslovanja stvara se mogućnost za 
njihovim individualnim a zatim i kolektivnim napredovanjem. Svako napredovanje ljudi i 
organizacije dovodi do uspešnih rezultata i profitabilnosti. 

 
Menadžer kao savesni privrednik 
 
Menadžeri su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom 

dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu privrednog društva. 
Svoje procene dužni su da zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za 
odgovarajuću oblast za koje veruju da su u tom pogledu savesna i kompetentna. U slučaju 
nastanka štete menadžer koji postupa u skladu sa navedenim nije odgovoran za štetu koja iz 
takve procene nastane za privredno društvo. 

Najznačajniji zadaci i Zakonom definisane obaveze glavnog menadžera su posebno 
definisane kao zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, osnivačkim 
aktom i ugovorom članova društva, utvrđivanje predloga poslovnog plana, sazivanje sednica 
skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda, sprovođenje odluka skupštine 
članova društva, određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na 
obaveštavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja, 
zaključenje ugovora o kreditu, utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana 
isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva, davanje 
i opozivanje prokure. 2 Ukoliko se internim aktima društva uredi, menadžer će biti 
odgovoran i za izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udela i povlačenja i poništenja udela, 
utvrđivanje iznosa učešća u dobiti, izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrednosti, te 
uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom. 3 

Primeri najvećih kompanija najbolje odslikavaju suštinu aspekta na koji ukazujemo, 
kako to čini i najpoznatije kompanije, koje ističe da ne traže radnike već ljude koji mogu da 
daju svoj puni doprinos organizaciji u kojoj rade, koji mogu da se razviju, istraju i traju. Zato i 
jeste osnovno pitanje: Kako se najbolje vrši selekcija i izbor kadrova? Jednom prihvaćena 
formula za sve privredne subjekte ne postoji ali pozitivna iskustva ukazuju da se takav posao 
može obaviti čak i u uslovima skučenih materijalnih kadrovskih resursa pravilno i dobro 
sprovedenom procedurom. U vreme ekonomske krize kada mnoge kompanije gube 
dominantnost na tržištu neophodno je osvežiti i selektovati odgovarajući ljudski resurs koji 
doprinosi profitabilnosti društva. Za efikasnu i profitabilni kompaniju neophodno je definisati 
i organizovati odeljenje za ljudske resurse. Ovu oblast ljudskih resursa teorijski izvori tretiraju 
kao jednu od najbitnijih aktivnosti u unapređenju ljudskog kapitala svakog sistema. Zato i mi 
polazimo od teorijskih radova Desslera, Welcha, Druckera i ostalih stručnjaka iz oblasti 
upravljanja ljudskim resursima. Pravilno isplanirana regrutacija kadrova potvrđuje stavove 
stučnjaka iz oblasti ljudskih resursa jer kvalitetno isplaniranom regrutacijom ljudskog kapitala 
zaposleni mogu unaprediti proizvodne procese kako bi se povećala profitabilnost i uspešnost 
same kompanije. Sam proces regrutacije se sprovodi kroz proces identifikacije i privlačenja 
kandidata čije sposobnosti, veštine i lične osobine zadovoljavaju zahteve trenutno upražnjenih 
radnih mesta ili budućih poslova. Regrutovanje je proces privlačenja kandidata u takvom 
broju koji će organizaciji omoguciti da izabere ono najbolje za popunjavanje upražnjenih 
radnih mesta. 

Regrutovanje je dvosmeran proces- partneri su organizacija i kandidat te obe strane 
imaju pravo izbora. Za potencijalnim kandidatima za upražnjena radna mesta organizacija 
može tragati kako u samoj organizaciji, tako i van nje na eksternom tržištu rada. Cilj 
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regrutovanja, pri tome, nije samo da se pronađu najbolji kandidati za određeni posao, već i da 
se oni dugoročno zadrže u organizaciji. Ovakva definicija regrutovanja govori u prilog našoj 
generalnoj hipotezi. Svako uspešno regrutovanje zahteva pažljivo planiranje. Početak u 
procesu regrutovanja je donošenje odluke za popunjavanje radnih mesta. Odluka za 
popunjavanje radnih mesta je planska aktivnost u kojoj menadžer mora da dobro poznavati 
ciljeve kompanije i neophodne poslove koji se moraju obaviti da bi se postigla ta vizija. 
Zatim, utvrditi koje su neophodne veštine za obavljanje tih poslova i koliko je izvršioca 
potrebno. Na osnovu dokumenta o sistematizaciji, koji obuhvata obaveze izvršioca i ključne 
zadatke, stiče se uvid u osobine koje kandidati moraju posedovati. Cilj svakog regrutovanja je 
da se dođe do kvalitetnih kandidata koji su sposobni za uspešno obavljanje poslova i koji 
ispunjavaju zahteve organizacije i određenog radnog mesta. 6 

 
Modeli procesa regrutovanja kadrova 
 
Regrutovanje je proces koji za cilj ima privlačenje što većeg broja kandidata, kako bi 

kompanija imala što veći izbor, te s toga i ponuda koja se pruža mora biti primamljiva. 
Ukoliko je ponuda nerealna, kandidati mogu izgubiti interesovanje i napustiti kompaniju što 
dovodi do dodatnih troškova. U današnje vreme sve jače kompanije privlače kandidate koji su 
još u procesu obrazovanja. Na primer kroz stipendiranje mladih i talentovanih ljudi pod 
programom same kompanije, gde određena kompanija pruža novčanu pomoć najuspešnijim 
studentima iz oblasti koje su vezane za obavljanje poslova kojima se bavi sama kompanija. 
Kompanije uobičajno propisuju uslove za prijavu kandidata da moraju imati prosečnu ocenu 
iznad 8.5, ne smeju biti u radnom odnosu, ne smeju biti stipendirani od strane drugih 
kompanija kako bi kasnije student imao obavezu u vidu zasnivanja radnog odnosa. Kompanija 
za vreme stipendiranja sprovodi program obuke nad izabranim kandidatima koja uključuje 
treninge i praksu za rad na određenim objektima. Nakon završetka studija, najuspešnijima 
kompanija obezbeđuje radno mesto. Na navedenom primeru vidi se način regrutovanja u 
procesu obrazovanja, gde kompanija pokušava regrutovanje najuspešnijih studenata iz oblasti 
kojima se bavi u cilju poboljšanja posla. Prakse uspešnih kompanija, idu u prilog dokazivanju 
naše tvrdnje da od kvaliteta i strategije pravilnog regrutovanja ljudskog kapitala zavise 
konkurentnost i ostanak firme na surovom tržištu. 

Regrutovanje je proces koji se nastavlja na proces planiranja i analize posla kada se 
ustanovi da je tražnja za određenim profilima zaposlenih veća od ponude i kada se donese 
odluka da se određena radna mesta popune novim kandidatima. Osnovna svrha regrutovanja 
je da se: 

- definišu tekuće i buduće potrebe za regrutovanjem u skladu sa politikom planiranja 
ljudskih resursa i analizom poslova u organizaciji; 

- privuče što je moguće veći broj kvalifikovanih kandidata uz što niže troškove; 
- poveća stopa uspešnog izbora kandidata kroz smanjenje broja neadekvatnih 

kandidata; 
- obezbedi koordinacija sa aktivnostima selekcije i obuke kandidata; 
- smanji verovatnoća da potencijalni kandidati po zapošljavanju brzo napuste 

kompaniju; 
- ocenjuje efikasnost različitih programa regrutovanja i izvora potencijalnih kandidata. 
Ovako definisane zadatke prate i adekvatne aktivnosti koje su posebni deo pravilnog 

regrutovanja što zahteva: pripremu materijala za potrebe regrutovanja, kreiranje integrativnog 
programa regrutovanja u saradnji sa linijskim menadžerima i u skladu sa ostalim aktivnostima 
službe ljudskih resursa, privlačenje dovoljnog broja kvalifikovanih kandidata, ocena broja i 
kvaliteta kandidata iz različitih izvora i primenjenih metoda regrutovanja, praćenje kandidata, 
kako onih koji su se zaposlili tako i onih koji su odbijeni, u cilju merenja efikasnosti procesa 
regrutovanja. 

Dva su osnovna pristupa regrutovanja: 
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1. Tradicionalan pristup gde je glavna ideja da se privuče što je moguće veći broj 
kandidata koji su kvalifikovani za posao koji se nudi uz minimalne fiksne troškove 
regrutovanja. 

2. Realni opisi poslova koji predstavljaju pristup koji se koristi u situaciji kada su 
kriterijumi kvaliteta izuzetno važni- vrši se uparivanje potreba organizacije sa potrebama 
potencijalnih kandidata. Na ovaj način se regrutuju kandidati koji će duže ostati u organizaciji 
i težiti da budu što produktivniji u dužem vremenskom periodu. Kandidatima se prezentuju 
realni opisi poslova na osnovu kojih oni mogu jasno sagledati da li im ti poslovi odgovaraju i 
da li im omogućavaju da ostvare njihove poslovne ambicije. Realni opisi poslova kod 
kandidata stvaraju realna očekivanja i dopuštaju im da sami procene da li će se uklopiti u 
novoj kompaniji. 4 

U popunjavanju radnih mesta prilikom regrutovanja koriste se dva bitna izvora a to su 
interni i eksterni. Sredstva eksternog regrutovanja su složenija i sklonija većem broju grešaka 
i troškova; Eksterni ili spoljašnji izvori predstavljaju ukupnu ponudu rada izvan preduzeća, 
što se odnosi na nezaposlena lica, ali i na zaposlene u drugim preduzećima. Sa aspekta novca i 
vremena korišćenje eksternih izvora smatra se skupljim putem. 

Sredstva koja se koriste za pronalaženje kandidata iz eksternih izvora su: preporuke 
zaposlenih koje mnogi poslodavci koriste kao garanciju za dobre kandidate, baze podataka o 
prijavljenim kandidatima koje neka preduzeća prave na osnovu otvorenih oglasa i pozivaju ih 
kada se za to ukaže prilika, direktna veza sa fakultetima i školama podrazumeva da kompanije 
održavaju redovne kontakte u cilju regrutovanja što kvalitetnijeg kadra, međutim mana ovog 
načina regrutovanja je manjak iskustva kod takvih kandidata, zavod za tržište rada i ostale 
institucije zapošljavanja obezbeđuju kandidate i besplatne usluge posredovanja, međutim 
izbor kandidata na ovaj način je limitiran ponudom na tržištu rada u okviru određenih 
zanimanja, privatne agencije služe za registraciju nezaposlenih kandidata ali i onih koji žele 
da promene posao u ovom slučaju poslodavac informiše agenciju o radnom mestu i zahtevima 
poslova, a agencija obavlja selekciju i upućuje odgovarajuće kandidate, omladinske zadruge 
se koriste za popunjavanje jednostavnih i privremenih poslova, internet kao moćno sredstvo 
posredovanja u zapošljavanju zbog brzine dostupnosti informacija i širokoj geografskoj 
pokrivenosti, oglasi su najčešće korišćeni i najpopularniji način obezbeđenja kandidata za 
zaposlenje sa svrhom da se privuku odgovarajući i kvalitetni kandidati, stvori interes za posao 
i organizaciju, podstakne na prijavljivanje i pruži osnovne informacije o organizaciji, poslu i 
načinu prijavljivanja. 

Oglas je kod nas najčešći oblik jednosmerno upućenog poziva potencijalnim 
kandidatima te treba posebno skrenuti pažnju na neke njegove elemente: 

1. Osnovne informacije o poslodavcu, naziv posla 
2. Sadržaj posla i uslovi rada 
3. Tražena znanja, iskustvo, veštine, osobine 
4. Beneficije,mogućnosti razvoja i napredovanja 
5. Način prijavljivanja kandidata i potrebna dokumentacija 
6. Rok za prijavu, kontakt osoba i telefon, odnosno adresa preduzeća 
Kompanija treba da prati i analizira efekte obavljenog oglasa, a kandidatima koji nisu 

primljeni ili pozvani na razgovor treba najkasnije u roku od petnaest dana poslati učtiv 
odgovor. Posebno se treba istaći da se mogu koristiti i headhunters agencije ili grupe 
profesionalaca koje se angažuju za pronalazak kadrova za najviše položaje u organizaciji. One 
preuzimaju celovite procese regrutovanja uključujući i prve faze selekcije. Poslodavcu se 
prestavlja kratka lista kandidata, njihove karakteristike i kvalifikacije, tako da poslodavac ima 
dovoljno elemenata za konačan izbor. Nedostaci ovakvog načina regrutovanja su takvi da je 
teško za nekog izvan preduzeća da za kratko vreme dobro proceni koji tip osobe će odgovarati 
organizacionoj kulturi i sadašnjem menadžmentu. 

U praksi se najčešće koriste prednosti internog regrutovanja kandidata kao manja 
verovatnoća pogrešnog izbora jer su kandidati i njihove sposobnosti već poznati organizaciji, 
motivacioni potencijal za postojeće zaposlene, ušteda vremena i resursa jer su troškovi 
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oglašavanja oglasa manji, a i zaposlenom treba manje vremena da se upozna sa novim radnim 
zadacima i jača se percepcija zaposlenih o sigurnosti zaposlenja u organizaciji u kojoj rade. 

 
Etičko-moralne dileme i nedoumice 
 
Poslovna etika podrazumeva prava, obaveze, dužnosti prema pojedincima, njihovim 

međusobnim odnosima, prema svim učesnicima u poslovnim odnosima, prema drugim 
organizacijama sa kojima se posluje, ali i prema zajednici u celini. 

Etičke dileme i nedoumice sa kojima se menadžeri u svojoj karijeri susreću čine srž 
svakog menadžerskog posla. Odstupanja od etičkih normi sve su izraženija, a moralne dileme 
sve češće. 

Karakteristična područja u kojima dolazi do najčešćih odstupanja od etičkih normi su: 
mobing, korupcija, industrijske krađe i špijunaža, konflikti interesa, zloupotreba medija, tajni 
dogovori, prevare ali i druge pojave vezane za savremeni razvoj društva kao što su 
diskriminacija i kulturne različitosti.4 

Korupcija je veliki problem savremenog sveta. U političkoj i pravnoj teoriji se pod 
korupcijom uglavnom podrazumeva zloupotreba poverenog javnog ovlašćenja, radi sticanja 
lične koristi uz sukobe interesa i nepotizam kao prateće pojave. Prema brojnim slučajevima 
ove pojave- nejasno u svetu, ističu se delatnosti koje su najpodložnije korupciji, a to su: javne 
nabavke, prikupljanje javnih prihoda, imenovanja u sferi vlasti, donacije za političke 
kampanje i sl. Političari, političke stranke i javni službenici označeni su kao najodgovorniji za 
ovo evidentno zlo savremenog društva. 

Korupcija se može suzbijati na različite načine. Jedan od načina je i podizanje nivoa 
etičke svesti, definisanje novih moralnih standarda ponašanja i praktična provera čestitosti 
javnih službi. Naravno, to je lako izbeći ali je teško sprovesti i bez obzira na to što je 
nemoralna i nelegitimna pojava. 

Konflikti interesa su veoma česta pojava u poslovnoj praksi. Javljaju se zbog 
suprostavljanja ličnih i organizacionih interesa. Da bi se izbegli sukobi interesa zaposleni bi 
morali da budu u stanju da razdvoje svoje privatne interese od poslovnih ugovora koje 
sklapaju, a organizacije moraju da izbegavaju sukobe interesa prilikom davanja roba i usluga. 

Konflikt interesa, opet je posebno karakterističan za privredna društva koja vrše javne 
funkcije-javna preduzeća. Osnovni zadatak javnih institucija je služenje javnom interesu. U 
tom smislu građani imaju pravo da očekuju da svaki funkcioner vrši svoje funkcije pošteno na 
pravičan i nepristrasan način. Zato službenici koji obavljaju javne funkcije a koji preterano 
ističu svoje privatne interese, mogu predstavljati pretnju ovom osnovnom pravu, mogu uništiti 
ugled državnog organa javne službe, što utiče na slabljenje poverenja javnosti. 

Pravednost je, jedna od vrlo značajnih osobenosti menadžera, kao kvalitet konkretno 
ostvarenih ljudskih prava i sloboda čoveka- zaposlenog koje poštuje dobar menadžer u 
odnosu na norme i kriterijume koji su definisani Univerzalnom deklaracijom o ljudskim 
pravima i drugim međunarodnim konvencijama, pravnim sistemom države i običajima naroda 
i nacionalnim zakonodavstvom. S obzirom na pojmove „pravda“ i „pravičnost“, koji se 
prvenstveno odnose na kvalitet primene zakona od strane institucija države, pravednost se 
odnosi i na kvalitet postojanja i poštovanja i etičkih i moralnih kodeksa i normi koje su sa 
njima isprepletene i nadopunjuju ih (nije sve propisano zakonima). Pravednost podrazumeva i 
očekivanja zaposlenih da će se adekvatno raspoređivati posao, zarade (zasluge i kazne). 
Reagovanjem na nepravdu čovek ponekad prekoračuje svoju etičnost (individualne 
kriterijume za dobro i zlo, dozvoljeno i nedozvoljeno), krši moralne norme, pa čak i pravne 
norme. 

Pravednost, ipak, najviše je u vezi sa pravnim normama a manje sa običajnim, 
religijskim, moralnim ili političkim. Zbog toga je vrlo značajno da se nivo i kvalitet 
pravednosti uvek posmatraju iz aspekta pravnih propisa, i zasnovanosti poslovanja na 
vladavini prava i odgovornosti za provođenje pravičnosti (pravilno funkcionisanje pravnog 
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sistema) s jedne strane, i sa druge, iz aspekta odgovornosti individue za pravilno shvatanje 
značaja pravde i doprinosa svakog građanina-zaposlenog pravednosti. 5 

 
Zaključak 
 
Osnovna pretpostavka da su ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo središte 

pažnje menadžmenta ljudskih resursa i čitave organizacije ukazuje na činjenicu da pravilno 
regrutovani ljudski kapital predstavlja glavno oruđe konkurentske sposobnosti i prednosti na 
globalnom tržištu. Pravilna strategija planiranja procesa regrutovanja ljudskog kapitala u 
jednom poslovnom sistemu, uz pomoć odeljenja za ljudske resurse, dovodi do povećanja 
produktivnosti i poboljšanja profitabilnosti organizacije. Aktivnosti menadžmenta ljudskih 
resursa koje se odnose na proces regrutovanja kandidata bitne su jer regrutacija zaposlenih 
ima važnu ulogu u uspešnosti poslovanja jedne kompanije. Bitno zapažanje na koje 
ukazujemo jeste da profesionalno regrutovanje ima tri cilja: 

1. Da se za određeni posao odaberu one osobe koje će imati najveći uspeh u radu; 
2. Da se za posao odaberu osobe koje zadovoljavaju određene zahteve posla; 
3. Da se za posao odabere radnik koji ima izgleda za brz i visok stručni razvoj i koji 

zadovoljava zahteve posla. 
Treba težiti tome da proces regrutovanja bude oslobođen svih neregularnosti po 

pitanju članova komisije, namerne diskriminacije i subjektivnosti, nameštenih rezultata i 
donošenja odluka pre samog početka regrutovanja. U cilju usavršavanja procesa regrutovanja 
potrebno je pratiti rezultate koje postižu izabrani kandidati, kako bi se sagledala korelacija 
rezultata procesa regrutovanja i radne sposobnosti. Neosporna je potreba za kvalitetnim i 
strategijskim izborom ljudskog kapitala od kog zavise konkurentnost i opstanak poslovne 
organizacije. Oranizaciona struktura kompanije mora biti definisana sistematizacijom radnih 
mesta, gde funkcija ljudskih resursa zauzima značajnu poziciju. Pravilno regrutovanje 
zaposlenih jedna je od osnovnih pretpostavki povećanja produktivnosti organizacije. 
Neophodno je da top menadžment i odeljenje za menadžment ljudskih resursa stvore 
organizacionu kulturu i radno okruženje koji motivišu sve zaposlene i stručnjake za 
regrutaciju na pravilno isplanirano i fer regrutovanje kako bi se ostvarila poslovna uspešnost i 
ciljevi kompanije u kojoj rade. 
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Резюме: Създаването на научни и технологични паркове задължително e съпътствано 
със създаването на база от професионални кадри, които да бъдат основата на потенциалното 
управление на парка и на професионалния му персонал. „Научно-технологичен парк“ е по-широк 
термин, използван за описване на различни опити, насочени към подобряване на развитието на 
предприемачеството чрез създаване на основани на знанието малки и средни предприятия. Пред-
приятието на върха на технологичната пирамида получава подкрепа под формата на капитал, 
администрация, пространство и достъп до нови информационни технологии. Общата цел на 
развитието на промишлените предприятия в технологичния парк е въвеждането на икономичес-
ки изгодно производство с ефективно използване на невъзобновяеми ресурси и прилагане на най-
високите екологични стандарти. 

Ключови думи: управление, предприятия, производство, инвестиции 
 

Introduction 
 
In most cases, Science and Technological Parks are the result of the transformation of 

the former research and development institutes. Sometimes, they are the product of the 
initiatives taken by the individuals or creative groups of people, such as the research 
departments or project teams that were separated from larger organizations (state-owned 
companies, larger private companies or research institutes). They continue their activities as 
non-profit companies, that is companies that don’t intend to make a profit. Occasionally, they 
continue their development using offices, equipment, production areas, laboratories and 
instruments of its parent institutions and companies. This type of organization is also a natural 
selection of the most successful managers who will later manage the park with the highest 
possible quality. 

As they are currently the most profitable business models based on knowledge and 
information sharing, the science and technology parks are increasingly being established all 
over the world. There could be multiple returns of the relatively small investments creating a 
healthy and favorable investment climate that would rapidly expand throughout the region 
and even the whole country in which the park is located. Many countries which have for many 
years had traditional economic products are gradually establishing science and technology 
parks throughout their territories in order to be able to rely more on knowledge and research 
based economy. 

For many years now there has been a long discussion in our country about 
establishing science and technology parks in different parts of the country, which would, 
modeled after the international experience, stimulate the economic growth and attract foreign 
investment that accompany this form of business. This would not only boost the economy of 
the region in which the park would be set up, but would also improve the educational system 
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with far more rapid adjustment to latest technical and technological developments in the 
world. The development of the educational system, especially vocational and academic, and 
the involvement in the economic trends would lead to the economic growth and a better life of 
not only the skilled personnel directly related to the park, but also of other sectors of the 
economy that are developed in parallel with the park’s progress. The integration of the 
economy into the scientific and research developments provides, by itself, a selection of 
quality management that can link the economy and science and thus achieve significant 
economic progress in the region in which Science and Technology Park was established. 

 
The objectives of establishing technology parks 
 
The main goal of establishing science and technology parks is to integrate economic 

and intellectual resources of the region in which the park is established in, into a single unit, 
in order to improve and enhance the current business conditions of the companies, as well as 
to concentrate all the knowledge at one place. 

There are a number of objectives for the establishment of science and technology 
parks, which vary according to the region and the country in which the parks were 
established. The objectives that are common to all and by their nature, regarded as the 
fundamental reasons for the establishment of the existing science and technology parks are:1 

• the co-operation of existing companies in the field of information and 
communication technologies (IT) in the realization of major projects these companies 
individually would not be able to perform, 

• the development of the necessary infrastructure to facilitate companies’ business, 
• attracting large foreign companies in the field of IT to the region in which the 

Science and Technology Park was established, 
• The development of Technical Faculties or Universities in the region in accordance 

with the IT development, 
• The employment of a large number of young professionals, as well as keeping them 

in the region, 
• the development of telecommunications infrastructure, 
• the development of the domestic software market, 
• the development of human resources. 
 
World experience in the science and technology parks establishment 
 
The first Science and Technology Park in the world, was founded in 1950 and it 

announced the formation of the now famous Silicon Valley, while in Europe, the first one was 
founded only in 1960 under the name of Sophia Antipolis Science Park. 

Senator Pierre Laffitte, the founder of the first science and technology park in Europe, 
had a theory according to which the creativity is born in the exchange of knowledge between 
industry, science, philosophy and art. Thus, through the application of this concept, the 
Sophia Antipolis Science Park in France was founded. 

Today the park has over 1260 companies. 
Senator Pierre Laffitte is a pioneer among managers who have a sense for science and 

a vision of synergy between the science and economy. Today it is more than necessary to find 
people in our country who will replicate the examples seen in the world on our economy and 
apply the generally accepted principles locally. 

Table 1 summarizes the results on the number of science parks in the west and east 
European countries according to… From the table it can be concluded that the richest 
countries and the countries with the best developed schooling system have the highest number 

                                                 
1 Stefanović, V., M. Milutinović. Human resource management in globalization conditions. Niš, 2008. 
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of science and technology parks. Thus, from the total number of parks, 68% of science and 
technology parks are on the territory of Finland, France, Germany, Sweden and the UK, ie. 
159 of the 234 parks that currently exist in Europe 

While parks in the world can vary in different shapes and sizes, from the parks that 
are in the middle of urban areas to parks that have been established in the suburbs or rural 
areas, the typical American science and technology parks are located in suburbs populated 
with less than 500,000 inhabitants. Parks are usually run by universities or non-profit 
organizational units that are part of those universities. In North America, there are a total of 
37 parks, of which 27 in the United States and 6 in Canada.2 

More than 300,000 people in North America work in science and technology parks, 
and according to the AURP – Battelle Technology Practice report [5] each working position 
in the science and technology parks generates 2.57 of working positions in other areas of the 
economy, which further produces more than 750,000 working positions related to science 
technology parks. 

In the past few years, science and technology parks have spread throughout the 
Middle East, from Egypt, Morocco and Tunisia in the north to Kuwait, Oman and Qatar in the 
east. For example, the states of the Persian Gulf that are rich in oil are looking for ways to 
bring diversity in their economies preparing for the time when oil will ceased to be used. For 
countries that are not rich in oil, such as Egypt and Jordan, the science and technology parks 
are a way out of poverty, with a potentially large profit from science and technology parks 
without the need for over- investment regarding them. 

 
Necessary conditions for establishing science and technology parks 
 
Regis Cabral, a physicist and a historian of science and technology, is a specialist in 

international and regional transfer of knowledge, who is known for his Cabral – Dahab 
Science Park Management paradigm, used for assessing science and technology parks, 
business incubators, and similar organizations. He participated in the evaluation of numerous 
science and technology parks in the world. Cabral is currently one of the evaluators and 
judges for the The Global Challenge Prize award of the city of Stockholm. This award is in 
the world of information technology and the information society compared with the Nobel 
Prize in other fields. 

As the ten points that are crucial in the management of science and technology parks 
around the world, and needed for the park’s development into a Science and Technology 
Park, Cabral states: 

1. The access to qualified research and development personnel in the field of 
knowledge which runs the park. 

2. The ability to sell the main products and services of the park. 
3. The capacity of the park to provide the companies in the park with the expertise in 

marketing and managerial capabilities, especially small and medium-sized enterprises that 
lack such resources. 

4. Good social and legal basis that allows the protection of trade secrets by means of 
patents, the security of the environment, or otherwise. 

5. The ability to choose firms that can or cannot enter the park. It is expected that the 
business plan of the company is in accordance with the identity of science and technology 
park. 

6. Owning a clear identity which in an expressive and symbolic way represents the 
name of the park, its logo and choice of management. 

7. Owning a management with recognized expertise in financing and work 
organization, which will present the long-term economic development plans. 

                                                 
2 R. Refining the Cabral-Dahab Science Park Management Paradigm. Int. J. Technology. 
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8. Owning a strong, dynamic and stable economic factors, such as funding agencies, 
political and state institutions and local universities. 

9. The inclusion in the management of an active person with a vision, the decision-
making ability and clear personality profile, who is recognized in the relevant social circles, 
and who will serve as the interface between the science and industry, long-term plans and 
good short-term management. 

 

 
 

The main objectives of establishimg science and technology parks can be 
brought down to the following: 

 
• To act as a catalyst for the regional environment change, which is achieved in 

two ways: first, by providing new forms of employment in the region (which for example, 
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lead to the deterioration of traditional businesses), and second, by changing the attitude of the 
population and the local economy toward new industries. The mere presence of the park in the 
region is significant, as it draws attention to the new businesses and new opportunities. This 
effect is not only limited to the park, since the possibilities for the involvement of numerous 
suppliers are opened, where they can become one of the contracted parties in the business, 
thus extending the benefits, but also implementing themselves into the flow of new 
technologies. 

• To set up the logistics and build the infrastructure of capable, modern 
enterprises, based on encouraging their entry into the science park. Even the largest high 
technology companies rely on a broad base of partners (buyers and suppliers) to equip them 
with specific components and services. 

The skills and knowledge that partners have, need to be compatible. The ability to 
attract significant investments in the park will certainly depend on the ability to find 
appropriate suppliers in close vicinity. Companies (enterprises) in the science park can work 
together to create a critical mass of specialized suppliers, in order to ensure the smooth 
developmental flow. 

• To act as a mechanism of economic regional development that enhances the 
sophistication and added value of the existing industry, securing the location at which the 
continuous and close technical support can be provided to each local company that purchased 
the license to manufacture and sell a new product. In this way, new skills can be mastered 
which would allow for the new export and / or import substitution, and all this without the 
risks of the development cycle of the new products. 

• To help create closer relations and better understanding between the educational 
institutions, research centers and the industry. The physical proximity of the research, the 
developmental, design, educational, and other processes of educational institutions and 
companies, achieved by the mechanisms of the science park, can greatly contribute to a successful 
communication, personal contacts, and the awareness of the available opportunities and resources. 

Weaknesses, strengths, aspirations and other determinants of all the parties involved in 
the science park are pointed out. This contributes greatly to the possibilities of working together. 

• To provide a source of income for higher education institutions, thereby helping 
the further development of the home institution. This income may be the result of selling the 
services or the transfer of ownership. In the case of selling the services (eg, consulting, 
contracted research...) of the science park it includes a special form of cooperation with the 
industry. Incomes from renting or selling the park space can be a significant source of income 
of the higher education institutions, but in this case this organization must be the sole or the 
significant partner – owner. This requires funding. Investment of funds involves a certain kind 
of risk and costs (eg, administration, maintenance, marketing...). 

The investor must also be prepared to wait a few years before his investment turns 
into a net profit. It is important to emphasize that this period is often extended, even in the 
case of the most successful parks, and in various forms of encouraging the reinvestment into 
further expansion. 

 
Technology parks development vision 
 
Science and technology parks are the sources of entrepreneurship, talent and the 

economic growth of the state. They are the key to boosting economic progress of a certain 
country as well as to the enhancement of the global knowledge-based economy. 

When the national government, universities and the private companies intersect at the 
same location, the science and technology park creates an environment that promotes the 
collaboration and innovation, and encourages the development, transfer and commercializa-
tion of technology. The result is the increase in the number of working positions and raising 
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of the living standard of the people living in the vicinity of the science and technology park, 
and after a while, of the whole region, including the state. 

The new, future model of the science and technology park, is a vision that is about to 
be realized. This model constitutes strategic planning and the expansion of the university 
campus where researchers employed in industry and researchers at the universities can work 
side by side. This model is university oriented and not only does it represent a mutual 
cooperation in the field of real estate and office space but it also includes the inclusion of 
universities into the wider activities thus offering a variety of services to companies, such as 
access to researchers, specialized institutions and laboratories, students, and by all that 
promoting the university as the new living and working environment. 

 
Conclusion 
 
„Science and Technology Park“ is more or less a broad term used to describe a variety 

of attempts directed at enhancing the development of „entrepreneurship through the creation 
of knowledge-based, small and medium-sized enterprises“ within a regional environment. 
This term has many synonyms, the most common being „science park“, „technology park“, 
„science and technology park“, „research park“ and „technopolis“. Although there are 
multiple definitions of the Science and technology parks, the fact is that it is an agglomeration 
of small and medium-sized enterprises, which has the following characteristics: 

- it is associated with educational or research institutions, 
- it provides the infrastructure and the services for the activities of the centered small 

and medium-sized enterprises, primarily real estate and office space, 
- it facilitates the transfer of technology process, 
- it aims at encouraging the economic development of the region in which it is located. 
Necessary basis for the establishment of science and technology parks is a scientific 

and technical potential in the form of scientific and developmental research centers and 
institutions. Their human resources, material and technical equipment, IT infrastructure, 
expertise in development methodologies of the scientific research papers and expertise in 
management, represent a very powerful initial asset for the formation and development of 
science and technology parks. This way of establishing the parks is the healthiest form of the 
establishment of technology parks. 

All this requires a young and educated management personnel that will manage to 
combine science and entrepreneurship. The synergy of these two branches and their joint 
effort will get the results that have long been known in the world and can effectively change 
the situation in our area. New ideas coming from young and educated people, aligned with the 
proven international experience, and realized through the park management, will show here, 
as elsewhere in the world, the guaranteed success in economy and science. 
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Резюме: Чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии 

цифровата икономика променя почти всички сфери на бизнеса както в развитите, така и в 
развиващите се държави. Безспорният факт е, че развитието на информационните технологии 
има огромен принос за повишаване на ефективността на бизнеса. Управлението на бизнес проце-
сите е холистичен управленски подход, фокусиран върху съчетаването на всички аспекти на 
организацията с желанията и нуждите на клиентите. Той помага на бизнес организациите 
фундаментално да променят и да създадат нов начин на функциониране, за да подобрят ради-
кално услугите, да намалят оперативните разходи и да отговорят на пазарните изисквания. 
Статията разглежда трансформацията на управлението на бизнес процесите, която първона-
чално беше фокусирана върху автоматизацията на бизнес процесите, използвайки информацион-
ни технологии. Под влияние на цифровата икономика се разширява модерното управление на 
бизнес процесите; интегрират се процеси, в които се очаква човешкото взаимодействие чрез 
нови технологии. В статията са разгледани примери за влиянието на цифровата икономика 
върху трансформацията на бизнес процесите заедно с анализа на заплахите за сигурността, 
които могат да се очакват в бъдеще и с които ще се сблъскат съвременните бизнес организации. 

Ключови думи: управление на бизнес процеси, цифрова икономика, трансформация, ИКТ, 
цифрова сигурност 

 

Introduction 
 
The undeniable fact is that the development of information technologies has given an 

enormous contribution to the increasing business efficiency, and enlarged productivity. It is 
also indisputable that it changed understanding and approach to solving everyday tasks. The 
question that is always raised is whether we use the new technologies in the right way and 
what is needed, and must be done, in order to respond to new trends and challenges in an 
appropriate way. It has long been recognized that only investment in information technology 
does not provide compulsory and expected results. There are numerous examples from the 
practice where, after major investments in the IT sector, many business organizations 
experienced stagnation instead of positive results, and there were cases of serious business 
problems. Transition to new technologies is never simple and painless, and is associated with 
a large number of challenges and risks. Inadequate and poorly planned implementation is the 
most common cause of bad results. If there are no positive effects on the business process, in 
a longer period of time, we can speak of a bad investment, because serious investments in 
information technology are never negligible. 
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Business processes reengineering: changes influenced by digital technology 
 
Business process reengineering [1] is a technique developed to help business 

organizations fundamentally change and create a new way of functioning in order to radically 
improve service, reduce operating costs, and be able to respond to market demands. The main 
stimulator for the application of reengineering was the continuous development and 
implementation of information technologies and the development of information 
infrastructure. Leading business organizations encouraged by positive examples have begun 
to increasingly use new technologies. As a logical consequence there was a need for 
reengineering of all business activities that are directly or indirectly related to this activity. 

Basically, Business process reengineering is a radical restructuring and a radical 
redesign carried out on the existing capacity of the organization. It represents much more than 
a simple business improvement. This is a process of redesigning the way of work, with the 
purpose of achieving the organization's main goals in a better way [4: 90 – 91]. The process of 
redesigning begins with a good introduction to the organization's mission, strategic goals and 
client needs. The process itself, the information and technological needs, are dependent on 
each other. When the reengineering process sets new information requirements, there may be 
a need for introducing new technologies into the process of operation that will support these 
requirements. The technology itself is the one that allows this process and is not a substitute 
for it. Adopting new technology with the belief that this will lead to innovation in the process 
is a typical example of poor investment in information systems. 

Information technologies have a central role in the concept of reengineering, and the 
following technologies are particularly important in the implementation [4: 90 – 91; 7: 244 – 296]: 

• Divisible databases – which make information available 
• Expert systems – facilitate the performance of specialized tasks 
• Telecommunication networks – enable organizations to be centralized and 

decentralized at the same time 
• Decision support systems – accelerate the decision-making process at all levels 
• Wireless communications and laptops – field employees can use IT and outside the office 
• Interactive video communication – direct contact with potential buyers 
• Automatic identification and tracking – obtaining location data for a particular 

object automatically instead of the object being searched 
• High performance computers – planning and revision of the plans during the process 
The reengineering process is very often not successful. The reasons for this can be 

very different from bad planning and analysis, to inadequate implementation or even lack of 
funds necessary for successful implementation. Often, the process was abused by employers 
because it was used as an excuse to reduce the number of employees, and it was not 
substantially realized. In most cases, the result is a reduction in the number of jobs, and for 
this reason, among employees, it was pretty badly accepted from the very beginning. 

Regarding the risks that accompany the processes of redesigning business processes, it is 
necessary to pay particular attention to [5]: 
• Possible failure to monitor and measure the result of the implementation 
• Poorly defined mission and goals 
• Inability to define basic business processes 
• Inability to define client needs and values 
• Incomplete plan for transition to a new process due to a lack of consumer focus 
• Lack of real activity schedules 
• Lack of strategic goals of the team's leadership 
• Lack of time to execute 
• The incredible empowerment of the implementation team 
• Data inaccessibility 
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More recently, special attention is drawn to the concept of Business process 
management (BPM), which many consider to be the successor of the Business processes 
reengineering. 

 
Business processes management: improving performances through technology 
 
Business process management is a holistic managerial approach focused on matching 

all aspects of an organization with the wishes and needs of its clients. This approach insists on 
efficiency and flexibility, as well as a constant pursuit of innovation, harmonized and 
integrated with new technologies. Therefore, it is also defined as the process optimization, 
because it is continuously ongoing. This is a response to contemporary market demands that 
require higher customer satisfaction, product quality, speed and accuracy of delivery, and 
timely response to market needs [8]. 

Although initially focused on automating business processes using information 
technology, Business process management has been expanded to integrate processes in which 
human interaction is expected using new technologies. An adequate transformation of the 
business process can be seen on the example of Apple which, after a successful start of its 
business based on the integrated hardware and software delivery model, lost its position in the 
information technology market during the 1980s. The reason for the poor results is primarily 
to be sought in the failures of the new management and the insufficient competitiveness of the 
product. Key changes in the company's operations took place after Steve Jobs returned to the 
helm of Apple's management, which significantly contributed to establishing a successful 
business. By the end of the 1990s, the company returned to simplicity, easy use and 
impressive design as the basic postulate of quality of supply. A more streamlined and quality 
business process has also contributed to shifting production to third-party organizations, 
changing distribution channels through a large number of small sellers, and direct sales 
through web-shops. In this way, users are enabled to get acquainted with the product, as well 
as adequate technical support before and after purchase. All of these factors, with a strong 
branding and media campaign, made Apple unique in the business environment, and the 
positive effects were particularly pronounced after launching the iPod and later the IPhone 
[14: 244 – 249]. 

Transformation of business using information technologies can be seen on the 
example of applying these technologies in tourism where they made a real small revolution, 
both on the side of tourist organizations that offer their services, as well as on the users' side. 
In the initial period of information technology implementation, the emphasis was on the 
development of websites by tourist organizations, through which tourists could view all 
destinations through on-line brochures, and later highly interactive systems that supported 
reservations, searches, virtual reviews of tourist destinations, etc. The second part of the 
development and implementation of IT in the field of tourism is characterized by the 
introduction of an even greater number of innovations where emphasis is placed on providing 
greater convenience to tourists and their adjustment, as well as developing a large number of 
applications that tourists can use during their travels [2]. 

 
Business processes management importance and its role in digital economy 
 
Transformation of business processes, carried out by any modern concept, relies 

heavily on the information infrastructure of the organization w0068ere it is executed. The 
global economic crisis and the slowdown in economic growth all over the world have caused 
a reduction in the budget in many areas. IT sector did not remain immune to such 
developments. Due to the economic crisis, business innovation is sometimes not easy to 
achieve, but on the other hand it was never necessary. In order to achieve certain innovations, 
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certain technological prerequisites are needed, and when it comes to digital economy, we can 
estimate by following parameters [6]: 

• Presence – to what extent consumers and business organizations have universal 
access to digital services and applications 

• Accessibility – to what extent digital services cost, that makes them usable by many 
people 

• Reliability – the quality of available digital services 
• Speed – to what extent can digital services be accessed in real time 
• Usability – ease of use of digital services and the ability to localize the adoption of 

these services 
• Skill – the ability of the user to incorporate digital services into their lives and 

business activities 
Information technologies have made it possible to implement more successful 

business solutions that have yielded extremely good results so far [13: 6 – 9]: 
• Processing orders within 24 hours from the moment of receipt 
• Accessibility to customers worldwide online over the Internet 
• Production of goods in different countries with centralized management 
• Coordination of global research and development activities 
• Customizing regional customer needs on all continents 
On the other hand, the direction in which digital economy will affect future business 

activities are the following [10]: 
• Data collection and analysis – business organizations should collect a large number 

of information about clients, especially those who can predict their behavior, in order to 
improve better service 

• Personalization and customization – business organizations should provide 
customized products and services, because in the modern world clients expect full 
commitment that includes relevant information on previous customer purchases, payment 
methods, address and other important details 

• Experimentation and continuous development – business organizations will be able 
to use a large amount of data, and use powerful prediction algorithms, to automate systems 
and make appropriate decisions for the production and resource transfer 

• Innovation and contracting – business organizations and their clients will be able to 
monitor and verify others with whom they are doing business. This will facilitate new types of 
economic transactions (such as electronic money for example) 

• Coordination and communication – communication tools (such as document sharing 
software, video conferencing, wireless mobile devices, etc.) will enable people to interact 
with increased flexibility, no matter where they are located. Business organizations will be 
able to take part in the world market with their products and services much easier 

It could be said that there are ten simple steps to be taken to improve business 
processes, to improve efficiency and flexibility [12: 97 – 102]. The first step to be taken is to 
identify the process in the organization necessary to conduct business activities, and set 
priorities, and end with the last step, which is not actually the last step, but only the obligation 
not to interrupt the process. The goal is to achieve this level of awareness in which they will 
constantly strive for improvement. 

 
Digital security and its challenges for effective business processes management 
 
Digital economy requires a certain business model for information security. This 

implies that all protection measures must be taken to minimize the possibility of losing 
information or using them without authorization. Therefore, contemporary business models 
should contain defined procedures and measures that would provide information security and 
create mechanisms for their application. This is crucial for creating conditions for reliable 
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digital transactions, with the required degree of confidentiality. Excessive and unnecessary 
focus on security can, on the other hand, result with too rigid, complicated and costly 
solutions, which would represent an obstacle for the development digital technologies. It's 
necessary to permanently assess the risks and the security of the system, and apply the 
balanced solution. 

The most important digital security aspects of any digital system are: confidentiality, 
integrity and availability [9: 21 – 33]. Confidentiality implies guaranteeing that resources can 
be accessed solely and exclusively by authorized users. Integrity implies that resources can be 
changed only by the authorized users or only in an authorized manner. In this context, change 
includes creating, editing, changing status and deleting resources. Availability means that 
resources must be available to legitimate users if they have access rights. 

In order to provide digital security aspects, it is necessary to determine user identity 
(identification and authentication) and user rights (authorization). All digital networks based 
on the TCP/IP protocol guarantee the reliable data transfer from the source to the destination 
(as far as possible), but the data being sent may be visible to anyone who may intercept 
network communication. For any more serious communication over the Internet and other 
TCP/IP networks these conditions are not acceptable, so the encryption methods are used for 
data protection before sending through the network. 

Interoperability of different systems means that they can easily connect and cooperate. 
In order for cooperation and interoperable of digital business systems, it is necessary that 
these systems „open“ to each other. This opening in practice is most often associated with the 
opening of the security passage for legal users. Every passage opening also represents the 
digital security system violation, and increases the system vulnerability. On the other hand, a 
high degree of digital security leads to the system closure and the difficulty business. Another 
problem is that digital security systems of different business models can be so different that 
their mutual cooperation can be threatened. For this reason, when an interoperable digital 
business model is set up, the digital security should be based on generally accepted standards. 

Public Key Infrastructure (PKI) can provide a system for determining the identity of 
users, but if each business organization builds its own PKI without establishing mutual trust, a 
problem with authentication would occure [3: 41 – 48]. To achieve high interoperability, it 
would be necessary to establish an environment in which certificates, issued by one provider, 
can be verified in another certification system. 

The reasons why a higher degree of interoperability can affect the lower security level 
could be [11] technological (the parties in the digital economy objectively can not base doing 
business on the same standards due to the heterogeneity of information systems); business 
policy (there is a technological possibility of establishing a digitally secure interoperable 
business, but no agreement has been reached regarding the application of the appropriate 
standards); non-existence of appropriate standards; human factor (carelessness, ignorance and 
other similar factors). 

Higher investment in digital security reduces risk exposure. On the other hand, it 
creates higher costs and reduces profitability. It is very important to determine the balance 
between investment in digital security and achieved effects. Digital security mechanisms or 
procedures often reduce work comfort or impair performance system. In the short term, this can 
negatively affect the overall business; in the long run, these measures have a positive effect. 

The most important success factors of digital security implementation are activities 
related to the entire security process, which must be based on job requirements and managed 
by executives. It is necessary to understand the risks, potential threats and vulnerabilities of 
the security system. The basic concepts of protection must be exposed to all managers and 
employees so that everyone understands its importance. Rules and standards of digital 
security must be delivered to all employees and all business associates. 

The digital security process is based on four basic steps [11]: assessment, protection, 
detection and response. Assessment is preparation for the following three steps. It is 
considered to be a special action because it is related to rules, procedures, legal and other 
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regulations, budgeting and other management duties, and the technical assessment of digital 
security. Protection implies application of countermeasures to minimize the risks of 
compromising the system. Detection is the process of identification the safety rules violation 
or safety-related incidents. Response is the process of recovery, i.e. treatment the consequence 
of the decline. Previously, the restoration of damaged resources was put in the first place, 
such as using back-up data to restore digital system. More recently legal remedies are used (a 
trial against anyone who threatens digital security), which involves the collection of evidence 
by the digital forensics methods. 

 
Conclusion 
 
Information technology is one of the pillars of contemporary society, especially in the 

era of digital economy. Ignoring the significance of information technology can be as bad as a 
full reliance on it, without a well-thought-out concept. Behind every implementation of new 
solutions should be a quality analysis of the business processes of the organization, a good 
knowledge of the technology itself, clear goals and a good plan of realization. There is almost 
no room for stagnation in the application of information technology in business processes. 
Markets around the world, and the world as one big market, are characterized by dynamism 
and constant demands for improvement. The rules have changed and there is less and less 
time for a prompt reaction in order to achieve business success and competitive advantage. 
Good understanding of information technology, tracking new trends, learning on good and 
bad examples, can enable the right direction for success in business. The human factor is, to a 
large extent, a crucial factor in the Business processes management. Although it seems that 
there has never been a greater amount of knowledge and information available in history, and 
a huge number of technological solutions, good business decisions have never been more 
difficult to make. Contemporary business models should contain defined procedures and 
measures that would provide information security and create mechanisms for their 
application. This is crucial for creating conditions for reliable digital economy, with the 
required degree of confidentiality. By properly understanding the technological potentials, the 
maximum use of the benefits of information technology could be achieved, in order to 
improve the business and achieve the business goals. 
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„Константин Велики“ – Ниш, Сърбия 
 

Резюме: Положителните правни норми на Република Сърбия не съдържат разпоредби с 
изрично регламентиране на начина и обстоятелствата по принудителното изпълнение на парич-
ни искове на изпълнителен длъжник, който е несъстоятелен длъжник в случай на образуване на 
производство по несъстоятелност срещу изпълнител. Поради правна неточност и правно несъ-
ответствие се случва неправилно прилагане на материалното и процесуалното право от съдии-
те по несъстоятелност и управителите на несъстоятелността в рамките на актове, огранича-
ващи правата на изпълнителния кредитор, предоставени от изпълняемо съдебно решение, изда-
дено в изпълнително производство. Съдебната практика опрости подхода към този правен 
въпрос и много рестриктивния метод на тълкуване на нормативните актове, свързани с произ-
водството по несъстоятелност и изпълнителното производство, като очевидно има впечатле-
ние, че забраната за принудително изпълнение и уреждане по чл. 93 от Закона за несъстоятел-
ността се прилага и в изпълнителното производство, когато изпълнението се извършва срещу 
вземането на длъжника от изпълнителния орган към несъстоятелност на длъжника и когато е 
образувано производство по несъстоятелност на длъжника. Правилното тълкуване на същест-
вуващата правна уредба, прилагаща логически и систематически методи на тълкуване, води до 
заключението, че изпълнителното производство, в което предмет на принудително изпълнение е 
парично вземане на длъжника към неговия длъжник, при което е открито производство по не-
състоятелност и който (иск) е придобит с изпълнимо съдебно решение, издадено 60 дни преди 
откриване на производството по несъстоятелност при изпълнителния длъжник, положително-
то законодателство осигурява легитимност на изпълнителя да пристъпи към изпълнение срещу 
длъжника до пълното му уреждане; промяната на правния статут на длъжника, причинена от 
инициирането на несъстоятелност по него, не е релевантна за неговото законово право на пълно 
събиране на вземания в изпълнителното производство. 

Ключови думи: принудително изпълнение по парични искове в производство по несъсто-
ятелност, взискател, изпълнител, длъжник по несъстоятелност, длъжник в несъстоятелност 

 

Увод 
 
Законски прописи којима се регулише материја стечајног поступка и материја 

извршења и обезбеђења, не садрже одредбе којима се на експлицитан начин регулише 
поступак извршења на потраживању извршног дужника према дужнику над којим се 
спроводи стечајни поступак, у ситуацији када се над самим извршним дужником пок-
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рене поступак стечаја. Стога се јавила потреба за правилним тумачењем одредаба зако-
на којима се уређује материја стечајног поступка и материја извршења и обезбеђења, 
приликом њихове примене у поступку стечаја. 

Поједностављеним приступом овом правном питању само привидно се може 
стећи утисак да се забрана извршења и намирења из чл. 93 Закона о стечају1 односи и 
на намирење потраживања извршног повериоца на потраживању извршног дужника 
према стечајном дужнику – као предмету извршења у извршном поступку, у ситуацији 
када се над извршним дужником покрене стечајни поступак. 

Таквим тумачењем наведене одредбе Закона о стечају, извршни поверилац би се 
довео у неповољнији положај у односу на онај који му по правној снази извршне исп-
раве припада као активно легитимисаној странци у извршном поступку, који му суд, 
својим одлукама у стечајном поступку, не може ускратити. Ово из разлога што стечајни 
судија, као ни стечајни управник, својим поступањима не могу дерогирати нити мењати 
правноснажне и важеће одлуке извршног суда, које су донете у потпуно различитом 
судском поступку, над потпуно различитим правним субјектом. 

У раду се указује на погрешно схватање привредних судова да решење изврш-
ног суда о заплени и преносу новчаног потраживања ради наплате, чији је предмет 
потраживање извршног дужника као стечајног повериоца према дужнику у стечају, 
представља „принудну цесију“ којом извршни поверилац ступа на место извршног 
дужника као стечајног повериоца и тиме практично заузима његов процесноправни 
положај у стечајном поступку. 

Стручној јавности се скреће пажња на погрешан став привредних судова да „из-
вршни поверилац не може имати повољнији статус у стечајном поступку који се спро-
води над дужником извршног дужника од статуса који има извршни дужник као стечај-
ни поверилац“ уз образложење да се извршни дужник, као стечајни поверилац, намиру-
је у складу са принципом колективног сразмерног намирења у стечајном поступку, те 
стога ни извршни поверилац не може бити привилегован већим процентом намирења 
од оног који има извршни дужник. 

Аутори заступају став да, у поступку извршења које се спроводи запленом и пре-
носом потраживања ради наплате, у којем је предмет извршења новчано потраживање 
извршног дужника према дужнику над којим се спроводи стечајни поступак, а на којем 
потраживању је извршни поверилац стекао заложно право правноснажним решењем 
извршног суда 60 дана пре покретања стечајног поступка над извршним дужником, изв-
ршни поверилац има право на потпуно намирење свог потраживања утврђеног решењем о 
извршењу, а не на сразмерно намирење потраживања попут стечајних поверилаца. 

 
Општа правила извршења на новчаном потраживању извршног 

дужника 
 
Одредбе релевантне за правилно тумачење и примену Закона о извршењу и 

обезбеђењу – ЗИО („Сл. гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – одлука УС, 
55/14 и 139/14), као матичног закона за поступак наплате потраживања извршног пове-
риоца, садржане су у чл. 150 – 173 ЗИО: 

1. Извршење на потраживању спроводи се запленом потраживања и преносом 
потраживања ради наплате, односно преносом уместо исплате, ако овим законом није 
другачије одређено.2 

                                                 
1 Закон о стечају. – ЗОС („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), чл. 93, ст. 1: 
„Од дана отварања стечајног поступка не може се против стечајног дужника, односно над његовом имовином, 
одредити и спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења осим извршења која се 
односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка“. 
2 Закон о извршењу и обезбеђењу. – ЗИО („Сл. гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – одлука УС, 
55/14 и 139/14), чл. 150, ст. 1. 
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2. Решењем, односно закључком о заплени дужниковог потраживања суд, 
односно извршитељ забрањује дужнику извршног дужника да потраживање измири 
извршном дужнику, а извршном дужнику да потраживање наплати или њиме распола-
же у корист трећих лица или свога дужника (пленидба потраживања).3 

3. Извршни поверилац стиче заложно право на потраживању достављањем ре-
шења, односно закључка о заплени потраживања извршном дужнику. Заложно право на 
потраживању односи се и на камату која се добија на основу заплењеног потраживања.4 

4. Извршни поверилац, у чију је корист заплењено потраживање, дужан је да 
врши све правне и фактичке радње потребне за очување потраживања и споредних пра-
ва. За несавесно вршење ових радњи извршни поверилац одговара извршном дужнику.5 

5. На предлог извршног повериоца суд, односно извршитељ ће донети закљу-
чак о преносу потраживања на извршног повериоца.6 

6. Пренос потраживања спроведен је када се закључак којим се одређује пре-
нос достави дужнику извршног дужника.7 

7. Заплењено потраживање преноси се на извршног повериоца ради наплате 
или уместо исплате.8 

8. Преносом потраживања ради наплате, извршни поверилац се овлашћује да 
тражи од дужника извршног дужника исплату износа назначеног у закључку о преносу, 
ако је тај износ доспео, да врши све радње које су потребне ради очувања и остварења 
пренесеног потраживања и да користи права у вези са залогом која је дата за обезбеђе-
ње тог потраживања, као и да се обрати јемцу дужника извршног дужника на начин 
који одговара врсти јемства.9 

9. Извршни поверилац, на кога је пренето потраживање ради наплате, намирен 
је у висини у којој је то потраживање наплатио.10 

10. Извршни поверилац, који је од пренесеног потраживања наплатио више не-
го што износи његово потраживање, дужан је да тај вишак положи суду, односно извр-
шитељу, а суд, односно извршитељ, ће тај вишак предати другим заложним поверио-
цима и извршном дужнику, ако на то имају право.11 

11. Извршни поверилац на кога је пренето потраживање уместо исплате сматра 
се намиреним и самим преносом, у висини тог потраживања.12 

 
Намирење разлучног повериоца у стечаjном поступку 
 
Поступак уновчења, деоба стечајне масе и намирење поверилаца у стечајном 

поступку регулисани су одредбама Закона о стечају – ЗОС („Сл. гласник РС“, бр. 
104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14). По доношењу решења о банкротс-
тву, стечајни управник започиње и спроводи продају целокупне имовине или дела 
имовине стечајног дужника, а продаја имовине врши се јавним надметањем, јавним 
прикупљањем понуда или непосредном погодбом, у складу са овим законом и у складу 
са националним стандардима за управљање стечајном масом. 

Пре продаје имовине стечајни управник је дужан да стечајном судији, одбору 
поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се про-
даје и свим оним лицима која су исказала интерес за ту имовину, без обзира по ком 

                                                 
3 ЗИО, чл. 152. 
4 ЗИО, чл. 154, ст. 1-2. 
5 ЗИО, чл. 156, ст. 1. 
6 ЗИО, чл. 159, ст. 1. 
7 ЗИО, чл. 162. 
8 ЗИО, чл. 165. 
9 ЗИО, чл. 166, ст. 1. 
10 ЗИО, чл. 171. 
11 ЗИО, чл. 172, ст. 1-2. 
12 ЗИО, чл. 173, ст. 3. 
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основу, достави обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима прода-
је и обавештење о процени целисходности из члана 132. став 2. овог закона. 

Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или 
више разлучних и заложних поверилаца, разлучни и заложни поверилац може у року од 
пет дана од дана пријема обавештења о предложеној продаји да предложи повољнији 
начин уновчења имовине, о чему одлучује стечајни судија. Повериоци и друга заинте-
ресована лица могу поднети приговор на предложену продају најкасније у року од 
десет дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за њега постоји прописан 
основ. О приговору одлучује стечајни судија. Приговор не задржава продају, осим ако 
стечајни судија не одлучи другачије. 

После извршене продаје стечајни управник је дужан да о извршеној продаји, ус-
ловима и цени обавести стечајног судију и одбор поверилаца у року од десет дана од 
дана извршене продаје. Повериоци могу ставити приговор на извршену продају уколи-
ко за то постоји основ. Приговор не утиче на извршену продају, већ представља основ 
за утврђивање одговорности стечајног управника ако је штета настала радњом стечај-
ног управника у поступку продаје. 

Основ за приговор може бити превара, пристрасно понашање стечајног управ-
ника, непотпуно дато обавештење или било који други разлог из кога произлази да је 
стечајни управник водио поступак продаје на штету стечајне масе. Обична тврдња да је 
постигнута цена прениска није довољан основ за подношење приговора. Средства 
остварена продајом имовине на којој нису постојала оптерећења улазе у стечајну масу, 
а њихова деоба врши се у складу са поступком деобе прописаним овим законом. 

Ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања, једног или више раз-
лучних и заложних поверилаца, из остварене цене првенствено се намирују трошкови 
продаје и други неопходни трошкови (трошкови процене имовине, трошкови оглаша-
вања, законске обавезе и сл.), који укључују и награду стечајног управника, а из преос-
талог износа исплаћују се разлучни повериоци чије је потраживање било обезбеђено 
продатом имовином и заложни повериоци, у складу са њиховим правом приоритета. 

Намирење разлучних и заложних поверилаца мора бити извршено у року од пет 
дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине, 
односно наплате потраживања. Ако после намирења разлучних и заложних поверилаца 
преостану средства, целокупан преостали износ улази у стечајну масу и дели се стечај-
ним повериоцима у складу са одредбама овог закона које се односе на деобу. 

 
Правни ставови о извршењу на новчаном потраживању извршног 

дужника у стечаjном поступку 
 
Решењем о заплени и преносу потраживања, извршни поверилац стиче право да 

своје потраживање, утврђено решењем о изврешењу, у целости намири из вредности 
потраживања које извршни дужник као стечајни поверилац има према стечајном дуж-
нику, а све у складу са принципом потпуног намирења потраживања у извршном пос-
тупку. Потраживање извршног дужника према стечајном дужнику је само предмет 
извршења у извршном поступку који се спроводи ради потпуног намирења потражива-
ња из решења о извршењу. 

Међутим, у пракси привредних судова појавио се пограшан став да се извршни 
поверилац, који води поступак извршења против извршног дужника у којем је предмет 
извршења потраживање извршног дужника према стечајном дужнику, решењем о глав-
ној деоби сврстава у трећи исплатни ред стечајних поверилаца, са правом на колектив-
но сразмерно намирење са стечајним повериоцима истог исплатног реда. 

Суштина правног проблема лежи у превиђању чињенице да је потраживање из-
вршног дужника према стечајном дужнику само предмет извршења из чије вредности 
извршни поверилац у извршном поступку намирује своје потраживање које има према 
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извршном дужнику а не према стечајном дужнику. Решењем о заплени и преносу пот-
раживања ради наплате извршни поверилац не постаје правни сукцесор извршног дуж-
ника као стечајног повериоца у стечајном поступку, односно не постаје стечајни пове-
рилац јер и нема потраживања према стечајном дужнику. 

Стога извршни поверилац решењем о главној деоби не може бити сврстан у сте-
чајне повериоце, већ је стечајни управник, као законски заступник стечајног дужника, 
дужан да поступи у складу са решењем извршног суда о заплени и преносу потражива-
ња ради наплате, и предузме све потребне радње како би дата судска одлука била спро-
ведена и извршни поверилац био у целости намирен из вредности потраживања које 
извршни дужник има као стечајни поверилац трећег исплатног реда према стечајном 
дужнику. Стечајни управник би, поштујући одредбе ЗИО и поступајући у складу са 
правноснажном судском одлуком – решењем извршног суда о заплени и преносу пот-
раживања ради наплате, требало да извршном повериоцу исплати целокупан износ који 
би из стечајне масе могао наплатити извршни дужник као стечајни поверилац трећег 
исплатног реда у одговарајућем проценту намирења. 

Насупрот наведеном, у пракси привредних судова у поступању стечајних уп-
равника и одлукама судова јавио се потпуно другачији приступ. У нацрту решења за 
главну деобу извршни поверилац се сврстава у трећи исплатни ред стечајних поверила-
ца, заједно са извршним дужником који има статус стечајног повериоца, а како би 
делио судбину извршног дужника као стечајног повериоца. 

Присутно је дакле погрешно схватање привредних судова да решење о заплени 
и преносу потраживања ради наплате представља „принудну цесију“ и да извршни 
поверилац на тај начин ступа за износ свог потраживања према извршном дужнику на 
место извршног дужника као стечајног повериоца у стечајном поступку, те да следст-
вено не може имати повољнији статус у стечајном поступку од оног који би имао његов 
„претходник“, односно извршни дужник. 

Насупрот наведеним ставовима стечајних судија и стечајних управника, аутори 
заступају став да, решењем извршног суда о заплени и преносу потраживања ради 
наплате, извршни пoвeрилaц стиче зaлoжнo прaвo нa пoтрaживaњу извршног дужника 
према стечајном дужнику и то даном достављања извршном дужнику рeшeњa o 
зaплeни и преносу пoтрaживaњa.13 Како се ради о преносу потраживања ради наплате 
као средству извршења из чл. 166 ЗИО, извршни поверилац у датој ситуацији стиче 
овлашћење да од стечајног дужника захтева да му исплати потраживање које он има 
према извршном дужнику, а које је наведено у решењу о заплени и преносу, као и 
следствено да предузима све радње потребне за очување и остварење предметног пот-
раживања. 

Дакле, за разлику од преноса потраживања уместо исплате из чл. 173 ст. 3 ЗИО, 
где се извршни поверилац сматра намиреним самим преносом потраживања и где заис-
та долази до преноса потраживања са извршног дужника на извршног повериоца у 
општем облигационо-правном смислу, код преноса потраживања ради наплате не дола-
зи до таквог преноса потраживања у општем облигационом-правном смислу, као у 
смислу цесије. 

Аутори напомињу да код преноса потраживања ради наплате (у смислу чл. 166 
ЗИО), извршни поверилац не постаје прости стицалац (сукцесор) новчаног потражива-
ња које извршни дужник има према стечајном дужнику, тј. извршни поверилац не ступа 
на место извршног дужника као повериоца у таквом облигационо-правном односу, већ 
стиче правну моћ у смислу процесно-правног овлашћења да од дужника извршног 
дужника захтева да њему, а не извршном дужнику као облигационо-правном поверио-
цу, исплати новчано потраживање које је предмет извршења у извршном поступку. 

                                                 
13 ЗИО, чл. 154. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

284 

Како извршни поверилац није приjeмник потраживања (цесионар) нити је извр-
шни дужник уступалац потраживања (цедент) у смислу одредаба чл. 436-445 ЗОО,14 
извршни поверилац не може постати обични облигационо-правни поверилац са новча-
ним потраживањем према стечајном дужнику. Напротив, извршни дужник остаје обли-
гационо-правни поверилац новчаног потраживања према стечајном дужнику, а као 
такав мора остати и једини стечајни поверилац у стечајном поступку над стечајним 
дужником. 

Суштина је у томе да извршни поверилац нема новчано потраживање према 
стечајном дужнику, већ заложно право на потраживању извршног дужника према сте-
чајном дужнику и овлашћење да од стечајног дужника преко овлашћеног лица – стечај-
ног управника захтева да му исплати то потраживање уместо извршном дужнику, те 
зато у стечајном поступку над стечајним дужником стечајни поверилац може бити само 
извршни дужник, а не и извршни поверилац. 

 
Погрешна примена материjалног и процесног права од стране суда 

и стечаjног управника 
 
До погрешне примене материјалног и процесног права у радњама стечајног уп-

равника и одлукама стечајног судије долази због погрешног тумачења чл. 48 Закона о 
стечају.15 Присутна је пракса привредних судова да увршћују извршног повериоца, који 
има решење о заплени и преносу потраживања извршног дужника од стечајног дужни-
ка ради наплате потраживања извршног повериоца, у стечајне повериоце, односно лица 
која на дан покретања стечајног поступка имају необезбеђена пограживања према сте-
чајном дужнику, иако извршни поверилац није стечајни поверилац у стечајном поступ-
ку који се спроводи над стечајним дужником. 

У прилог ставу да извршни поверилац не може бити стечајни поверилац у стечај-
ном поступку који се спроводи над дужниковим дужником, потребно је истаћи следеће: 

1. Извршни поверилац стиче заложно право на потраживању извршног дуж-
ника према стечајном дужнику 60 дана пре покретања стечајног поступка над изврш-
ним дужником. 

2. Заплењено потраживање је у целости пренето са извршног дужника на изв-
ршног повериоца даном достављања решења о заплени и преносу стечајном дужнику. 

3. Извршни поверилац нема пограживања према стечајном дужнику већ за-
ложно право на потраживању извршног дужника који је стечајни поверилац у стечај-
ном поступку над стечајним дужником. 

4. У поступку стечаја над стечајним дужником, стечајни поверилац може бити 
само извршни дужник, а не и извршни поверилац. 

Када стечајни управник, на основу решења суда којим се утврђује потраживање 
извршног повериоца из решења о заплени и преносу и извршни поверилац увршћује у 
трећи исплатни ред стечајних поверилаца како би делио судбину колективног сразмер-
ног намирења стечајних поверилаца, подноси нацрт решења за главну деобу онда су 
таквим поступањем суда и стечајног управника грубо прекршене императивне одредбе 
Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о стечају. Ово из разлога што се извршни 
поверилац, са заложним правом на потраживању извршног дужника –стечајног повери-
оца према стечајном дужнику, неосновано увршћује у стечајне повериоце који потра-
живања намирују сразмерно и равноправно са осталим стечајним повериоцима. 

Наиме, суд и стечајни управник радње заплене и преноса потраживања, као изв-
ршне радње у смислу одредаба члана 146-173 ЗИО, које су одређене актима извршног 

                                                 
14 ЗОО, чл. 436-445 („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и 
„Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
15 Чл. 48 ЗОС-а је децидан: „Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног поступка има необезбе-
ђено потраживање према стечајном дужнику“. 
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суда, погрешно цене као обичан пренос потраживања у смислу општих правила Закона 
о облигационим односима занемарујући у потпуности императивну одредбу члана 154 
ЗИО, по којој извршни поверилац стиче заложно право на потраживању које је предмет 
заплене и то са даном достављања решења о заплени потраживања извршном дужнику. 

Овде се заправо не ради о „обичном“ облигационо-правном преносу потражи-
вања са извршног дужника на извршног повериоца, што би могло бити у случају да се 
ради о уговору о уступању потраживања, у ком случају би било места правним схвата-
њима која суд и стечајни управник примењују у пракси. Напротив, у питању је правна 
радња sui generis, одређена одлуком извршног суда, која подразумева не само пренос 
потраживања на извршног повериоца, већ и претходну заплену потраживања са свим 
пратећим правним ефектима, од којих на првом месту – стицање заложног права на 
заплењеном потраживању. 

Из наведених разлога извршни поверилац не може бити обични облигационо-
правни стицалац потраживања које суд утврђује закључком о утврђеним потражива-
њима на основу решења о заплени и преносу и не може за уступљени износ потражи-
вања, заједно са извршним дужником, бити сврстан у исти исплатни ред стечајних 
поверилаца ради сразмерне наплате из стечајне масе. Извршни поверилац није стечајни 
поверилац у смислу члaнa 48 Зaкoнa o стeчajу, односно „лице које на дан покретања 
стечајног поступка има необезбеђено потраживање према стечајном дужнику“,16 већ 
поверилац који има право на одвојено намирење свог потраживања из износа потражи-
вања које извршни дужник може да наплати у стечајном поступку, а на којем потражи-
вању извршни поверилац има право залоге. 

На основу напред наведеног произлази да извршни поверилац не може бити 
подвргнут принципу сразмерног намирења који важи за стечајне повериоце, па самим 
тим ни обухваћен нацртом решења за главну деобу као стечајни поверилац са одређе-
ним процентом намирења. 

Извршни поверилац не може трпети последице арбитрарног тумачења одредби 
ЗИО и Закона о стечају, нити суд може погрешном применом материјалног права ума-
њивати његово право на пуно намирење потраживања, имајући у виду да: 

1. Суд у стечајном поступку не може дерогирати нити мењати правноснажне и 
важеће одлуке суда донете у извршном поступку, као функционално потпуно одвоје-
ном поступку који се води inter partes између извршног повериоца и извршног дужни-
ка, стављајући тиме извршног повериоца у положај стечајног повериоца који би, као 
такав, имао мања права од оних која му припадају по правноснажном решењу о запле-
ни и преносу целокупног потраживања ради наплате до потпуног намирења. 

2. Ако се решењем о заплени и преносу одређује да ће извршни поверилац 
своје потраживање, са припадајућом законском затезном каматом и трошковима извр-
шног поступка, у целости намирити запленом и преносом потраживања извршног дуж-
ника према стечајном дужнику, тада стечајни управник није властан да нацртом реше-
ња за главну деобу мења такав судски јудикат и одређује да ће потраживање извршног 
повериоца бити намирено у одређеном проценту, уместо у целости. 

3. Стечајни управник је, као законски заступник стечајног дужника, дужан да 
поступи у складу са решењем о заплени и преносу, као јудикатом правноснажно доне-
тим у извршном поступку и предузме све правне радње и мере како би дата судска 
одлука била у целости спроведена и извршни поверилац у целости намирио новчано 
потраживање које има према извршном дужнику по основу решења о извршењу из 
вредности потраживања извршног дужника – стечајног повериоца према стечајном 
дужнику. 

Изједначавањем извршног повериоца и извршног дужника (који су супротставље-
не странке у извршном поступку) и њиховим сврставањем у стечајне повериоце са 

                                                 
16 Чл. 48 ЗОС-а. 
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једнаким правом на намирење потраживања у одређеном проценту, суд неосновано прави 
разлику између две ситуације које се потенцијално могу јавити у извршном поступку у 
којем се извршење спроводи запленом и преносом потраживања ради наплате, и то: 

1. ситуације у којој се дужник извршног дужника налази у стечајном поступку, 
2. ситуације у којој се дужник извршног дужника не налази у стечајном поступку, 

притом неосновано привилегујући извршног дужника из прве ситуације, јер судећи по 
ставу суда, извршни дужник из друге ситуације нема право да заплењено потраживање 
наплати од свог дужника који није у стечају (што је у складу са чланом 152 ЗИО), док 
извршни дужник из прве ситуације има право да заплењено потраживање наплати од 
свог дужника који је у стечајном поступку, упркос забрани из члана 152 ЗИО (и то чак 
упоредо и под истим условима као и извршни поверилац). 

Такво тумачење одредби ЗИО и Закона о стечају од стране суда могло би дати 
основ за стварање погрешне судске праксе којом би се попуњавала правна празнина 
која подразумева ситуацију у којој извршни поверилац у извршном поступку своје 
потраживање према извршном дужнику намирује запленом и преносом ради наплате 
потраживања извршног дужника (као средством извршења), а дужник заплењеног пот-
раживања се налази у стечају. 

Суд погрешном применом материјалног права заузима неисправан правни став 
да по основу решења о заплени и преносу извршни поверилац, као стицалац потражи-
вања које извршни дужник као стечајни поверилац има према стечајном дужнику, треба 
да ступи на место извршног дужника у стечајном поступку, те да заједно са осталим 
стечајним повериоцима буде сразмерно намирен из стечајне масе. 

Такав правни став суда је нетачан, неприхватљив и у крајњој линији веома опа-
сан, јер би се тиме потенцијално могла формирати судска пракса која не би била зако-
нита. Стога треба имати у виду основну правну премису: „Извршни поверилац не може 
бити стечајни поверилац, јер он има потраживање према извршном дужнику – сте-
чајном повериоцу, а не према стечајном дужнику“. 

 
Поступак намирења извршног повериоца на потраживању изврш-

ног дужника – стечаjног повериоца у стечаjном поступку над стечаjним 
дужником 

 
Како је извршни поверилац стекао заложно право на потраживању које извршни 

дужник има према стечајном дужнику, достављањем решења о заплени потраживања 
извршном дужнику ради наплате потраживања извршног повериоца, са каматом која се 
добија на основу заплењеног потраживања, а пренос потраживања спроведен са изврш-
ног дужника на извршног повериоца даном достављања решења о заплени и преносу 
стечајном дужнику, уновчењем имовине стечајног дужника стичу се услови за реализа-
цију решења о заплени и преносу, којим је стечајни управник стечајног дужника обаве-
зан да без одлагања спроведе извршење запленом и преносом целокупног потраживања 
извршног дужника од стечајног дужника у корист извршног повериоца. 

По пријему целокупно заплењеног потраживања у износу предвиђеном за нами-
рење извршног дужника као стечајног повериоца, извршни поверилац ће, у складу са 
одредбом чл. 172 ЗИО, када од пренетог потраживања наплати више него што износи 
његово потраживање, тај вишак положити суду, а суд ће тај вишак предати извршном 
дужнику – стечајном повериоцу. 

У складу са одредбама Закона о стечају, намирење разлучних и заложних пове-
рилаца мора бити извршено у року од пет дана од дана када је стечајни управник при-
мио средства по основу продаје имовине, односно наплате потраживања. Ако после 
намирења разлучних и заложних поверилаца преостану средства, целокупан преостали 
износ улази у стечајну масу и дели се стечајним повериоцима у складу са одредбама 
Закона о стечају које се односе на деобу. 
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Како Закон о стечају и ЗИО не регулишу експлицитно поступак извршења на 
потраживању извршног дужника према дужнику над којим се спроводи стечајни посту-
пак, у ситуацији када се над самим извршним дужником покрене поступак стечаја, 
аналогно поступку намирења разлучних и заложних поверилаца, потпуно намирење 
извршног повериоца подразумева наплату износа предвиђеног за намирење извршног 
дужника као стечајног повериоца. 

У случају када извршни поверилац није једини поверилац који је запленом и 
преносом стекао заложно право на потраживању извршног дужника према стечајном 
дужнику, има места примени одредбе чл. 157 ст. 1 ЗИО, којом је прописано да, акo 
вишe извршних пoвeрилaцa зaтрaжи извршeњe нa истoм дужникoвoм пoтрaживaњу, рeд 
првeнствa зaлoжних прaвa oдрeђуje сe прeмa дaну дoнoшeњa oдлукe o зaплeни. 

Одредбом члана 172 ЗИО прописано је да извршни пoвeрилaц кojи je oд 
прeнeтог пoтрaживaњa нaплaтиo вишe нeгo штo изнoси њeгoвo пoтрaживaњe, дужaн je 
дa тaj вишaк пoлoжи суду, а суд ћe тај вишaк прeдaти другим зaлoжним пoвeриoцимa и 
извршнoм дужнику. Наплата наведеним редоследом вршила би се по правилима потпу-
ног намирења потраживања извршних поверилаца пo рeдoслeду нaстaнкa њиховог 
заложног права из износа заложеног потраживања извршног дужника према стечајном 
дужнику. 

Таквом наплатом потраживања не би била оштећена нити стечајна маса нити 
стечајни повериоци, већ би потраживање извршног дужника било пренето извршним 
повериоцима ради потпуног намирења њихових потраживања према извршном дужни-
ку, а применом правила о потпуном намирењу извршних поверилаца у извршном пос-
тупку и правила о редоследу намирења извршних поверилаца, док би евентуални вишак 
потраживања био исплаћен извршном дужнику. 

 
Закључак 
 
Законска непрецизност и одсуство правних норми, које експлицитно уређују на-

чин и околности спровођења извршења на новчаном потраживању извршног дужника 
као стечајног повериоца, доводи до поједностављеног приступа овом правном питању 
због привидног стицања утиска да се забрана извршења и намирења из чл. 93 Закона о 
стечају примењује и на намирење потраживања у извршном поступку у којем је пред-
мет извршења потраживање извршног дужника као стечајног повериоца, у ситуацији 
када је над самим извршним дужником покренут стечајни поступак. 

Уколико би се прихватило такво тумачење наведене одредбе Закона о стечају, 
извршни поверилац би се довео у неповољнији положај у односу на онај који му по 
правној снази извршне исправе припада као активно легитимисаној странци у изврш-
ном поступку. Присутна је пракса привредних судова у којој се превиђа чињеница да је 
потраживање извршног дужника према стечајном дужнику само предмет извршења из 
чије вредности извршни поверилац у извршном поступку намирује своје потраживање 
које има према извршном дужнику а не према стечајном дужнику. 

Погрешном применом материјалног права привредни судови заузимају неисп-
раван правни став да по основу решења о заплени и преносу извршни поверилац, као 
стицалац потраживања које извршни дужник као стечајни поверилац има према стечај-
ном дужнику, треба да ступи на место извршног дужника у стечајном поступку, те да 
заједно са осталим стечајним повериоцима буде сразмерно намирен из стечајне масе. 
При том се губи из вида основна правна премиса: „Извршни поверилац не може бити 
стечајни поверилац, јер он има потраживање према извршном дужнику – стечајном 
повериоцу, а не према стечајном дужнику“. 

Стога извршни поверилац решењем о главној деоби не може бити сврстан у сте-
чајне повериоце, већ је стечајни управник, као законски заступник стечајног дужника, 
дужан да поступи у складу са решењем извршног суда о заплени и преносу потражива-
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ња ради наплате, и предузме све потребне радње како би дата судска одлука била спро-
ведена и извршни поверилац био у целости намирен из вредности потраживања које 
извршни дужник има према стечајном дужнику. Погрешно је схватање привредних 
судова да решење о заплени и преносу потраживања ради наплате представља „при-
нудну цесију“ и да извршни поверилац на тај начин ступа за износ свог потраживања 
према извршном дужнику на место извршног дужника као стечајног повериоца у сте-
чајном поступку, те да следствено не може имати повољнији статус у стечајном пос-
тупку од оног који би имао његов „претходник“, односно извршни дужник. 

Како се не ради о „обичном“ облигационо-правном преносу потраживања са из-
вршног дужника на извршног повериоца, већ о правној радњи sui generis, одређеној 
одлуком извршног суда, која подразумева не само пренос потраживања на извршног 
повериоца, већ и претходну заплену потраживања са свим пратећим правним ефектима, 
од којих на првом месту – стицање заложног права на заплењеном потраживању, извр-
шни поверилац не може бити обични облигационо-правни стицалац потраживања. 
Законски прописи дају легитимитет извршном повериоцу да извршење спроведе до 
потпуног намирења потраживања које има према извршном дужнику и да промена 
правног статуса извршног дужника покретањем стечајног поступка над њим не може 
бити од утицаја на правну природу његовог права на потпуно намирење као извршног 
повериоца. 
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Флуктуацията е колебание, промяна, преход от едно състояние в друго, колеба-

ние около определен постоянен размер. 
Колебанията на работната сила – миграцията на човешките ресурси между 

предприятията – представляват промяна в броя на служителите поради напускането на 
едни и пристигането на други ресурси. 

Анализът на флуктуацията е важна задача и дейност на функцията по управле-
ние на човешките ресурси в организациите по няколко причини: 

(1) Необходимо е да се планира и определи предлагането на човешки ресурси в 
даден момент. 

(2) Причинява значителни разходи, които са важни за наблюдението и нама-
ляването. 

(3) Индикатор е за проблема. 
(4) Това е механизъм, чрез който организациите могат да регулират оптимално-

то състояние на човешките ресурси. 
Колебанията са обусловени от икономически и социални фактори, като: 
1) технически и технологични промени; 
2) промени в обхвата и вида на бизнеса; 
3) промени в размера на личните доходи; 
4) необходимост от преквалификация на човешките ресурси; 
5) искания на служителите за по-добри условия на труд; 
6) необходимост от ново място на пребиваване; и др.под. 
Колебанията на човешките ресурси представляват тяхното движение между от-

делните предприятия (външни колебания), както и промяната на работните места в 
рамките на дадена фирма (вътрешни колебания). Когато става дума за колебанията на 
човешките ресурси, тогава става въпрос за тяхното движение. 

Като синоним на „флуктуация“ често грешно се употребява един друг термин – 
„мобилност на човешките ресурси“. Тези два термина трябва да бъдат разграничени. 
Мобилността на човешките ресурси може да бъде: 

1) географска (преход от един регион към друг); 
2) социална (преминаване от един социален слой в друг); 
3) професионална (смяна на една професия с друга) и др. 
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Фактори и последствия от колебанията 
 
Колебанията съществуват повече или по-малко във всяка организация, предпри-

ятие, институция. Те са повлияни от голям брой фактори. Всички те могат да бъдат 
групирани в три групи – външни, вътрешни и лични причини за колебанията. 

Външни, или общоприети, причини за колебания са всички фактори, над които 
организацията на труда няма пряко влияние и контрол. Тези фактори са следните: 

(1) характер на социално-икономическата система; 
(2) равнище на заетост или безработица; 
(3) местоположение на предприятието; 
(4) сезонно влияние и др. 
Вътрешни фактори на колебание са всички, които са пряко свързани с организа-

цията на работа. Те се отнасят преди всичко до вътрешните, физическите и социалните 
условия на работната среда и включват: 

(1) отрасъл на дейност; 
(2) размер на дружеството; 
(3) характер и съдържание на работата; 
(4) размер на приходите; 
(5) физически условия на работната среда; 
(6) междуличностни отношения; 
(7) организация на работата; 
(8) работно време и т.н. 
Факторите на колебание, които са лични по характер, се отнасят до характеристи-

ките на служителите, като например пол, възраст, семейно положение, трудов стаж и др. 
Последствията от колебанията са многобройни и разнообразни. Всички те могат 

да бъдат групирани като икономически, социални, психологически и организационни. 
Няма съмнение, че икономическите последици от колебанията са най-

многобройни и най-важни. Типичните икономически ефекти от колебанията са: 
(1) нарушаване на производствената приемственост в дружеството, от което се 

напуска; 
(2) висока цена на включването на обучение и адаптиране на нововъведените 

човешки ресурси в организацията, в която се идва; 
(3) застрашаване на основните принципи на икономическо представяне; 
(4) застрашаване на качеството и обема на производството; 
(5) недостатъчно използване на капацитета; 
(6) трудно доставяне и изпълнение на производствените планове; 
(7) намаляване на мотивацията за работа; 
(8) увеличаване на трудовите наранявания; 
(9) развитие на предприятието. 
Тъй като терминът „колебание“ често се използва в различни значения, някои 

автори го избягват, защото считат, че има по-точни термини, като например „напускане 
на организацията“. Това е така, защото концепцията за флуктуацията често означава не 
само онези, които са напуснали компанията, но и техните замествания, т.е. пълното 
движение от организация към организация. 

В по-точната и по-тясна дефиниция, представена тук, обаче колебанието се оп-
ределя като всяко постоянно отклонение от организацията. Просто това е движението 
на служителите от организацията. 

То се дължи на оставки, премествания от организационни единици, съкращения, 
пенсиониране, смърт и др.под. Отклоненията са това, което трябва да бъде определено 
при планирането и определянето на нуждите на човешките ресурси. 

При това трябва да се разграничат две основни форми на колебание: 
(1) за цел; и 
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(2) неволно. 
Умишленото колебание включва: 
(1) напускане на организацията, основано на личното решение и волята на зами-

наващия (доброволно); 
(2) или поради организационни нужди (организационни условия). 
Умишлените (принудителни) колебания могат да бъдат контролирани, или ор-

ганизацията може да повлияе на факторите, които го обуславят. 
Неволното колебание е напускането на организацията: 
(1) поради пенсиониране; 
(2) смърт. 
Така че тези форми на напускане не могат да бъдат повлияни нито от индивида, 

нито от организацията. 
Най-често се анализира колебанието на лицата (работниците) между предприя-

тията и промените в броя на служителите, дължащи се на напускането на един и прис-
тигането на други работници. Тъй като първата група фактори е неразделна част от 
бизнес политиката, ефектът им върху промяната в броя на служителите може да бъде 
очакван и своевременно адаптиран към компанията от предстоящите колебания на 
влияние, които те излъчват. 

За разлика от това, другата група фактори често е субективна по своята същ-
ност, ефектът им не може да бъде предсказан и следователно колебанията на труда се 
обуславят от тях с по-тежки последици. 

Рязко напускане на работниците: 
(1) правят производствените планове по-трудни; 
(2) застрашават непрекъснатостта на бизнеса; 
(3) обуславят намаляването на производителността на труда; 
(4) засягат отслабването на интереса на служителите към бизнес успеха на ком-

панията. 
Колебанията на работниците, особено на висококвалифицираните и творческите 

служители, винаги са актуални и имат големи последствия. Поради това е необходимо 
да се предприемат мерки за тяхното наблюдение, проучване и насоки, за да се стабили-
зира персоналът. 

Въпреки че за целите на планирането трябва да се предвиди общото колебание, 
тъй като то показва колко нови хора са нужни на организацията, за управлението на 
човешките ресурси по много причини е по-интересна първата поредица от мерки, върху 
която може да се повлияе и която като правило води до някои негативни тенденции и 
проблеми в организацията. 

Флуктуацията е периодичен израз на неудовлетвореност, а високата ѝ степен е 
симптом на проблема и незадоволителното състояние на самата организация. 

 
Причини за колебанията 
 
Предвиждането на колебания в определен период предполага знания и анализ на 

причините за това. Само малка част от колебанията могат да бъдат предвидени и пла-
нирани без никакви проблеми. Това се отнася преди всичко за пенсионирането, за което 
организацията разполага с необходимите данни. 

Много е трудно да се предвидят и да се предприемат действия по отношение на 
доброволните колебания, защото са повлияни от цяла гама фактори от различен харак-
тер. Някои автори смятат, че решението за напускане на организацията зависи до голя-
ма степен от два фактора, т.е. от: 

1) нивата на недоволство от бизнеса; и от 
2) броя на привлекателните алтернативи, които служителят има извън организа-

цията. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

292 

Въпреки че удовлетворението от бизнеса и неговите различни аспекти често се 
разглежда като най-важния коефициент на колебание, някои автори смятат, че недовол-
ството от организацията е важен фактор. При обясняването на причината за колебания-
та те въвеждат концепцията за организационната привързаност, която показва силата на 
идентифициране на дадено лице с определена организация и участието в нея. 

Привързаността се характеризира с три фактора: 
1) силно убеждение в целите и ценностите на организацията и тяхното приемане; 
2) желание да се ангажира с организацията; 
3) ясно желание да се поддържа членството в организацията. 
Тръгването от организацията означава, първо, отхвърлянето ѝ, но не задължи-

телно, защото индивидът може да продължи да изпълнява същата работа в друга орга-
низация. 

Някои проучвания показват, че както удовлетворението от работата, така и 
удовлетворението от организацията има подобен статут, въпреки че организационната 
привързаност има малко по-силна връзка с намерението за съответно поведение. 

Флуктуацията, организационната принадлежност и удовлетворението от работа-
та обаче се влияят от редица фактори, както от гледна точка на индивида и организаци-
ята, така и от гледна точка на по-широката среда, в която се работи. 

 
Ефекти от колебанията 
 
Колебанието има много последствия за организацията. Въпреки че често са от-

рицателни, то несъмнено може да има и положителни организационни резултати. 
Според неговите ефекти за организацията флуктуацията може да бъде разделена 

на функционални и нефункционални колебания. 
Функционалното колебание е това, което е от полза за организацията, когато 

служителите напускат, които в близко бъдеще ще станат повече или по-малко високо-
качествени или неквалифицирани работници. 

Нефункционалната флуктуация е такава, която уврежда организацията, защото 
оставя експерти и хора, които се нуждаят от нея, и които тя иска да запази. 

Очаква се известна степен на колебание и полза за организацията, но големи ко-
лебания водят до нестабилни човешки ресурси и високи разходи. Всяка флуктуация 
обаче може да има негативни и положителни ефекти, от които ще изброим най-
важните. 

Отрицателни ефекти от колебанията 
Големите флуктуации обикновено се възприемат като негативно явление по 

своето значение, защото това е симптом за проблеми в организацията и за техните 
ефекти, и преди всичко за големите разходи, които те причиняват. 

Разходи за колебания. Годишните разходи за колебанията на индустрията в 
САЩ се оценяват на няколко милиарда долара. Всяко отклонение от компанията гене-
рира определени разходи, а по-високите разходи са свързани с онези, които в зависи-
мост от опита си заемат по-високи позиции. Като цяло разходите за колебанията 
включват разходите за напускане и набиране на нови работници, разходите за техния 
подбор, обучение и развитие. 

А когато става въпрос за умишлено съкращаване на персонала и премахване на 
работни места или размествания, тогава съществуват значителни разходи за организа-
цията. Програмите за пенсиониране на работното място, използвани от организациите 
като по-евтина и по-достъпна форма на намаляване на персонала, струват, да кажем, 
както в случая с IBM, стотици милиони долара годишно. 

Изчислявайки само разходите за подбор и обучение с незначителни разходи за 
напускане (изходящи интервюта и необходимите административни разходи за записи и 
др.под.), някои автори стигат до факта, че стойността на напускането и замяната на 
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компютърен програмист възлиза на около $20,000. Компанията Hewlett-Packard изчис-
лява, че заменянето на един експерт на средно ниво струва 40 000 долара. Разходите, 
свързани с напускането и замяната на хора, зависят от сложността на работните места и 
задачите, т.е. на работните места, които напускат, тъй като всички сегменти на разхо-
дите са по-високи за висококвалифицираните хора. 

Разходите за напускане и прекратяване на договорните отношения между органи-
зацията и нейните членове (разходите за разделяне) зависят от причината за напускане. 

В случаите на самостоятелна заетост на служителите те са значително по-малки 
(само изходящо интервю и общи административни разходи), но когато организацията 
поема дейностите по намаляване на броя на служителите поради преструктуриране, 
стратегически промени, намаляване на производствените обеми и т.н., а именно, ако 
бъдат освободени без вина, служителите получават определена материална компенса-
ция в заплати и обезщетения (обикновено се плащат в размер на определен брой месеч-
ни заплати). 

Също така много организации предоставят съдействие, консултиране и обучение 
в търсенето на нови работни места, ползи за здравето, осигуряване за безработица и др. 

Програмите за временно пенсиониране, които организациите често прилагат, 
също имат високи материални изисквания и разходи, но и други, вече споменати, нега-
тивни последици. 

Освен това в последно време фирмите насърчават отклоняването на съблазни-
телни съкращения, за да се избегнат освобождаването и отрицателните последици, 
както и негативните социални ефекти. 

Разходите за заплати, които зависят от експертния опит и естеството на знания-
та и уменията на тези, които идват, от ситуацията на пазара на труда и др.под., могат да 
бъдат много високи. За повечето мениджърски позиции и специфични експерти често 
се ангажират специални агенции, които предоставят услуги за търсене на таланти и 
тяхното набиране (head hunting – англ.). Обикновено те вземат такса от около 30 % от 
годишната заплата на служител, който осигуряват, за своите услуги. 

Съвременните предприятия харчат все повече и повече пари за набиране на ви-
сококачествени специалисти, което често включва многобройни и дълги пътувания до 
места, където могат да бъдат намерени (университети и колежи, конференции, симпо-
зиуми и др.). 

Разходите за подбор са свързани със сложна оценка на способностите на канди-
датите чрез прилагане на различни процедури и методи на подбор, избор и планиране 
на работата. И затова разходите са по-високи от тези, за които са избрани по-сложни и 
по-сложни. Тъй като тези решения са много важни и имат дългосрочни последици за 
организацията, все повече хора участват в процеса. Много организации, освен конкрет-
ни експерти за специфични процедури за подбор (психолози и други експерти от отдел 
„Човешки ресурси“), също участват в интензивни интервюта с мениджъри, а често и с 
тези, с които кандидатите ще трябва по-късно да работят. Някои компании плащат 
разходите за преместване на тези кандидати, ако идват от други райони. 

Разходите за обучение и развитие включват редица дейности, които дадена ор-
ганизация трябва да организира, за да въведе нов служител в организацията и работата 
и да осигури необходимите знания за успешното изпълнение на задачите. Този процес 
на въвеждане и обучение, неговата продължителност и сложност, както и разходите, 
зависят от сложността на работата и предишния опит на новоназначените. 

По този начин задачите за обучение и въвеждане включват не само преките раз-
ходи за официални програми за обучение, но също и разходите за договорености за 
други служители, заплати и обезщетения за новоназначените в даден период, в който те 
постигат много по-малки резултати от предишния, много по-опитен служител. 

Комплексните или управленски задачи на дадена организация могат да бъдат 
изпълнени чрез насърчаване от компанията и по този начин донякъде да се намалят 
разходите. 
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Отрицателни ефекти върху процесите и дейностите на организацията. В до-
пълнение към преките разходи колебанията имат и други негативни ефекти за органи-
зацията, които също водят до материални загуби. При напускане на голям брой служи-
тели или на лючови членове може да има общи прекъсвания в дейностите и бизнес 
проблеми. 

Напускането на някои хора може да повлияе негативно на способността за из-
вършване на работата и на други служители поради високата взаимозависимост. Поня-
кога, когато ключовите хора напускат, цялата система може да бъде блокирана или 
разрушена, особено ако организацията е силно взаимозависима или специализирана. 
Ако един важен член на отбора излезе, може да се случи целият екип да престане да 
функционира добре. Това налага необходимостта организациите да подготвят подхо-
дящ персонал за ключовите позиции за заместване, както и да работят за повишаване на 
гъвкавостта на членовете на екипа (така че всеки член на екипа да владее познанията за 
различните задачи и роли в екипа). 

Напускането на важни хора може да забави и дори да спре работата по някои 
програми и проекти. Възможно е да има проблеми с качеството, по-ниската производи-
телност или с честотата на злополуките, социалните взаимоотношения и др. 

Отрицателно действие върху членовете на организацията. Отрицателният 
ефект от колебанията върху членовете на организацията се изразява във: 

1) спада на морала на членовете; 
2) нагласите на другите работници, които могат да започнат да поставят под 

въпрос мотивацията си да останат. 
В действителност флуктуацията дава ясен знак за организацията и модела, кой-

то трябва да се следва. По този начин флуктуацията може да бъде само движещата сила 
на допълнителни колебания, като насърчава влошаването на нагласите към организаци-
ята и превръщането на алтернативното членство в атрактивно. 

Съществуват и модератори на колебанията в деморализирането на членовете на 
организацията, което е една от основните причини за напускането. Ако организациите 
или организационните фактори, като например работата, заплатите или мениджърите 
се възприемат отрицателно, негативните ефекти върху другите членове ще бъдат много 
по-големи, отколкото ако са семейни и други подобни причини. Също така високият 
социален статут на организацията или на групата на напускащия ще има по-изразен 
негативен ефект. 

Положителни ефекти от колебанията 
Положителните ефекти от колебанията като правило са по-малко изявени, може 

би защото са по-малко видими от разходите, по-трудни са за количествено определяне 
и често са по-малко видими за кратък период от време. Положителните аспекти на 
колебанията обаче могат да допринесат за дългосрочния организационен капацитет. 

Всъщност определено количество колебания се счита за желателно за въвежда-
не на нови идеи, подходи, знания и т.н. 

Положителните ефекти от колебанията могат да бъдат: 
(1) увеличаване на производителността; 
(2) намаляване на конфликтите; 
(3) увеличаване на мобилността; 
(4) увеличаване на иновациите; и 
(5) гъвкавост на организацията. 
Увеличаване на производителността. Съществуват два дълготрайни основни 

източника на увеличаване на производителността в резултат на колебанията. 
Първата е ситуацията, в която лошите работници напускат организацията, като 

се заменят от по-качествен персонал. Всъщност това е случаят, когато ръководството е 
свободно от задължението да държи некомпетентни работници, които въпреки всички 
управленски усилия не са подобрили работата си. 
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Другата ситуация, която се свързва с всички форми на колебание, е ангажиране-
то на нов, по-висококачествен персонал; флуктуацията задължително води до органи-
зирано обучение и развитие, което след определен начален период на въвеждане и 
социализация на новите служители логично води до по-добро представяне. Също така 
трябва да се има предвид и мотивационният фактор, който логично е по-висок за нови-
те работници. На работни места, които са психологически по-трудни и стресиращи, 
новите служители обикновено показват повече ентусиазъм и идеализъм (например в 
старчески домове, социална работа и т.н.). Докато опитът може да повлияе положител-
но на уменията и знанията на работното място, обикновено се счита, че мотивацията и 
ангажираността са най-високи при първото влизане в организацията. Затова понякога 
новодошлите се описват като оптимисти, пълни с енергия, но и наивни, а тези с дълги 
години стаж в организацията – като мъдри, но цинични и бавни. 

Всъщност положителните ефекти от повишената производителност и положи-
телните резултати зависят от естеството на работата; но общото предположение е, че 
„вливането на свежа кръв“ заедно с образованието може да има дългосрочен положите-
лен ефект върху производителността на труда. Въпреки това проучванията показват, че 
тези, които доброволно напускат организацията, редовно имат над средните резултати 
и ефективност. 

Намаляване на конфликтите. Конфликтите често са причината за напускане на 
организацията. Конфликтът с мениджър, но също и с колеги, който е продължителен и 
нерешим, може да бъде пряка причина. По този начин в един от сегментите си колеба-
нията могат да допринесат за намаляване на съществуващите напрежения и конфликти. 

Увеличаване на мобилността и морала. Флуктуацията както може да има отри-
цателен ефект, така може да има и положително въздействие върху нагласите и морала 
на служителите, особено ако организацията остави нежелани работници или работни-
ци, които са създали неблагоприятен работен климат. Освен това колебанията отварят 
пространство за промоция и популяризиране и по този начин влияе положително върху 
нагласите и морала на служителите. 

Повишаване на иновациите и адаптивността. Колебания, които отварят място 
за навлизането на нови, млади хора с нови знания, често създават пространство и за 
нови идеи и иновации. Те също така отварят пространство и за по-голяма организация 
на околната среда. Пространството, свободно от колебания на организациите, може да 
се използва за придобиване на нови профили и знания, необходими за стратегически 
завой и развитие. Колебанията често принуждават организацията да преразпределя и 
преориентира ресурсите си. Тя може да насърчи стратегическото адаптиране на органи-
зацията, разпространението и разполагането на хората в рамките на звената, като уве-
личи новите познания и гъвкавост. Промяната на висшите ръководители често може да 
повлияе на промените в организационната политика, взаимоотношенията и др. 

Когато се разглеждат ефектите от колебанията върху организацията, е необхо-
димо да се наблюдават тяхната взаимосвързаност и редица други фактори, които пос-
редничат и обуславят засилването на положителните или отрицателните ефекти. 

Задачата на функцията „човешки ресурси“ е да се постигне оптимално ниво на 
колебание, определено от отчитането на нейните функционални и дисфункционални 
аспекти. Колебанието също е проблем, който трябва да се управлява стратегически. 
Днес се обсъжда и управлението на икономическите колебания. 

 
Намаляване на колебанията 
 
Целта на анализа и прогнозирането на колебанията е, че се набляга на планира-

нето на човешките ресурси и успешното управление на колебанията. Необходимо е 
също така да се планират дейностите, които организацията ще предприеме, за да нама-
ли колебанията. За тази цел в съвременните компании се използват различни подходи: 
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(1) Реалистичният поглед върху заетостта се оказва важен фактор за намаляване 
на колебанията, тъй като не генерира високи очаквания и последващо отклонение. 

(2) Обогатяването на работата е подход, който работи върху удовлетворението 
от работата, и както показват някои проучвания, намалява колебанието със 17 %. 

(3) Различни програми, насочени към повишаване на удовлетвореността от ра-
ботата, като възнаграждение, обучение и развитие, възможности за повишаване и про-
цедури за подаване на жалби от страна на служителите. 

(4) Подобряване на процеса и процедурите за подбор така, че да се подобри съ-
ответствието между изискванията на работата и извършителя. 

(5) Адекватни процедури за професионална ориентация и въвеждане на служи-
телите. 

(6) Близките и постоянни контакти между мениджърите и новите служители мо-
гат да решат проблеми, които възникват от самото начало, и да осигурят необходимата 
подкрепа на служителите. 

(7) Обучение на мениджърите за подобряване на комуникацията със сътрудниците. 
(8) Информиране на служителите и разясняване на общите заплати и ползи в 

компанията в сравнение с други предприятия в бизнеса. 
(9) Изходни интервюта и проучване на нагласите, мненията и удовлетвореност-

та на служителите за идентифициране и елиминиране на области на недоволство. 
Проучване на предприетите от компаниите дейности за намаляване на колеба-

нията показва, че 72 % от тях въвеждат някои промени в управлението на човешките 
ресурси, за да намалят колебанията. 

Дейностите, които правят промени, са: 
(1) равнище на заплатите (67 %); 
(2) процедури за въвеждане и ориентиране (60 %); 
(3) изходящи интервюта (57 %); 
(4) ползи (54 %); 
(5) обучение на мениджъри (54 %); 
(6) методи за подбор (49 %); 
(7) обучение на служителите (42 %); 
(8) комуникация нагоре (40 %). 
В допълнение към тях е необходимо да се вземат и други мерки: 
(1) преобразуване и обогатяване на работните места; 
(2) развиване на творческа екипна организационна култура; 
(3) повишаване на вътрешната и външната гъвкавост; 
(4) демократичен стил на управление; 
(5) непрекъснато подобряване на практиките за управление на човешките ресурси; 
(6) система за мотивация и възнаграждение; 
(7) постоянно сравняване с най-добрите и стремеж към върхови постижения. 
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Резюме: Предпоставка за успешното прилагане на политиката за защита на конкурен-
цията като основа на пазарната икономика е адекватното нормативно регулиране. Насърчава-
нето на антитръстовата политика е от жизненоважно значение не само за участниците на 
пазара, но и за напредъка на обществото, т.е. за постигане на основната цел на икономическата 
политика – устойчив икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на граждани-
те. Проведените анализи в доклада показват, че сръбската икономика продължава да се нато-
варва с предизвикателствата, характерни за икономиките на по-ниско ниво, като ефектив-
ността на пазара на стоки, състоянието на институциите и липсата на адекватни условия за 
подобряване на конкурентоспособността на микроравнище. Настоящият доклад има за цел да 
покаже позицията на Сърбия според постигнатото ниво на конкурентоспособност за 2018 г. на 
базата на новия, ревизиран индекс на глобалната конкурентоспособност GCI v4.0. Позицията на 
Сърбия ще бъде анализирана по отношение на държавите от нейната непосредствена среда, но 
също така и на базата на факторите, които са довели до промяна в индекса и класирането 
спрямо предходната година, като по този начин са се отразили на постигането на текущата 
позиция. 

Ключови думи: социално предприемачество, социално предприятие, Европейски съюз 
 

Introduction 
 
One of the basic tasks of each state is to create a favorable environment for expressing 

individual preferences of the population and businesses and their alignment with the 
collective preferences. On the economic plane, this means creating preconditions for 
achieving the target functions of businesses and consumers, which leads to the efficiency of 
business, both at the micro level and at the level of the whole economy. Creating the 
necessary market infrastructure, that is, the institution of the market is an important task of the 
state. The market is not stochastic, but it represents a regulated set of supply and demand 
relationships. In addition, the appropriate legal regulations of the state clearly define the 
framework for the behavior of economic entities, stability in the expression of interests and 
the achievement of goals. By clearly defining the rules of behavior and the space for the 
economic activity of the state, it affects the relationship of economic actors and the 
environment, creating conditions for achieving the highest level of social well-being. In 
economic theory, the potential efficiency of the economy based on competition is known 
(Stojanović, Radivojević, Stanišić, 2012). 

In contemporary economic processes, the idea of competitiveness is not only the 
ability of a business entity to successfully compete in the local market, but also the ability of 
the economy and its participants to constantly deal with global competition. 

The country whose economy is characterized by the market economy and the 
existence of a competitive process enjoys greater productive efficiency and the utilization of 
raw materials and employees (Goyder D. G., 2003: 9). In addition, only in the market where 
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there is healthy competition, creativity and innovation of market participants are coming to 
the fore, which tend to improve their offer and attract as many consumers as possible with 
better quality, better product appearance, better quality of accompanying services and 
ultimately better or lower price (Motta, 2004: 64). 

 
Theoretical determinants of competitiveness 
 
The problems of increasing the competitiveness of the economy, and therefore the 

economy of Serbia, can be approached from different aspects. Nevertheless, attention should 
be drawn to two basic dimensions of competitiveness. The first dimension of the problem of 
improving competitiveness relates to the inheritance and the current situation, that is, the level 
of development of the market and market institutions. The second dimension refers to the 
existence of individual subjects of creative spirit, actors who are rational and willing to take 
on the risk, but also the responsibility for the achieved result. Both dimensions are equally 
important. Only in a good combination of macroeconomic and microeconomic developmental 
dimensions is it possible to achieve a good effect and to improve competitiveness (Đuričin, 
2005: 13). 

The prosperity of each national economy depends on competitiveness. 
Competitiveness is usually defined through the level of productivity in the use of human, 
financial and natural resources, as well as the accepted level of value by customers. Different 
factors influence competitiveness. Figuratively, competitiveness can be understood as having 
four legs: 1) macro-economic management, 2) micro-economic management, 3) regulatory 
and system institutions, and 4) system of values and business ethics. 

Countries or regions are competitive to the extent that the companies operating in 
them are able to successfully compete in the regional and global economy, while supporting 
the high and rising wages and living standards of the average citizens. With well-formed and 
implemented factor conditions, the success of each nation in achieving its competitive 
advantage lies in effective activities covered by the indicators of the heading Porter (1992) 
called the „context for strategy and rivalry“. 

The World Economic Forum (WEF) publishes competitiveness reports every year for 
more than three decades. The methodology used in assessing national competitiveness in this 
long period has often been changed, in line with the determination and development of factors 
that determine competitiveness. 

 
Revised Global Competitiveness Index (GCI v4.0) and what it measures 
 
WEF in the new global competitiveness report in 2018 carried out a significant 

revision of the current methodology used to assess the competitive position of the economy. 
Competitiveness continues to be pursued on the basis of 12 pillars of competitiveness, but 
their position, structure and method of calculation have changed, as well as names. 

Instead of the previous 114 indicators for calculating the global competitiveness 
index, 98 indicators are now used, of which 64 indicators are completely new. The change 
was made so that the „soft“ indicators obtained on the basis of the Business Survey (EOS) 
were replaced by objective indicators wherever possible. As a result, the impact of the 
perception indicator on the final GCI value has been reduced to 30%, which significantly 
increased the objective comparability of GCIs between countries. For the values of the 
perception indicators („soft“), a weighting method for moving averages is applied, where the 
final value is influenced by the previous year's answers in order to further reduce the 
excessive oscillations in the response value. 

The method of grouping the economy into the development stages was also 
abandoned, on the basis of which different weights for the influence of certain groups of 
columns on the final value of GCI were applied. The index is now calculated for all 
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economies in the same way and the final value of the IKG is a simple average of 12 pillars, so 
that the implicit weight of each column is about 8.3% (1/12). The values of the 
competitiveness pillars and indicators within the pillars are transformed to a scale of 0-100, 
where 0 is the worst value while 100 is the maximum estimate. The reasoning is that, as the 
4IR continues, all competitiveness factors have a similar effect on the competitive position of 
the economy, regardless of the income level, so that each pillar can be considered as a 
potential priority. Automation has the potential to slow down the development of a country 
that relies on low production costs. Rodrick (2015), for example, has shown that economic 
growth in many developing countries is based on the service sector, while new industrialized 
countries are beginning to de-industrialise much earlier than the western countries. At the 
same time, ICTs reduce information barriers and enable faster transfer of ideas, technologies 
and intangible products across the globe, thus opening up new opportunities for developing 
economies. Based on these findings, the new GCI v4.0 does not specify a single path to 
achieving prosperity, but rewards countries that make progress through revolutionary changes 
and punishes those who ignore any aspect of competitiveness, regardless of the stage of 
development. 

Due to changes in the methodology used in calculating the index and the new column 
structure, the value of the GCI and the rank is not comparable with the previous SEF reports. 
Comparability is only possible with the calculated value of the GCI, which is available in this 
year's 2017 data report. This year marks a milestone in the history of tracking the 
competitiveness of the country for four decades. As in previous versions of the index, GCI 
v4.0 looks at the competitiveness of the economy through factors that are key factors of 
productivity, which is considered the most important determinant of long-term economic 
growth. The causal link between productivity and economic growth and revenue growth is 
firmly grounded in theory and determined empirically. Indicators that monitor the 
performance of competitors in the new GCI v4.0 explain more than 80% of variations in 
income and 70% of variations in long-term growth in analyzed economies. The new GCI v4.0 
is structured through 12 major productivity or „pillar“ drivers, whose impact on economic 
growth will increase with the spread of the effects of the Fourth Industrial Revolution (4IR). 
Pillars, unlike the previous methodology, are now grouped into four related categories: 
Supportive Environment, Human Capital, Markets and Ecosystems of Innovation. These four 
categories are used only for the purposes of the presentation and do not influence the 
calculation method of the GCI. 

The basic idea behind the change in the methodology is related to the increasing 
impact of ICT on economic development and the fact that the transfer of knowledge and 
technology can reduce the time that underdeveloped economies need to reduce the lag in 
developed economies. However, based on this year's data, it is concluded that for more 
serious ICT applications, and encouraging the use of innovative technologists it is necessary 
to provide a combination of different factors that are not mutually substitutive (efficient 
administrations, physical infrastructure, positive attitude towards entrepreneurial behavior, 
Šidski kapital, stimulative institutions...). As a result, only a small number of countries have 
managed to provide suitable conditions for faster development and application of innovative 
technologies. 

The analysis of the pillars of competitiveness clearly shows that, in many countries, 
the root causes of slow growth are the inability to exploit new opportunities offered by 4IR in 
the form of modern technology in combination with the „old“ problems of developing 
development in the form of poor institutions, infrastructures and skills that workers have. 
Strong institutions are the main drivers of both productivity and long-term growth. The 
quality of the institutional environment largely determines the degree of development of 
technology and physical and human capital, which are the basis of sources of income 
differentials in countries. The importance of these basic determinants for economic 
advancement has led to the fact that the first of the 12 pillars of GCI 4.0 measures the quality 
and development of institutions. By organizing the way individuals organize themselves and 
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shaping economic transactions, institutions form the backbone of economic activity and well-
being in society. Without the development of the institutional infrastructure, the improvement 
of other pillars is possible with drastically increasing marginal costs, which makes the long-
term improvement of living standards unfeasible in this way. 

Parallel with the development of a competitive position, it is necessary to take into 
account the degree of inequality and environmental protection. Weather disasters and global 
warming problems represent a global-level restriction with a tendency to deteriorate unless 
access to the most deserving countries approaches them. The opening of the economy to 
international competition and the liberalization of the goods, capital and labor market is one 
of the ways to further improve the competitive position, which is confirmed by this year's 
data. Nevertheless, policies aimed at faster integration into international markets need to be 
implemented in coordination with the policies for empowering exposed groups (workers, 
small enterprises) in order to acquire the necessary skills for working in the new environment. 

 
Analysis of the competitiveness of Serbia for 2018 
 
According to the report from the World Economic Forum in 2018, Serbia ranked 65th 

in the ranking list, which includes 140 countries with an estimated 60.9. Due to the significant 
methodological changes that SEF applies since this year for calculating GCI, it should be 
emphasized that the theoretical value of the index now ranges from 0 to 100. Since a detailed 
revision of the calculation method of the GCI has been carried out, data for 2018 are no 
longer comparable with the data from previous releases of the SEF report on the global state 
of competitiveness of countries. However, in order to enable monitoring of the situation, the 
new methodology was applied on the data from 2017, so that comparable data on GCIs were 
obtained, as well as changes in the position of countries on the ranking list compared to last 
year. Based on the calculated values for the year 2017 in Table 1, we see that almost all the 
countries in the region have made progress measured by the new ones, except in the case of 
Bosnia and Herzegovina, which achieved somewhat lower value, Croatia, which repeated the 
result from 2017 and Macedonia for which has no data for comparison since it was not 
included in last year's report. 

 
Table 1. Global Competitiveness Index (2017-2018) 
 

 
 
Source: According to Tanasković 2018. 
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Of the countries surveyed, the highest increase in the value of GCI, according to the 
new methodology, was recorded by Serbia with an index growth of 1.7 points at the current 
60.9 points from the maximum of 100. The value recorded by Serbia is slightly above the 
average GCI value for all countries in the sample. Montenegro, Bulgaria, Romania and 
Slovenia registered a significant change in the interval of 1.1-1.7 points compared to the 
recalculated last year results. 

Bearing in mind the new scale according to which the GCI counts compared to last 
year, Serbia made a progress of 2.87% just before Montenegro and Romania with a growth of 
2.41% and 2.09% respectively. 

Changes in the value of GCI for Serbia and the surrounding countries have also been 
reflected in the ranking, but only in the case of five countries. Data on the achieved positions 
in this year shown in Table 2 show that Serbia has improved the position for five places in 
relation to the rank that would take in 2017 that GCI is calculated on the basis of this year's 
methodology. Albania and Montenegro also made progress in four and two places 
respectively. Bosnia and Herzegovina, due to a slightly worse result, worsened its position for 
one spot on the list, while Croatia recorded a two-place drop in the list. Other countries, 
despite the improvement achieved, measured the GCIs retaining the same positions. 
According to this year's report, Serbia is better placed than Croatia, Montenegro, Macedonia, 
Bosnia and Herzegovina and Albania. This is a significant change, taking into account that, 
according to previous reports, Serbia was always poorer than in the case of Bosnia and 
Herzegovina compared to the countries mentioned above. The remaining countries in the 
region are still ahead of Serbia, with the smallest difference in the case of Romania – two 
places, while Slovenia is better placed in 30 positions. 

 
Table 2. Rank of countries according to GCI (2017-2018) 
 

 
 
Source: According to Tanasković 2018. 
 

Based on a detailed overview of the achieved results at the level of individual pillars 
of competitiveness, it can be concluded that in relation to 2017, improvement was recorded in 
all pillars, except in the pillar that monitors the development and quality of institutions, where 
the deterioration of this basic dimension of competitiveness has been noted. 

Among the pillars that contributed most to the improvement of the position are: 
Macroeconomic stability, Financial system, Innovation capability, Skills and Market of 
goods. The greatest progress was achieved within the pillar Macroeconomic environment of 5 
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points compared to the previous year's value. It should be noted that the method of calculating 
index values for this pillar has undergone a noticeable change compared to previous reports. 
The index of this pillar is formed as the average value of the two indicators – the average 
annual inflation rate and the dynamics of public debt, which is a new composite indicator. At 
the same time, the total growth of the index value of this pillar is also owed to him. The 
dynamics of the public debt is obtained on the basis of three data: the general credit rating of 
the country, the level of public debt measured by the participation in GDP and the degree of 
development of the economy-making economy, we are in one of two categories – advanced 
economies or all others. As the estimates for this indicator are obtained at interval intervals of 
10 on a scale of 0 to 100, the change in the value of this indicator is quite abrupt. However, 
due to the fairly insensitive of the system of classification of economic development for the 
further growth of the assessment of this indicator in the case of Serbia, there are extremely 
large changes that can not be achieved so quickly. They involve either entering a category of 
advanced economies which would require an increase in GDP per capita by at least 3 times or 
an increase in the country's overall credit rating measured by the average rating of the three 
major ratings of the agency (Moody's, S & P and Fitch) for two levels. 

The second largest contribution is due to the pillar that monitors the development and 
stability of the financial system within which four indicators achieved a higher rating, three 
retained last year's values and one recorded a minimum reduction at the level of the second 
decile, which is negligible in the scale of 0-100. A better estimate based on the perception 
data obtained from the business survey (EOS) was given to questions about accessibility of 
financing of small and medium enterprises, availability of capital for new entrepreneurial 
ventures and stability of the banking system. In addition to these „soft“ ratings, the better 
result was recorded and the objective indicator of the share of bad loans is calculated as a 
percentage of the total level of the loan. Significant decrease in the share of bad loans in 
relation to 2017 on the basis of write-off of bad loans by commercial banks or their sale to 
persons outside the financial system significantly influenced a better rating of this pillar. 

Although somewhat unexpectedly, a significant contribution to the growth of GCI for 
Serbia in this year is also a pillar that looks at the ability of the economy to generate new 
innovations. Serbia at the level of individual pillars has achieved the lowest value exactly at 
this pillar of 39.7 points, which is the case for most other economies, which is why this is the 
pillar with the lowest value of 42.3 points for the average of the observed economies. In the 
case of Serbia, all indicators within this pillar achieved better grades than in the previous year. 
The greatest progress has been achieved by indicators that monitor the number of 
international co-payments, the number of patents applied and the level of expenditure on R & 
D as a percentage of GDP, which are objectively comparable „hard“ data. Also, the EOS 
survey has received more sensitivity to issues of cluster development in the economy and the 
degree of cooperation between employees, enterprises and universities. Despite the lowest 
level of GCI at the level of this pillar, Serbia has still improved its position by nine places and 
is ranked 56th out of 140 countries. 

Among the indicators within the pillar that monitor the level of skills of the 
population, an increase was recorded in eight out of ten indicators, one was repeated last year, 
while the indicator that monitors the level of digital competence of the population is slightly 
worse. The increase in the value of GCI at the pillar level is mostly owed to better responses 
from the EOS survey that the leading businessmen give to questions about the level of critical 
thinking in teaching, the ease of finding trained workers, the level of worker skills, and the 
skill level of graduates. 

Pillar indicators that monitor the development of the property market in the most part 
recorded a rise in value compared to the previous year, which also affected the entire pillar 
positively affecting the growth of the overall GCI. The progress of the index at the level of the 
pillar is due to better answers to the questions from the EOS survey on the level of 
competition in the field of professional, retail and network services, as well as the presence of 
non-tariff barriers. A somewhat smaller growth rate was recorded in and answers to questions 
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about degree of market domination, distortive effects of taxes and subsidies on the 
competition and efficiency of the customs procedure. The progress made by these indicators 
of the development of the commodity market was sufficient to offset the fall in the „hard“ 
indicator that follows the level of international openness of the service sector. 

In the case of a pillar of the Institution that has a fall in relation to the recalculated 
value of the previous year, out of the twenty indicators that this pillar is tracking, the 
deterioration is owed to the worse results of only four indicators (of which the fall in the pillar 
that monitors the level of terrorist incidents at the level of half passed). The lower rating of 
the pillar was influenced by the poorer rating of the index that monitors the development of e-
government e-government services with a similar level of fall that has also been achieved 
with indicators that monitor the level of freedom of the press. In addition to these two 
indicators, the fall has generated another „hard“ indicator in terms of the annual kill rate per 
100,000 inhabitants in the country. 

The fall in the value of GCI for the pillar of the Institution consequently reflected on 
the worse placement for eleven places that Serbia achieved on the ranking list of individual 
pillars. For the remaining 11 pillars that recorded an increase in the value of GCI, only one of 
them achieved the promotion of the rankings on the individual list. In spite of the higher value 
of the GCI, the Healthcare Business and Business Dynamics pillars maintained the same 
position that they would have had last year according to the current methodology, while the 
pillars of Adoption of ICT and Market Size recorded a fall in position for three and one place 
respectively. The fall in the list of these pillars despite the higher ratings for the previous year 
is due to the relatively higher progress made by the countries from the immediate 
environment on the ranking list in the observed period, which led Serbia to move in a few 
places lower. The greatest progress was achieved by the pillar Macroeconomic stability for 
which the position was improved by 31st place on the ranking list. It follows the progress of 
the pillar Financial system of 18 places on the list and pillar Market of goods that is better 
placed in 12 places. 

In this year's issue of the Competitiveness Index, the World Economic Forum devotes 
special attention to innovation and points to their importance for long-term economic growth. 
Given that education and innovation are closely linked, good results in these fields give 
optimism about the ability of our economy to generate economic growth in the coming period. 

 
Conclusion 
 
Bearing in mind the complex structure of GCI, the competitiveness it represents can 

be roughly defined as a set of institutions, policies and factors that determine the level of 
productivity of the country. The level of competitiveness expresses the capacity of the 
national economy to generate sustainable economic growth in the medium-term period at the 
current level of development. Starting from the definition of competitiveness, we will point 
out the terminological difference between competitiveness and competition, because in the 
wider domestic public, printed and electronic media, these two terms are incorrectly used as 
synonyms, and the improvement of competitiveness and the improvement of competition are 
unjustifiably identified. 

Namely, competition as a market phenomenon is about the intensity of market 
competition between market participants both on the supply side and on the demand side for 
goods and services. Encouraging competition in the partial markets should result in lower 
prices, higher quality and diversity of products and services, frequent supply side innovations, 
which has positive implications for consumer surplus. Because of their positive effect on the 
level of prosperity of partial markets, protection and encouragement of competition are topics 
of prime importance for all market economies. Raising the level of competition between 
market participants leads to the improvement of the competitiveness of the country, but it 
does not have to be the case. Namely, the aspects of competition enter only one of the twelve 
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pillars of competitiveness of the country („Efficiency of the goods market“), which makes 
competitiveness a much wider and more comprehensive notion of competition. 

The roots of identifying these concepts are in the relatively short presence of these 
terms in the professional and wider public in Serbia. Ranking of countries according to the 
Global Competitiveness Index dates from 2005. Although the beginnings of considering the 
aspects of the competitiveness of countries and the attempts to measure it can be found 
considerably before that year, the global spread of this phenomenon occurs only with the 
Global Competitiveness Index. For the same year, the beginning of the introduction of 
protection of competition in Serbia, the adoption of the Law on Protection of Competition and 
the establishment of the Commission for the Protection of Competition is also related. 

The paper identifies critical points in the setting and implementation of antitrust 
policy in Serbia, as well as the effectiveness of existing components of the competition 
protection policy, which are crucial in achieving the ultimate goal – improvement of the 
business environment and general competitiveness. 

In that sense, by analyzing a number of available indicators, it was established that 
antitrust policy represents a weak link between Serbia's competitiveness. Unfortunately, 
antitrust policy is not the only factor of competitiveness that adversely affects the position of 
our country in the global competitiveness map. What further worries is the fact that Serbia is 
progressing very slowly in all relevant international competitiveness lists, and only in certain 
areas. 

Comparative overview of the efficiency of the body for the protection of competition 
in the countries in the region, according to which the Commission for the Protection of 
Competition of Serbia is among the most inefficient, details of the analysis made on the basis 
of the report of the World Economic Forum related to the effectiveness of the anti-monopoly 
policy in Serbia were additionally confirmed. It is clear that such a low international 
competitiveness of Serbia imposes the need for increasing institutional capacity, upgrading 
regulations and designing competition protection policies in a way that will ensure the 
building of an efficient market economy. 

In the light of everything stated, it is possible to give the following recommendations 
for improving the anti-monopoly policy in Serbia. It is necessary to strengthen the normative, 
consultative and instructive and coordination functions of the Commission. Thereafter, there 
is a need for further opening of the Commission to the public, first and foremost to the 
professional public and the business community. It is necessary to undertake deliberate and 
continuous activities in the field of raising awareness about the significance of competition 
policy. In this way, in conjunction with other conditions that are the subject of previous 
recommendations, the raising of the culture of competition is ensured, and thus the change in 
the real market context – changing the behavior of market actors, aligning their business 
practices and acts with competition rules, and finally improving the state of competition in the 
domestic market of Serbia. 
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Резюме: Особено важно в областта на образованието е процесът на хармонизиране и 
сближаване на националните законодателства на държавите, които претендират да станат 
част от Европейския съюз. Сериозността на този процес е особено очевидна в многоетнически и 
в държави в преход, като например Република Македония, по няколко причини. Първо, самият 
процес има радикално измерение, защото навлиза в сфера, която продължава десетилетия, с 
напълно различна идеология. Второ, преподавателският състав завършва образованието си през 
предишния период и практикува, без да прилага нови модели в преподаването. Трето, бавно се 
развива съзнанието за укрепване на образователната култура като определящ фактор за успеш-
ното развитие на образователния процес и академичния състав. Четвърто, неизвестният брой 
корумпирани в образованието на всички равнища е истинско явление в нашата страна. Въвежда-
нето на европейските стандарти в македонската образователна система е съпътствано с 
протести на ученици и студенти. Повечето от тях са против последните реформи. В тези 
процеси се създават и т.нар. „студентски“ и „професорски“ пленум като защитници на всички, 
които са против реформите. Но дали тези протести означават едновременно и забавяне на 
европеизацията на образователния процес у нас? 

Ключови думи: реформа, образование, промени, стандарти, сътрудничество 
 

Современи околноси и услови за воспоставување и развој на образо-
ваниот систем во Република Македонија од осамостојувањето до денес 

 
Република Македонија после стекнувањето на независност и удирањето на 

темелите на новиот државен субјект во меѓународниот систем отпочна со процес на 
создавање на нови институции на политичкиот систем. Почетните години од 
самостојноста беа одбележани со сите оние атрибути кои се својствени за 
постсоцијалистичките и транзициони општества. Во случајот со нашата држава кон 
овој каталог се надоврзува и мултиетничкиот и постконфликтен период на развој на 
идната независна држава. Имајќи ги во вид овие процеси кои се одвиваа во еден многу 
важен историски период, гарантот дека состојбите во областа на образованието и 
науката ќе се одвиваат во демократски и европски патеки беше нашиот Устав од 1991 
година кој во своите темелни вредности поставени во член 8 на прво место високо на 
пиедесталот ги поставува основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати 
во меѓународното право и утврдени со Уставот. Како што наведува проф. Климовски 
С.: „интересот за слободите и правата на човекот и граѓанинот, не само на науката и 
теоријата, туку уште повеќе на политиката и практиката, е мотивиран од две основни 
причини: првата е фундирана во стремежот на човекот и граѓанинот да се обезбеди 
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достојно и активно место и улога во општествениот живот во земјата во која што 
жиевее и во светот воопшто, да создаде услови за лично и колективно изразување и да 
избори принципи за ослободување од секој облик на арбитреност и самоволие и страв 
од носителите на власта и принудата; втората лежи во неопходноста на секое 
организирано општество, без оглед на неговото уредување и на односот на 
општествените сили во него, но во сообразност со нив, да ја определи положбата на 
човекот и граѓанинот не само во политичкиот живот на земјата, туку и во севкупното 
општествено дејствување“1. „Човековите права ги дефинират и целите на транзицијата, 
внесуваат морално значење и надеж во општествените промени и во индивидуалните 
активности во нив и имаат потенцијал да ги редуцираат стравот и несигурнoста, со тоа 
што кажуваат што е добро и вредно.“2 

Според Садиковиќ Л., „основната смисла на човековите права се согледува во 
потребата да се заштити човекот од арбитрарното однесување на општеството“3. За 
развојот на нашите институции значајноста на човековите слободи и права има 
детерминирачки карактер и за евроинтегративните процеси и европеизацијата на 
македонскиот образовен процес. „Антропоцентричната смисла и цел на 
евроинтегративниот проект се изразува низ осмислување на концептот на човековите 
слободи и права како отворен и динаминечн концепт, чијашто внатрешна движечка 
енергија ја создава постојаното испреплетување на нормативното и стварното: првото 
како одрдување на повисоки стандарди врз идејата за ограничување на човековите 
слободи и права единствено со еднаквите слободи и права на другите и со интересите 
на демократското општество; и второто како создавање реални и ефективни правни и 
општествени механизми за остварување и заштита на слободите и правата врз 
постулатите и принципите на демократската правна држава.“4 Во овој правец би додале 
дека овој интерес е важен за гарантирање и консекветно имплементирање на слободите 
и правата во практиката и низ постулатите на правната држава, а не тие да бидат само 
гола декларација со огромни агравации на овие симболи на цивилизацијата. Така и 
Воротилин Е. А., наведува дека „при разгледувањето на современата состојба на идеите 
за правна држава треба да се избегнуваат преувеличувањеата на нивната улога и на 
степенот на распростанувањето. Во денешно време, правната држава настапува како 
идеал, парола, уставен принцип, но уште не добила полно отелотворување во некоја 
земја. Се чини важно да се нагласи дека теоретските концепции и модели на правната 
држава носат првенствено нормативен карактер, т.е. државата ја гледаат од аспект 
каква треба да биде таа, а не реалната политичка практика на оваа или онаа земја“5. 
Овие околности во теоријата се препознатили како судир помеѓу нормативното и 
фактичкото, помеѓу идејата, декларацијата и имплементацијата. Секој постоен 
конфликт помеѓу нормите на природното и позитивното право се разрешува во полза 
на природното и оттука, во теоријата се потенцира дека „природното право високо стои 
над позитивното право само како идеал на правдата, како совршено, идејно право, што 
значи, треба да служи на законодавците и на судиите како пример при создавањето на 
содржините на позитинвото право, како и при пополнувањето на правните празнини 
(празнини на позитивното право)“6. Од нивната избалансираност во многу ќе зависи 
успехот на образовниот систем во целина. 

 

                                                 
1 Климовски, С. и др. Уставно право. Скопје: Просветно дело, 2010, стр. 199-200. 
2 Grazina, S. From Rights to Myths: Transformation in Post-Communist Europe. – Во: Andras S. (ed.) Western Rights? 
Post-Communist Application, Kluwer Law International, 1996, p. 87. 
3 Sadiković, L. Ljudska prava. Sarajevo, 2006, str. 161. 
4 Камбовски, В. Предговор. Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот 
систем на Република Македонија. – Во: Зборик од научна расправа, Скопје, 2008, стр. 9 – 10. 
5 Воротилин, Е. А. Концепции на правната држава: историја и современост. – Во: Годишник на Правниот 
факултет, Скопје. Том 39. 1999/2001, стр. 82. 
6 Живановиќ, Т. Систем синтетике правне филозофије. – Во: Научно дело, Београд, 1959, стр. 603 – 605. 
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Нормативна уредност на македонскиот образовен систем 
 
Нормативната уредност на македонскиот образовен систем опфаќа одредби кои 

имаат своја позиција во пирамидата на хиерархијата на правниот поредок: уставни, 
законски и подзаконски. Меѓутоа, целокупниот нормативен систем е омеѓен со 
определен вредносен „систем на правото покрај останатото се карактеризира со бројни 
правци и елементи на човековата свест и се оддраз на кокретната стварност, реалност 
со која е опкружен човекот. Со зголемувањето на диференцијацијата во нормативниот 
систем и со проширувањето на лепезата на интересите, вредностите стануваат се 
поапстрактни за на тој начин да можат да опфатат што повеќе и поразновидни 
содржини, дури и по цена на самите тие вредности да станат уште понеопределени“7. 
Случајот Република Македонија е посебно интерес во нормативен поглед затоа што 
остварувањето на евроатлантските стратешки цели е невозможно без нормативна 
реформа во образованието која во суштина подразбира европеизација на образовниот 
систем преку донесување на бројни закони со европско знаменце. Во овој дел не треба 
да се заборави дека „за разлика од државите од Централна и Источна Европа, кои после 
крајот на студената војна се свртеле кон транзиција и членство во Европската унија, 
државите од Југоисточна Европа започнале со процесите на дезинтеграција и судири. 
Најважните принципи за развој на односите на Унијата со овие држави останале како и 
во однос на земјите од Централна и Источна Европа – неопходност од промоција на 
демократијата, владеење на правото, човековите и малцинските права, поттикнување на 
економска трансформација и унапредување на регионалната соработка, како и 
дефинирање на принципите за воспоставувањае на договорните односи кои се еднакви 
за сите држави од регионот“8. „Крајниот ефект од европеизација на образовниот систем 
е втмелување на владеењето на правото во нормирањето, функционирањето на 
образовните институции и тоа не само во декларативна природа, туку и фактички преку 
европеизација на позитивното право и примената на образовните надлежности и 
овластувања. Овој пристап е гаранција за демократски развој на општеството, затоа 
што „демократијата не може да функционира без владеење на правото.“9 

Генерално, регулативата за организација, функционирање на образовниот 
систем се засновува најнапред на стратешки документи донесени од највисокото 
стратешко ниво на менаџирање на овој систем и тоа: 

- Стратешкиот план на Министерството за образование и наука (2019-2021) е во 
согласност со Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната 
програма за работа на Владата на Република Македонија,10 Упатството за начинот на 
постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на 
подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план за работа,11 Одлуката за утврду-
вање на стратешки приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година,12 
Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2017-2020 година, Страте-
гијата за образование 2018-2025, Стратегијата за реформи на јавната администрација 
2018-2022, Програмата за економски реформи 2018-2020, Националниот план за акција 
за родова еднаквост 2018-2020 година, Стратешкиот документ на Европската комисија 
„Перспективата за проширување и зајакнување на ангажманот на ЕУ во Западен Бал-
кан“ од јуни 2018 и други стратешки документи. 

                                                 
7 Pusić, E. Društvena regulacija. Zagreb, 1989, str. 198. (Во овој контекст, авторот наведува дека настануваат 
вредности-стандарди, односно такви вредносни поими кои, од самиот почеток, дури и со свесна интенција на 
оние што нив ги сиздаваат, немаат определен содржина, туку едноставно, тие означуваат само позитивна оценка 
за определен начин на однесување, односно определен став, без оглед на која содржина се однесува). 
8 Miščević, T. Pridruživanje Evropskoj uniji. Beograd, 2009, str. 150-151. 
9 Vasović, V. Savremene demokratije I. Beograd, 2006, str. 73. 
10 Службен весник на Република Македонија, бр. 124/08 и 58/18. 
11 Службен весник на Република Македонија, бр. 131/18. 
12 Службен весник на Република Македонија, бр. 84/18. 
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- Стратегијата за образование на возрасни 2019-2023 година, Оперативниот 
план за родова еднаквост на Министерството за образовени и наука за 2019 година, 
Родово буџетска изјава (унапредување на образовниот систем од аспект на родовата 
компонента – еднакви можности на жените и мажите и друто. 

Законската регулатива е значително осовремена и ги регулира одделно 
основното, средното и високото образование во целина. Тука спаѓаат: Закон за ученич-
киот стандард, Закон за основно образование, Закон за средно образование, Закон за 
отворени граѓански универзитети за доживотно учење, Закон за Бирото за развој на 
образованието, Закон за педагошка служба, Закон за студентскиот стандард, Закон за 
стручно образование и обука, Закон за учебници за основно и средно образование, 
Закон за Државниот испитен центар, Закон за образование на возрасните, Закон за 
просветната инспекција, Закон за научно-истражувачката деjност, Закон за основање на 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, Закон за признава-
ње на професионалните квалификации, Закон за иновациската дејност, Закон за нацио-
налната рамка на квалификации, Закон за Aкадемијата за наставници, Закон за настав-
ници во основните и средните училишта, Закон за спортска академија, Закон за високо-
образовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, 
основното и средното образование и Закон за обука и испит за директор на основно 
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за дожи-
вотно учење.13 

Од подзаконски акти кои се бројни како позначајни може да се наведат: 
Методологија за изработка на модуларни наставни програми базирани на компетенции, 
Методологија за развој на наставни планови во техничкото образование, Правилник за 
спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработ-
ка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните 
и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските 
критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни 
предмети на општинско, регионално и државно ниво во основното образование, 
Правилник за начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години на 
образованието во стручното образование, Програма за туторство за средно образова-
ние, Програма за туторство за основно образование и друго.14 

Нормативната уредност на образовниот систем покажува дека е заснована врз 
европски принципи и заложби со цел да се овозможи побрзо интегрирање на нашата 
држава во европското семејство. Имено, ако се направи квантитативна и квалитативна 
анализа на денешната регулатива во однос на онаа пред две децении и повеќе, може да 
се констатира дека истата значително е унапредена и се приближува кон европските 
стандарди – модерен високообразовен систем – Vivat academia! Потврда на овој став е 
донесувањето на новиот закон за високо образование во 2018 година со кој се изврши 
усогласување со европските директиви во областа на заемно признавање професионал-
ни квалификации, кои го регулираат миниалното времетраење на високообразовните 
студии за секторските професии во Европската унија и тоа: 1. ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕC 
НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ од 7 септември 2005 година за призна-
вање на професионални квалификации CELEX број 32005L0036; 2. ДИРЕКТИВА 
2013/55/EU НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 20 ноември 2013 
година изменување на ДИРЕКТИВАТА 2005/36/ЕC НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
И СОВЕТОТ од 7 септември 2005 година за признавање на професионални квалифика-
ции CELEX број 32013L055. Со овој пристап се овозможи дејноста на високото образо-
вани да има јавен интерес и посебно значење за Република Македонија како дел од 

                                                 
13 http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni [18.01.2019]. 
14 http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici [18.01.2019]. 
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меѓународниот и од единствениот европски образовен, научен и уметнички простор.15 
Преку новите закони и подзаконски акти полека се воведуваат европските стандарди за 
постоење и функционирање на образовните институции кои „истовремено се и 
регулативни правила и правни идеали т.е. норми за правото во настанување (in statu 
nascendi). Нивната функција е прво да го моделираат правото според определени 
правни идеали и, второ, да поставуваат патоказ по кој треба да се движи законодавецот 
во создавањето, но и судот во примената на правото“16. 

 
Европеизацијата на македонскиот образовен процес – современи 

аспекти 
 
Интернализацијата на меѓународното право во националните правни поредоци и 

внатрешното извршување на меѓународните правни норми исто така се наметнува како 
релевантно прашање.17 При тоа, правото на ЕУ се доживува како некаков sui generis 
меѓународен правен поредок, што е, инаку, својствено за земјите кои се наоѓаат во 
фазата пред пристапување кон ЕУ.18 Кога зборувам за мојата држава, потенцирам дека 
„не постои дилема за тоа дека прашањето за европска интеграција на Република 
Македонија претставува врвен национален приоритет, како што не е спорно дека тоа е 
политичко прашање кое пред се е резервирано/сервирано за носителите на политичката 
власт во нашата држава, независно од тоа која страна ја имаат на политичката монета: 
власт или опозиција. Тоа што е спорно претставува крајната исполитизираност на ова 
сензитивно прашање од страна на партискиот естаблишмент, што доведува до 
дневнополитичка вулгаризација, пресметки, градење на лична и национална 
(националистичка е поточен назив) кариера на штета на државните интереси и, пред се 
на штета на темелните вредности на македонското мултиетничко општество“19. 

Европеизацијата на македонскиот образовен процес несомнено е дека 
претставува реалност, објективна состојба која има свој евлутивен пат и за која постои 
континуитет во изминатите години. Затоа, денес во академската и стручна заедница не 
се поставува прашањето дали македонскиот образовен систем е на патот кон 
европскиот, туку кои се ефектите од постигнатото, дали развојното темпо во овој 
правец е доволно и кои се проблемите кои се појавуваат на тој пат со цел истите да се 
редуцираат. Дали навистина со европеизацијата за која се вложуваат огромни државни 
средства и сили се постигнува демократизација на образовниот процес и се остварува 
доследно почитување на човековите слободи и права и одговорноста во оваа област? За 
да се даде одговор на овие прашања потребно е да се појде од основните парадигми на 
кои се засновува едно демократско општество. Дал20, своевремено власта ја дефинира 
како „однос помеѓу актерите, во кој еден актер принудува друг да дејствува на начин на 
кој инаку би дејствувалˮ. Сартори21, пак, вели: „власта наредува, командува, наложува. 
Демократскиот систем на власt, барем на теоретска основа се смета за антипод на 
авторитарните односно тоталиттарните системи. Но, и демократијата како политички 
систем се темели на владеење. Од другите режими се разликува дотолку: што во неа 
дејствувањето на власта е јавно; јазот помеѓу водачот и водените е најмал“. 
„Карактеристика на демократската власт, е значи, тоа што таа е отворена, толерантна и 
подготвена за предизвикот на слободната конкуренција, во која постои континуиран, 

                                                 
15 Член 3 од Законот за високо образование. – Во: Службен весник на РМ, бр. 82/2018. 
16 Камбовски, В. Цит. труд, стр. 23. 
17 http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2101. 
18 Види ја дискусијата во: Rodin. Croatian Accession to the European Union, стр. 232-240. 
19 Kozarev, A. Uloga Sekretarijata za evropska pitanja Vlade Republike Makedonije u savlađivanju savremenih izazova 
u procesu integracije u EU. – U: Zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku I privredu. Beograd: Hanns Seidel 
Stiftung, 2014, str. 416. 
20 Dahl, R. A. Modern Political Analysis. Englewood Cliffs, 1963, p. 68. 
21 Sartori, Dj. Demokratija šta je to? Podgorica, 2001, str. 168-172. 
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институционално овозможено и правно гарантирано влијание на општеството врз 
формирањето и спроведувањето на државната политика.“22 Имено, „работата и 
дејствувањето на државните органи е јавно и е предмет на критичко вреднување, па 
оттаму и е подложно на механизмот на правна одговорност, што ќе рече дека 
државните органи и службеници се одговорни за своите противуставни или 
противзаконски акти и постапки“23. Нема праведна заедница доколку е проткаена со 
барањето на универзалното начело на правдата и барањата кои произлегуваат од 
заедничкиот живот на граѓаните како припадници на политичката заедница. 
Универзалните стандарди на правдата мораат да постојат и да се почитуваат како би 
имало морална причина да се почитуваат политичките институции и политичкиот 
систем во целина.24 Според Светската Банка: доброто владеење го карактеризираат 
предвидливо, отворено и посветено креирање на политика, бирократија исполнета со 
професионална култура која делува за унапредување на јавното добро, владеење на 
правото, транспарентни процеси и силно граѓанско општество кое учествува во јавните 
работи. Лошото владеење (од друга страна) се карактеризира со произволно креирање 
на политика, бирократија која не е отчетна, неспроведени или неправилни правни 
системи, злоупотреба на извршната моќ, граѓанското општество кое е не вклучено во 
јавниот живот и распространета корупција.25 „Одговорноста и отчетноста се однесуваат 
на начинот на практицирање на власта од нејзините носители, а пред се на 
спроведувањето на уставните и законските овластувања и надлежности од страна на 
носителите на јавни овластувања.“26 „Уште старите Римјани го дефинирале правото 
како ars aequi et boni, внесувајќи го во неговата дефиниција етичкиот критериум за 
доброто!“27 

Најдобра оценка за европеизацијата на нашиот образовен систем може да се 
пронајде во Извештаите на Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија каде овие оценки се дадени во Поглавје 25: Наука и истражување и 
Поглавје 26: Образование и култура: 

- Во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2013 година е 
наведено: постигнат е добар напредок во областа на наука и истражување, особено во 
однос на развој на законодавството и стратешките документи. Одреден напредок е 
постигнат во областа на образование, обука, млади и култура. Подготовките во областа 
на образованието и културата се умерено напреднати.28 

- Во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2014 година е 
наведено: постигнат е добар напредок во областа на наука и истражување. Одреден 
напредок е постигнат во областа на образование, обука, млади и култура. Пристапот до 
предучилишно образование е подобрен. Стручниот центар за образование и обука и 
центрите за образование за возрасни имаа корист од зајакнатите човечки ресурси. Пот-
ребна е постојана посветеност за да се обезбеди спроведување на донесените политики. 
Подготовките во областа на образованието и културата се во умерено напредната фаза.29 

                                                 
22 Radonjić, R. Demokratija. Podgorica, 2004, str. 54-55. 
23 Бајалџиев, Д. Вовед во правото. Држава. Книга прва. Скопје, 1999, стр. 374. 
24 Единството и стабилноста на системот се постигнуваат со задоволувањето на овие универзални стандарди на 
правдата, така што признавањето на правата на групите во системот би требало да го зајакнат неговото единство 
и стабилност, а не да го поткопаат. Праведната држава не смее да се темелени на парцијални вредносни систми, 
туку да претставува неутрална рамка за нивно остварување во согланост со концептот на општото добро на 
државата. Особено да има една неутрална институционална рамка со што вредносниот плурализам би бил 
заштитен (Мукоска-Чинко, В. Уставно судство. (Теорија и практика). Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2000, стр. 172-173). 
25 Светска Банка. Владеење: Искуствата на Светска Банка. 1994. 
26 Козарев, А. Парламентарна контрола и надзор над безбедносниот сектор во Република Македонија. Скопје, 
2011, стр. 56. 
27 Камбовски, В. Казнено право. Скопје: Култура, 2004, стр. 20-21. 
28 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2013 година, стр. 68-70. 
29 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2014 година, стр. 50-51. 
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- Во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2015 година е 
наведено: постои добро ниво на подготовка во областа на науката и истражувањето. 
Македонија е умерено подготвена во оваа област, а постигнат е одреден напредок во 
изминатата година.30 

- Во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2016 година е 
наведено: Постои добро ниво на подготовка во областа на науката и истражувањето. 
Постигнат е одреден напредок, иако ограничен, во истражувачките активности, додека 
поддршката за иновации во претпријатијата беше дополнително развиена. Земјата е 
умерено подготвена во оваа област. Постигнат е одреден напредок, особено во однос на 
стратешката рамка. Децата од малцинските заедници и децата со посебни потреби и 
понатаму се соочуваат со бариери при пристап до квалитетно образование.31 

Доколку се компарираат европските оценки со националните може да се нотира 
дека постојат одредени разлики кои се израз на односот помеѓу субјективното и 
објективното воопшто. Владините оценки се многу високи и во јавноста се наметнува 
перцепција дека образовниот систем кај нас во многу има европски предзнак, а многу 
малку се навлегува во проблемите кои во суштина се познатите дијагнози на 
транзиционите општества. Во прилог на овој став се и средношколските и студентски 
протести во изминатите години, раѓањето на Студентскиот пленум и Професорскиот 
пленум, но и паралелни невладини организации кои доведуваат често до заблуда кај 
јавноста за фокусот на нивната идеја, борба и залагање. Мултиетничкото 
функционирање на образовниот систем и реалностите околу оваа димензија исто така 
се прашања кои се реално поставени, реално фундирани и истите често се користат за 
остварување на некои „повисоки цели“, дури и од оние со европски предзнак. Кон овој 
каталог на реалности, на современи атрибути на македонскиот образовен систем во 
контекст на процесите за негова евроинтеграција може да се придодаде и проблемот со 
корупцијата во образованието кој е уникатен пример на „темна бројка“ и за кој многу 
малку се дебатира, анализира или пак се води ефикасна борба. Токму оваа корупција 
која постои уште од предшколско ниво, па се до највисоките образовни нивоа 
претставува извор на корупцијата во сите општествени институции и претставува 
вистинска закана за остварувањето на европеизацијата на образованието кај нас. 

 
Заклучок 
 
Европеизацијата на македонскиот образовен простор претставува стратешка 

определба на сите досегашни владини кабинети, на владејачкото мнозинство и 
опозицијата во континуитет од создавањето на нашата држава па се до конечно 
реализирање на оваа цел. Процесот на европеизација има неколку димензии: 
нормативна, сфатена како хармонизација и апроксимација на постоечката национална 
регулатива во оваа област со европската, институционална димензија која се однесува 
на државниот механизам задолжен за образованието, науката, каде исто така се раѓаат 
нови институции со европски предзнак кои дотогаш не биле познати на македонскиот 
образовен систем. 

Нивото на европеизација на нашиот образовен систем е согледано низ оценките 
содржани во Извештаите за напредокот на Република Македонија изиготвени од страна 
на Европската комисија, кои во начело се дадени како „добро ниво“, „се движат во 
добар напредок“, но и со бројни слабости кои одделно се наведени за секоја година 
посебно. Овие оценки, наспроти перцепциите на државно ниво и реалните состојби во 
досегашниот период на независност покажуваат дека создавањето на европски систем 
на образование и во наредниот период ќе биде високо поставен цел во агендата на 
надлежните институции и дека со сите сили и средства ќе се продолжи по тој пат. За 

                                                 
30 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2015 година, стр. 81-82. 
31 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2016 година, стр. 101-103. 
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таа цел потребно е да се развие високо ниво на општествена свест и култура кај 
граѓаните и нивна инклузија во целина. 
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Резюме: Днес динамиката на развитието на пазара и социално-икономическите отно-
шения изисква създаването на хибридни форми на организация, които да запълнят нишите на 
пазара и да се намесят, когато държавата не може да изпълни задълженията си. В този смисъл 
социалното предприятие е популярен термин в Европа, който включва широк спектър от струк-
тури и организации, които работят с цел постигане на определено социално въздействие. Целта 
на тази статия е да се откроят особеностите на социалното предприемачество, като се взе-
мат предвид неговите специфики в държавите от Европейския съюз. 

Ключови думи: социално предприемачество, социално предприятие, Европейски съюз 
 

Introduction 
 
Social entrepreneurship as a concept allows the creation of alternative models for 

doing business that are market-oriented and at the same time integrating all parties on the free 
market –workers and employees, employers, investors, consumers and others. The promoting 
of the concept of social entrepreneurship opens the discussion ofa business activity, oriented 
not only to maximize profit, but to achieve results related to the welfare of the whole 
community and to certain social disadvantaged groups. 

Nowadays, the dynamics of market development and the socio-economic relations 
requires the creation of hybrid forms of organizations which to fill niches in the market and to 
intervene where the state can not meet its obligations. In this sense, the social enterprise is a 
popular term in Europe, which features a wide range of structures and organizations doing 
business with the aim of achieving certain social impact. 

It is important to comprehend that social enterprise is not a project but a business, i.e. 
business, which has a dual character: entrepreneurship with a strong social impact. 

The purpose of this article is to highlight the specificities of social entrepreneurship 
by considering its peculiarities in the countries of the European Union. 

 
Social Enterprise and Social Entrepreneurship 
 
The activities of the social enterprises are usually in areas not particularly attractive to 

private businesses because of expected lower earnings and slower return on investments. In 
business, the primary goal is the profit and the social impact remains more or less in the 
periphery. The opposite scenario exists in a social enterprise, where the social impact of the 
activity plays a major role. 



Prof. Milena Tepavicharova, PhD, Prof. Neli Bencheva, PhD, Assoc. Prof. Teodora Stoeva, PhD 

 

315 

The social impact can be manifested in various forms, for example: 
- Implement of the generated revenue to support the target groups 
- Participation of the target groups in the business activities (employment creation) 
- Provision of services unattractive for businesses to disadvantaged people 
- Creation of opportunities for professional and social integration 
- Creation of social addedvalue 
- Savings in social spending and more. 
Social enterprises are part of the wider social economy or the so-called third sector, 

which incorporates all those organizations which are not part of the public or private sectors. 
This third sector consists of associations, charities, churches, clubs, community organizations, 
cooperatives, mutual service companies, NPOs, trade unions and others. The role of the social 
enterprises is to enhance the development of the social economy and to provide local 
resources to offer social services to vulnerable groups in need of support for independent 
lifestyle. 

The first official event of the term „social economy“ in Europe occurs in the early 90s 
when in Italy the impact of the social cooperatives grew. At that time, a law for the social 
cooperatives was passed, which defined the activities of the organizations providing social 
services to reduce the social exclusion of the vulnerable groups and to stimulate their labor 
integration. The development and popularity of the social cooperatives in Italy can be 
explained by the growing and unmet needs for social services which are not adequately met 
by the state. 

Social entrepreneurship is the field in which entrepreneurs tailor their activities to be 
directly tied with the ultimate goal of creating social value. In doing so, they often act with 
little or no intention to gain personal profit. A social entrepreneur „combines the passion of a 
social mission with an image of business-like discipline, innovation, and determination 
commonly associated with, for instance, the high-tech pioneers of Silicon Valley“ [6]. 

The use of the term social entrepreneurship is gaining increased popularity. However, 
confusion and uncertainty are constantly noted about what exactly a social entrepreneur is and 
does. The term social entrepreneur is ill-defined, it is fragmented, and it has no coherent 
theoretical framework [20]. The absence of consensus on a research topic usually results in 
researchers working independently and failing to build upon one another’s work, therefore 
knowledge cannot be accumulated [4]. 

Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly, the field of social 
entrepreneurship lacks rigour and is in its infancy compared to the wider field of 
entrepreneurship. Success stories of individuals solving complex social problems are being 
used to legitimize the field of social entrepreneurship. For example, in 2004, Stanford 
University launched Social E Lab as part of its Entrepreneurial Design for Extreme 
Affordability course, which promotes the use of entrepreneurship principles to solve social 
and environmental problems. The program spun off a number of successful projects, 
including DripTech, Project Healthy Children, and Embrace. Other examples of well-
established organizations that are frequently referenced in the literature on social 
entrepreneurship include: Ashoka, OneWorld Health, The Skoll Foundation, and the Schwab 
Foundation for Social Entrepreneurship. However, the field is arguably phenomenon-driven 
[13] and falls short when compared to areas that are perceived to have greater rigour applied 
to them. As evidence of this, scholars have yet to link social entrepreneurship to the theory of 
entrepreneurship and knowledge. 

The interest in social entrepreneurs stems from their role in addressing critical social 
problems and the dedication they show in improving the well-being of society [21]. The 
public often hold social entrepreneurs in high regard because of the multitude of social needs 
they satisfy and the improved life quality they bring to affected societies. 
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Table 1. Definitions and core characteristics of the terms „social entrepreneur“ 
and „social entrepreneurship“ 

 
Source Definition Core 

Characteristics 
Bornstein 
(1998) 

A social entrepreneur is a path breaker with a powerful new 
idea who combines visionary and real-world problem-
solving creativity, has a strong ethical fiber, and is totally 
possessed by his or her vision for change. 

Mission leader 
Persistent 

Thompson 
et al. 
(2000) 

Social entrepreneurs are people who realize where there is 
an opportunity to satisfy some unmet need that the state 
welfare system will not or cannot meet, and who gather 
together the necessary resources (generally people, often 
volunteers, money, and premises) and use these to „make a 
difference“. 

Emotionally 
charged 
Social value 
creator 

Dees 
(1998) 

Social entrepreneurs play the role of change agents in the 
social sector by: 
Adopting a mission to create and sustain social value 
Recognizing and relentlessly pursuing new opportunities to 
serve that mission; 
Engaging in a process of continuous innovation, adaptation, 
and learning; 
Acting boldly without being limited by resources currently 
in hand; 
Exhibiting a heightened sense of accountability to the 
constituencies served for the outcomes created. 

Change agent 
Highly 
accountable 
Dedicated 
Socially alert 

Brinckerho
ff (2009) 

A social entrepreneur is someone who takes reasonable risk 
on behalf of the people their organization serves. 

Opinion leader 

Leadbeater 
(1997) 

Social entrepreneurs are entrepreneurial, innovative, and 
„transformatory“ individuals who are also: leaders, 
storytellers, people managers, visionary opportunists and 
alliance builders. They recognize a social problem and 
organize, create, and manage a venture to make social 
change. 

Manager 
Leader 

Zahra et 
al. (2008) 

Social entrepreneurship encompasses the activities and 
processes undertaken to discover, define, and exploit 
opportunities in order to enhance social wealth by creating 
new ventures or managing existing organizations in an 
innovative manner. 

Innovator 
Initiative taker 
Opportunity alert 

Ashoka 
(2012) 

Social entrepreneurs are individuals with innovative 
solutions to society’s most pressing social problems. They 
are both visionaries and ultimate realists, concerned with 
the practical implementation of their vision above all else. 

Visionary 
Committed 

 
Source: Samer Abu-Saifan (2012). 
 

We build on the definitions presented in Table 1 and propose a definition that captures 
the key factors that are vital to social entrepreneurship. We hope that our definition will 
reduce the constantly perceived vagueness about the field, identify the scope of related 
research, and accelerate the advancement of social entrepreneurship as a legitimate academic 
research field. 

We propose the following definition: 
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The social entrepreneur is a mission-driven individual who uses a set of 
entrepreneurial behaviours to deliver a social value to the less privileged, all through an 
entrepreneurially oriented entity that is financially independent, self-sufficient, or sustainable. 

This definition combines four factors that make social entrepreneurship distinct from 
other forms of entrepreneurship. Social entrepreneurs: 

 are mission-driven. They are dedicated to serve their mission of delivering a 
social value to the underserved; 

 act entrepreneurially through a combination of characteristics that set them apart 
from other types of entrepreneurs; 

 act within entrepreneurially oriented organizations that have a strong culture of 
innovation and openness; 

 act within financially independent organizations that plan and execute earned-
income strategies. The objective is to deliver the intended social value while remaining 
financially self-sufficient. This is achieved by blending social and profit-oriented activities to 
achieve self-sufficiency, reduce reliance on donations and government funding, and increase 
the potential of expanding the delivery of proposed social value [2]. 

The lack of consensus on the definition of social entrepreneurship means that other 
disciplines are often confused with and mistakenly associated with social entrepreneurship. 
Philanthropists, social activists, environmentalists, and other socially-oriented practitioners 
are referred to as social entrepreneurs. It is important to set the function of social 
entrepreneurship apart from other socially oriented activities and identify the boundaries 
within which social entrepreneurs operate. 

 
Specifics of the development of social entrepreneurship in the EU 
 
In the countries of the European Union the approach to the regulation of the social 

enterprises is different and follows the logic of development of the socio-economic relations, 
as well as the traditions in their legislative practice. In most countries there are still no specific 
laws to regulate the status of a separate legal entity, and namely the social enterprise. In most 
cases, the practice shows that the social enterprises take the form of cooperatives and that is 
especially popular in the countries of southern Europe (Italy, Spain, Portugal, Greece). At the 
other extreme are social enterprises registered as commercial entities with social objectives 
(Lithuania, Finland, England) and also a cooperative association in the public interest 
(France).In all countries, in one form or another, the nonprofit organizations participate 
actively as social enterprises in practice or there is no legal prohibition to function as such. 
Despite the existing differences in the legal framework for the social enterprises, there are 
general principles which allow for the social enterprise to be defined as non-state entity 
pursuing economic activities for the realization of social goals. 

The development of the organizations, driven by entrepreneurial spirit but focused on 
social objectives, is a trend that can be observed in countries with different levels of economic 
development and different legal systems. The aforesaidis mainly explained by the factors of 
supply and demand for the services whichthe social enterprises provide. As to the demand, it 
can be said that in recent years there hasbeen an extensive growth and diversification of the 
needs. It is the result of the interaction of various factors, including changing patterns of 
behavior and lifestyle, combined with the transformation of the social security systems. 
Parallel to this, the supply is very limited due to serious financial restrictions imposed by the 
crisis and bureaucratic burdens which increasingly hamper the enlargement and also the 
support of the provision of certain services. These processes are even more dramatic in the 
„young“ and poor economic and social systems. However, the most compelling cause for 
activating the role of the social enterprises is the crisis which forced a major restructuring, 
severe economic shocks, serious unemployment or underemployment, as well as serious gaps 
in the provision of public services, especially for the most vulnerable groups of people. 
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The contribution of the social enterprises to the socio-economic development of a 
country can be seen from different perspectives: 

• They provide access to basic services (social, educational and health) of local 
communities, including the most vulnerable population groups. 

• They contribute to a more balanced use of local resources, and with the support of 
the interested parties, which promotes inclusive governance models thus enabling local 
communities in making strategic decisions. 

• They support the opening of new positions as a result of new services provided to 
disadvantaged people. 

• They include in the labor market minority groups, single women, people with 
disabilities and others,who are excluded from the opportunities to generate income. 

The majority of the social enterprises in Europe still work mostly in the traditional 
„third sector“. They are usually set up as associations in those countries where the legal form 
of association allows a degree of freedom in the sale of goods and services on the open 
market. In the countries where associations are more limited in this respect, as the Nordic 
countries, the social enterprises are often created as „cooperatives“. Besides these traditional 
legal forms, a number of countries have created new legal forms specially designed for social 
enterprises. 

In Italywas introduced a new kind of cooperative–the so called „Social Cooperative“ 
(Cooperativa Sociale) – introduced in 1991 to acknowledge and provide a legal framework for 
specific socio-entrepreneurial activities, and namely the provision of social services and 
hiring of disadvantaged people. 

After the adoption of the law those organizations registered an annual growth of over 
20%. In 2017, there are between 7500 to 8000 social cooperatives in the countries in which 
about 200,000 workers are employed (i.e. more than 1% of the total employment) providing 
services for 1.5 million people. 

In Portugalsimilar type of organizations are also created – „Cooperatives of Social 
Solidarity“ (cooperativas de solidariedade social). These organizations are designed to support 
vulnerable groups and communities in a disadvantaged social position to achieve their 
economic integration. 

Another trend is gaining momentum in recent years –for the introduction of a more 
general legal framework for the social enterprises. This trend first appeared in Belgium, where 
companies with a social purpose were introduced in 1995. This legal framework can be used 
by any company, including cooperatives and private limited companies, provided that they 
meet a number of requirements. 

Community Interest Company (CIC) is a new type of a company established in the 
United Kingdom for private enterprises who want to use their profits and assets for the public 
benefit. CIC are designed to complement government services at a community level in areas 
such as childcare, social housing, public transportation or leisure. The law does not provide 
fiscal benefits for these forms of social enterprise, it just provides a flexible legal structure 
and lighter regulation.However, the lack of a tax advantage is offset by the possibility of 
partial redistribution of profits. Such an enterprise could issue shares which can contribute to 
fundraising for the realization of any community objectives for the support of local businesses 
in need of it. 

It should be emphasized that these trends happen in parallel with the expansion of the 
range of activities carried out by social enterprises, which are increasingly involved in the 
provision of services of general interest other than social, including cultural services related to 
entertainment and recreation; activities aimed at protecting and restoring the environment and 
services aimed at supporting the economic development of specific communities. 

In practice, there are major differences in the way in which social enterprises are 
treated in different countries. However, one of the most visible effects of institutionalization 
of the social enterprises in various EU countries is that this process encourages this type of 
entrepreneurship to position itself and seek stability in the conditions of a market economy. 
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In fact, the financial viability of the social enterprises depends on the efforts of their 
members to provide adequate resources to the enterprise. Regardless of what type of resources 
they use, we can say that, as a general trend, the European Union shows continued interest 
and invests in the development and improvement of social entrepreneurship to meet the 
current social needs of the member states. It was proved when, in the late 80's, the Structural 
Funds were reformed in order to create more effective tools to support balanced regional and 
social development. Numerous activities affecting social capitalare funded through them. 
These activities cover areas such as social dialogue, labor mobility, vocational education, 
information society and new sources of employment. As a result, currently more than 11 
million Europeans are members of the enterprises of the social economy sector, which makes 
6% of the working population of the European Union. 

In the European Union the majority of the social enterprises are the type of „social 
enterprises of work and integration“. They aim to create employment and integration into the 
labor market of people with disabilities. The availability of long-term unemployment of 
certain social groups, the limitations of traditional policies in the labor market and the need 
for more active and innovative integration policy, raise questions about the place of the social 
enterprises and their important role to play in tackling unemployment and promoting growth 
employment. In this way the social enterprises promote the sustainable integration into 
employment of low-skilled unemployed who are at risk of long-term exclusion from the labor 
market. 

The existing enterprises in the social economy are over 2 million and represent 10% 
of all European businesses. 70% of employees in this sector work in non-governmental 
organizations, 26% in cooperatives and 3 % in mutual cooperatives. The social enterprises in 
Europe are represented in almost all sectors of the economy – banking, insurance, industry, 
agriculture, crafts, health and social services and others. The still prevailing social enterprises 
are in the sphere of social, health and other services, education, manufacturing, recycling. 

The social entrepreneurship contributes to the development of yet another added value 
to the economic development of the member states and the Union as a whole – the 
implementation of social innovation – the groups in difficulty areencouraged to seek a 
solution to their social problems by applying innovative models like new type of services as 
well as a way of providing them. This type of entrepreneurship – because of its specific goal 
setting and structuring, has significantly greater flexibility and adaptability to the needs of 
their users, which allows the implementation of such innovation. 

The innovation does not mean a higher risk for the development of these enterprises. 
On the contrary, another important feature of the social economy is the great potential for 
generating and maintaining of stable employment. In general, the social enterprises are mostly 
small and medium, thus contributing to building a sustainable economic model, under which 
the individual is more important than the capital. 

 
Conclusion 
 
The values of the social economy are highly consistent with the common objectives of 

social inclusion and appropriate work conditions, training and reintegration into the labor 
market. 

The business model under which a typical social enterprise develops does not differ 
from the general business model either by its size or by its areas of activity. The difference 
comes from the application and the pursuit of common values such as the active involvement 
of social partners, the protection of certain social objectives; the application of the principles 
of solidarity and responsibility; combining the interests of the user members with the general 
interest; democratic control by the members; the voluntary and active membership;the 
management autonomy and independence in relation to public authorities and foremost, the 
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reinvestment of the balance of the income to achieve the same goals and values of sustainable 
development and of service to the users and the community. 

Namely the application of these principles and the compliance with those values 
increases the trend in many areas of the economic activity for people to join together and 
create structures to protect their group or public interests, especially in the years of crisis. 
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Abstract: The report analyzes the nature, specificity and manifestation of financial frauds and 

attacks on cybersecurity as a phenomenon of the modern world. On this basis, the incentives and motives, 
tools and measures taken by certain states, organizations (institutions) as well as private individuals, 
such as the prevention and detection of financial frauds aimed at financing, preparing and committing 
terrorist acts. 

Key words: financial fraud, breakthrough, cyber-security, prevention 
 
Интернет се превърна в хиперпривлекателно място за киберпрестъпници-

те. Те често използват трикове и обещания, за да изкопчат пари или ценна финан-
сова информация. Използваните техники и тактики от тях стават все по-
иновативни и трудни за разкриване и заслужават обстоен преглед с цел да се 
предпазят потенциалните жертви на финансови измами. 

През 2018 г. Европол, Евpопейската банкова федерация и техните партньори от 
публичния и частния сектор провеждат информационна кампания като част от Евро-
пейския месец на киберсигурността. Изготвените за кампанията материали са достъпни 
на 27 езика и включват информация за най-често срещаните техники и схеми на онлайн 
финансови атаки и измами, както и съвети как хората да се предпазят. 

 

 
 

Онлайн схеми на финанcови атаки и измами 
 
Като превенция и разкриване на финансови измами могат да се посочат 

разнообразни техники за измами и мерките, които се предприемат в тази насока. 
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Техники за кражба на лични данни 
 
 Кражба на документи за самоличност и други документи. Пазар на отк-

раднати документи за самоличност. 
 Инсайдерство – придобиване на защитена вътрешна информация чрез въвле-

чени служители. 
 Наблюдение „през рамо“. Осъществява се, когато клиентът извършва финан-

сови трансакции, докато е наблюдаван от престъпниците. Известни са множество слу-
чаи, при които данните на клиента за достъп до сметката са били придобивани на пуб-
лични места, където има интернет. 

 „Фишинг“ (Phishing) – произхожда от комбинацията на думите „password“ 
and „fishing“. Включва използването на фалшиви имейли и интернет страници. Прес-
тъпниците изпращат имейли, които наподобяват сайта на банката на клиента. Обикно-
вено под претекст за актуализация на базите данни на банката от клиентите се искат 
техните данни за сметките и за банковите им карти. 

 „Скимиране“ – копиране на информацията от магнитната лента на банковите 
карти чрез използване на специални технически средства (четци, записващи устройства 
и т.н.). Скимирането може да се извърши на банкомати, към които е прикачено скими-
ращо устройство (скимър) и миникамера за записване на ПИН кода, а също така и на 
ПОС терминали в магазини, заведения за хранене, хотели, бензиностанции и пр. 

 Хакерство. Представлява използване на специализиран софтуер за придоби-
ване на защитена електронна информация, най-често на електронен подпис. 

 Шпионски софтуер. Чрез него онлайн се наблюдава активността на жертва-
та. Той може да се инсталира, докато се посещават легитимни интернет страници, кога-
то се свалят измамни имейл съобщения, при посещения на фиктивни интернет страни-
ци и т.н. 

 Разновидност на шпионския софтуер е „Троянският кон“. Тази схема се 
осъществява посредством инсталирането на вирусна софтуерна програма в компютъра 
на клиента. Програмата се активира, когато клиентът посещава сайта на банката за 
онлайн банкиране, прихваща потребителското име (login name) и паролата и ги изпра-
ща на престъпниците. 

 
Банкови измами 
 
Банковите измами са свързани най-често с източване на банкови сметки пос-

редством измама; кредитни измами; измами с преводи; измами с чекове; измами с 
гаранционни инструменти; измами с банкови карти; измами чрез онлайн банкиране; 
изпиране на пари и т.н. 

Източване на банкови сметки чрез измама 
Най-често срещаните схеми, по които се осъществява източване на банкови 

сметки чрез измама, са следните: 
 Измамниците придобиват личните данни на жертвата чрез вътрешна инфор-

мация, откраднати документи за самоличност, при сделки за недвижими имоти (копие 
от личната карта), откраднати документи и печати на юридически лица и др. 

 Изработват се неистински документи (за самоличност, пълномощни и др.). 
 В банката се появява подставено лице, често с неистински (подправен) доку-

мент за самоличност или с неистинско пълномощно, което прави опит да изтегли или 
да преведе по сметка в друга банка авоарите по сметката на жертвата. 

 Разновидност на тази измама е, когато по сметка с голяма наличност сe прави 
опит за получаване на продукт за онлайн банкиране от лице с фалшива самоличност и 
неистинско пълномощно. 
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 При съмнение за опит за измама с неистинска или подправена лична карта ос-
новното противодействие е използването на технически средства (оптически четци) и 
разширена верификация на титуляря на сметката. 

Кредитни измами 
Най-разпространени са два вида измами с кредити: 
 Измами с потребителски кредити (обичайно на стойност 5000 – 7000 

лв.), при които са характерни: 
 използване на неистински, подправени или с невярно съдържание докумен-

ти за самоличност и други удостоверителни документи; 
 използване на личните данни на подставени лица с нисък социален статут; 
 използване на неистински удостоверителни документи на поръчители; 
 осигуряване за кратък период с високи вноски с оглед на имитиране на ви-

сока кредитоспособност; 
 обичайно се изплащат няколко вноски, след което погасяването на кредита 

се прекратява. 
 Измами с ипотечни кредити, при които: 
 кредитоискателите обичайно са корпоративни клиенти, често специално 

създадени за целта търговски дружества; 
 стойността на ипотекираните имоти е завишена изкуствено чрез различни 

техники (фиктивни продажби между свързани лица, нереално високи апортни вноски, 
специално създадени за целта гаранти, нереално високи оценки на лицензирани оцени-
тели и т.н.); 

 след усвояването на кредита обичайно следват няколко погасителни вноски; 
 често следват промени в собствеността, подготвящи обявяването в несъсто-

ятелност (изкуствен фалит) на търговското дружество. В резултат на това масата на 
несъстоятелността, основана на изкуствената стойност на ипотекираните имоти, е зна-
чително по-малка от стойността на кредита. Друга използвана „техника“ е използването 
на мними кредитори (предимно офшорни компании), чиито вземания се ползват с при-
оритет при обявяването на изкуствения фалит. 

Измами с преводи 
Най-често срещаните схеми на измами с преводи имат интернационален харак-

тер и се осъществяват по следната схема: 
 В банката се открива сметка с титуляр – подставено физическо (обичайно не-

резидент) или юридическо лице (обичайно със седалище и адрес на управление в друг 
град), която е неактивна до измамата. 

 Измамникът се стреми да установи близки отношения с банковите служители, 
като ги убеждава, че от бизнес със свои партньори в чужбина очаква превод на значи-
телна сума. 

 Същинската измама най-често се извършва в банка в друга държава и обичай-
но крайната ѝ фаза е презграничен превод по сметката. 

 При установените близки отношения с банкови служители измамникът се 
стреми възможно най-бързо да изтегли сумата, без да се интересува от сумата на дъл-
жимите такси. 

Измами с банкови карти 
Според международните картови организации Visa и MasterCard и Европейската 

комисия видовете измами с банкови карти се разделят в четири категории: 
 измами с изгубени и откраднати карти; 
 измами с неполучени по пощата карти; 
 измами, свързани с фалшифициране на карти; и 
 картово безналични измами. 
Към настоящия момент преобладават измамите чрез терминални устройства 

(АТМ и ПОС терминални устройства), които се класифицират като картово налични 
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измами. Измамите с банкови карти в интернет са известни като картово безналични 
измами. 

 
Измами „изпълнителен директор“ 
 
Измами с компрометирани бизнес имейли или имейли, привидно изпрате-

ни от ръководител във фирмата 
Измамниците cе пpедcтавят за pъководител или виcш пpедcтавител в организа-

ция и подмамват жертвите си да направят плащане по фалшива фактура или да извър-
шат неразрешен превод от корпоративна сметка. Тази измама възниква, когато служи-
тел, упълномощен да извършва плащания, е подмамен да плати фалшива фактура или 
да направи неразрешен превод от сметката на компанията. 

При подобна финансовата атака измамникът се обажда или изпраща имейл, 
представяйки се за високопоставено лице в компанията (например изпълнителен или 
финансов директор), което изисква да се направи спешно плащане. От служителя се 
изисква да не спазва стандартните процедури за одобрение. При необходимост от инст-
рукции как да се процедира може да се дадат по-късно, при това от трето лице или по 
електронната поща. Използват се думи, като „поверителност“, „компанията ти има 
доверие“, „в момента не съм на разположение“. Искането е често за международни 
плащания към банки извън Европа. Измамниците имат добри познания за компанията. 
Обикновено те споменават деликатна ситуация (например данъчен контрол, сливане, 
придобиване във фирмата). При тези финансови измами служителят прехвърля средст-
ва към сметка, контролирана от измамника. 

Признак за подобна финансова атака може да бъде неочакван имейл или теле-
фонно обаждане; натиск и чувство за неотложност; пряк контакт от високопоставен 
служител, с когото обичайно не комуникирате; необичайна молба в противоречие с 
вътрешните процедури и правила; искане за абсолютна поверителност; заплахи, необи-
чайно ласкателство или обещания за възнаграждение. 

Ако сте фирма, това, което можете да направите, е: 
 да бъдете наясно с рисковете и да се уверите, че служителите също са ин-

формирани и са внимателни към подобни атаки; 
 да насърчавате служителите да обръщат повишено внимание на исканията 

за плащане; 
 да се въведат вътрешни протоколи при плащания; 
 да се въведе процедура за верификация на заявките за плащане, получени по 

имейл; 
 да се създадат отчетни процедури за управление на финансовите атаки; 
 да се преглежда информацията, публикувана на уебсайта на фирмата, като 

се ограничи информацията и се проявява предпазливост по отношение на социалните 
мрежи; 

 да се повишава и актуализира редовно техническата сигурност. 
Винаги се свързвайте с полицията в случай на опити за финансова атака, дори и 

да не сте станали жертва. 
Ако сте служител, това, което можете да направите, е: 
 да прилагате стриктно въведените процедури за сигурност за плащания и 

доставки и да не пропускате стъпки и да не се поддавате на натиск; 
 винаги внимателно да проверявате имейл адресите, когато работите с чув-

ствителна информация или парични преводи. В случай, че се съмнявате за нареждане 
за плащане, да се консултирате с компетентен колега; 

 никога да не отваряте подозрителни линкове или прикачени файлове, получе-
ни по имейл. Когато проверявате личния си имейл от служебен компютър, бъдете 
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особено внимателни, като ограничавате информацията и проявявате предпазливост по 
отношение на социалните мрежи; 

 да избягвате да споделяте информация относно йерархията, сигурността и 
процедурите във фирмата. 

Ако получите подозрителен имейл или телефонно обаждане, винаги уведомя-
вайте ИТ отдела на компанията. 

 
Измами „фактура“ 
 
Представяйки се за клиенти/доставчици, измамниците подвеждат жертвите да 

променят данните за плащане по бъдещи фактури. 
Признак за такъв тип измама е, че с компанията се свързва някой, който се пред-

ставя за доставчик или кредитор, като използва комбинация от подходи – телефонно 
обаждане, писмо или имейл, и иска банковите данни за плащане (банковата сметка на 
получателя) по бъдещи фактури да бъдат променени, като новата сметка се контролира 
от измамника. 

Ако сте фирма, се уверете, че служителите са информирани и са наясно с този 
тип измами и как могат да ги избегнат. Прилага се процедурата за проверка на искания-
та за плащане. Служителите, отговорни за плащането на фактурите, да са инструктира-
ни да ги проверяват винаги за нередности. Информацията, публикувана на уебсайта на 
фирмата, да се прегледа по-специално за договори и доставчици. Служителите е необ-
ходимо да споделят ограничена информация за компанията в социалните мрежи. 

Ако сте служител, проверявайте всички искания, които са от вашите кредито-
ри, особено ако са за промени на банковите им данни за бъдещи фактури. Да не се 
използват данните за контакт от писмото/факса/електронната поща, с които се изисква 
промяната. Вместо тях да се използват тези от предишната кореспонденция. Да се съз-
дават единни звена за контакт с компании, на които се извършват периодични плаща-
ния. За плащания над определен праг е създадена процедура за потвърждение на пра-
вилната банкова сметка и получателя (например среща с фирмата). Когато фактурата е 
платена, да се изпраща имейл, за да се информира получателят. Името на банката бе-
нефициент и последните четири цифри на конфигурирания отделен профил са включе-
ни, за да се гарантира сигурността. Информацията, която се споделя за вашия работода-
тел в социалните мрежи, е ограничена. Винаги се свързвайте с полицията в случай на 
опити за измама, дори и да не сте станали жертва. 

 
Измамни имейли/ЅМЅ-и/обаждания/фишинг/смишинг/вишинг 
 
Чpез тяx жеpтвата се подмамва, за да пpедоcтави лична, финанcова или дpyг тип 

защитена инфоpмация. 
Фишинг означава измамни имейли, които целят получателите да споделят своя 

лична и финансова информация или информация, свързана със сигурността. 
При този тип финансова атака тези имейли могат да изглеждат идентични с 

действителната кореспонденция между банките и клиентите, също могат да имитират 
логото, оформлението и стила на истинските имейли. Обикновено се иска да се изтегли 
приложен документ или да се кликне върху линк. Използваният и в този случай език 
създава усещането за неотложност. 

Това, което може да се направи, е редовна актуализация на софтуера, включи-
телно и на браузъра, антивирусната и операционната система. Бдителността трябва да 
бъде още по-голяма, когато имейл от „банката“ изисква да се предостави чувствителна 
информация (например парола за онлайн банкиране). В такъв случай да се разгледа 
много внимателно имейлът, да се сравни адресът с предишни реални съобщения от 
вашата банка и да се провери за лош правопис и граматика. Не би следвало да се отго-
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варя на подозрителен имейл, като вместо това следва да се препрати на банката и сами 
да въведете имейл адреса. Да не се кликва върху линка и да не се изтегля прикаченият 
файл, а адресът да се въвежда ръчно в браузъра. При съмнение да се провери уебсайтът 
на вашата банка или и им се обадете по телефона. 

Киберпрестъпниците разчитат на факта, че хората са заети. На пръв поглед тези 
подправени имейли изглеждат като истински. Необходимо е да се внимава още повече, 
когато се използват мобилни устройства, тъй като много по-трудно могат да се забеле-
жат опитите за фишинг през телефона или таблета. 

Смишинг (комбинация от думите SMS и фишинг) е опит за измама, чрез която 
да бъде получена финансова или свързана със сигурността информация чрез текстово 
съобщение. 

Този тип измама работи, като текстовото съобщение обикновено изисква да 
се кликне върху линк или обаждане по телефона, за да „потвърдите“, „актуализирате“ 
или „активирате“ профила си. Линкът води до фалшив уебсайт и на телефонния номер 
отговаря измамник, който се представя, че е от реална фирма. 

Това, което може да се направи, е да не се кликва върху линкове, прикачени 
файлове или изображения, които получавате в непоискани текстови съобщения, без 
първо да се провери изпращачът. Преди да отговорите, отделете време, за да направите 
необходимите проверки. Никога не отговаряйте на текстово съобщение, което изисква 
ПИН или парола за онлайн банкиране, или други данни за идентификация. Ако смятате, 
че сте отговорили на измамно смишинг съобщение и сте предоставили банкови данни, 
незабавно се свържете с банката си. 

Вишинг (комбинация от английските думи за глас и вишинг) е телефонна из-
мама, при която измамниците се опитват да накарат жертвата да разкрие лична, финан-
сова или свързана със сигурността информация или да им преведе пари. 

Това, което може да се направи, е да се пазите от нежелани телефонни обажда-
ния. При такава финансова атака вземете номера, от който ви се обаждат, и кажете, че 
ще им върнете обаждането. За да потвърдите самоличността им, потърсете телефонния 
номер на организацията, от чието име се представят, и се свържете директно с тях. Не 
потвърждавайте самоличността, като използвате номера, който са ви дали (може да 
бъде фалшив или подправен номер). Измамниците могат да намерят основната инфор-
мация за вас онлайн (например от социалните мрежи). Не допускайте, че разговорът е 
автентичен само защото имат такава информация за вас. Не споделяйте ПИН кода на 
вашата кредитна или дебитна карта или паролата си за онлайн банкиране. Вашата банка 
никога няма да ви поиска такива данни. Не превеждайте пари на друга сметка по тяхно 
искане – вашата банка никога няма да поиска да го направите. Ако смятате, че обажда-
нето е фалшиво, уведомете вашата банка. 

 
Измами „подправени банкови уебсайтове“ 
 
Включват линкове, които отвеждат до фалшиви уебсайтове на банки (почти 

идентични с истинските, но с малки разлики), където ще поискат да се разкрие финан-
сова и лична информация. Пpи последване на линка се използват различни методи на 
събиране на финансова и лична информация. 

Признак за този тип финансова атака е, че подправените банкови уебсайтове из-
глеждат почти идентични с истинските. Тези сайтове съдържат изскачащ прозорец, в 
който се изисква да се въведат данни за идентификация. Необходимо е да се има пред-
вид, че банките не използват такива прозорци. Изскачащите прозорци обикновено се 
използват за събиране на чувствителна информация за жертвата. Да не се кликва върху 
тях и да не се изпращат лични данни чрез такива прозорци. Обикновено тези уебсайто-
ве включват фрази за спешност. Такива няма да намерите на истинските уебсайтове. 
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Лош дизайн е също друг признак, затова следва да бъдете внимателни с подобни уеб-
сайтове, които имат недостатъци в дизайна си или грешки в правописа и граматиката. 

Това, което може да се направи, е никога да не се кликва върху линкове, посо-
чени в имейлите, водещи до уебсайтове на банката ви. Въвеждането на линка да се 
извършва винаги ръчно или като се използва съществуващият линк от списъка с „лю-
бими страници“. Да се използва браузърът, който позволява да се блокират изскачащи 
прозорци. Ако трябва да получите информация за нещо наистина важно, ще бъдете 
уведомени за това от банката ви чрез онлайн профила си. 

 
Инвестиционни атаки 
 
Често инвестиционите атаки са свързани с доходоносни инвестиционни въз-

можности, като например акции, облигации, криптовалути, редки метали, инвестиции в 
земи в чужбина или алтернативна енергия. 

Признаците за този вид атаки се състоят в обещания за бърза възвръщаемост, 
като измамниците уверяват, че инвестицията е безопасна. Обикновено офертата е ва-
лидна само за ограничен срок от време. При това получавате непоисканото обаждане 
неколкократно, а офертата е достъпна единствено и само за вас и не трябва да я споде-
ляте с никого. 

Това, което може да се направи при подобна атака, е винаги да се търсят безп-
ристрастни финансови съвети, преди да се преведат пари или да се направи инвести-
ция. Непоисканите обаждания следва да се отхвърлят, да бъдете подозрителни към 
оферти, обещаващи безопасни инвестиции, гарантирана възвръщаемост и големи 
печалби. Ако вече сте били жертва на подобна атака, измамниците ще ви нарочат отно-
во или ще продадат вашите данни на други престъпници. Свържете се с полицията, ако 
имате подобни подозрения. 

 
Измами при онлайн пазаруване 
 
Онлайн покупките често са изгодни, но внимавайте за измами. 
Това, което може да се направи, е, когато е възможно, да се използват местните 

уебсайтове за търговия на дребно. Така е много по-вероятно да се разрешат възникнали 
проблеми. Преди да пазарувате онлайн, прегледайте за мнения и направете свое проуч-
ване. Да се използват кредитни карти, тъй като по този начин има по-голям шанс да 
получите парите си обратно. Плащайте само с помощта на сигурна платежна услуга. 
Иска ли се паричен превод чрез компания за парични преводи или банков превод чрез 
онлайн банкиране, помислете много добре. Плащайте само когато сте свързани към 
сигурна интернет връзка и избягвате да ползвате безплатна или отворена обществена 
безжична връзка. Плащайте само на безопасно устройство, като поддържате операци-
онната си система и софтуера за сигурност актуализирани. Пазете се от реклами, пред-
лагащи суперизгодни сделки или чудесни продукти. Ако звучи твърде добре, за да е 
истина, вероятно не е! Изскачаща реклама, в която се посочва, че сте спечелили награ-
да, е възможно да „спечелите“ зловреден софтуер. В случай, че при онлайн пазаруване-
то продуктът не пристигне, свържете се с продавача. Ако няма отговор, свържете се с 
банката си. Винаги съобщавайте на полицията за всеки подозиран опит за измама, дори 
да не сте станали жертва. 

 
„Романтични“ измами 
 
Измамниците се преструват, че се интересуват от романтична връзка. Това 

обикновено се случва в сайтовете за запознанства, но измамниците често използват 
социалните медии или имейл, за да осъществят контакт. Измамниците търсят жертвите 
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в онлайн сайтове за запознанства, но също така могат да използват социални мрежи или 
имейл, за да осъществят контакт. 

Признак за подобен вид финансова атака е, че някой, с когото сте се запознали 
наскоро, показва силни чувства към вас и иска да водите личен разговор. При това 
съобщенията често са написани с грешки или са неясни. Онлайн профилът на събе-
седника ви не съответства на това, което ви казва. Може да се поиска да изпратите свои 
интимни снимки или видео. По този начин измамниците първо печелят доверието ви, 
след това искат да изпратите пари, подаръци или данни за банковите си сметки или 
кредитни карти. В случай, че не изпратите парите, могат да се опитат да ви изнудват, а 
ако ги изпратите, ще искат още. 

Това, което може да се направи при такава финансова атака, е да бъдете много 
внимателни за това колко и каква лична информация споделяте в социалните мрежи и 
сайтовете за запознанства. Измамниците се намират дори и в най-реномираните сайто-
ве. Проучете снимката и профила на лицето, за да видите дали материалите в него не са 
използвани на друго място. Бъдете нащрек за правописни грешки, несъответствия в 
техните истории и извинения, като например, че видеокамерата им не работи. Не спо-
деляйте компрометиращ материал, който може да бъде използван по-нататък за из-
нудване. Ако се уговорите да се срещнете на живо, уведомете ваши близки и приятели 
къде отивате. Да се избягват искания за пари. Никога да не се изпращат пари или да не 
се дават данни за кредитна карта, онлайн профил или копия на лични документи. Пред-
варителни плащания да се избягват, а парични преводи за някого да не се правят, тъй 
като прането на пари е престъпление. Ако сте жертва на такава финансова атака, не се 
чувствайте неудобно. Прекратете незабавно всякакъв контакт. Ако е възможно, запазе-
те цялата комуникация, например съобщенията в чата. Подайте оплакване в полицията 
и сигнал до сайта, където сте се запознали с измамника. Ако сте предоставили инфор-
мация за банковата си сметка, незабавно се свържете с вашата банка. 

 
В заключение, с оценката на заплахата от организираната престъпност, полз-

ваща се от интернет (IOCTA) за 2018 г., се подчертава, че социалното инженерство 
продължава да се развива като двигател на много киберпрестъпления, а фишингът е 
сред една от най-често използваните форми. Европейският месец на киберсигурността 
през 2018 г. и информационната кампания на Европейския съюз насърчава киберсигур-
ността на гражданите и организациите, като се посочват много по-лесни стъпки за 
защита както на личните, така и на финансовите и професионалните данни на гражда-
ните и фирмите. 
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Тягостният и за двете страни 45-годишен „брак по сметка“ на Обединеното 

кралство с обединена Европа е анализиран в редица изследвания [17; 18; 19], включи-
телно в монографията „Великобритания и Европа. Обединеното кралство и европейска-
та интеграция“, публикувана седмица преди британския национален референдум за 
членството в Европейския съюз [1]. Изненадващият резултат от референдума и причи-
ните за насочване на британците към брекзит бяха интерпретирани миналата година 
пред национална научна конференция с международно участие, организирана от Уни-
верситета по библиотекознание и информационни технологии [2: 573 – 581]. Въпреки 
целия драматизъм на продължаващите дебати в Европейския съюз, но най-вече в Обе-
диненото кралство, по постигнатото изключително трудно и много късно споразумение 
за оттеглянето на Великобритания от европейската интеграция и двете страни изглеж-
дат решени да доведат развода си до край. 

Колкото и да изглежда сигурен, очакваният на 29 март 2019 г. брекзит на насто-
ящия етап може да бъде коментиран само след уговорки. Няма съмнение, че крайната 
дума принадлежи на страната, подала иск за развод, – британците. Но разединението 
им по този болезнен за тяхната национална чувствителност въпрос е толкова дълбоко, 
че то пронизва не само британското общество, но и съставните части на кралството, 
основните политически партии, държавните институции и самата управляваща Консер-
вативна партия, дори нейното правителство. При това положение не би следвало на-
пълно да се изключва изненадващ развой в последния момент на противоборството 
около споразумението за напускане на Европейския съюз: завой в позицията на преми-
ера Тереза Мей, падане на правителството или организиране на нов референдум за 
еврочленството в случай, че парламентът откаже да се произнесе по сделката за брек-
зит. Още повече че Съдът на Европейския съюз, сезиран от група шотландски полити-
ци, косвено подкрепи привържениците на оставането в европейската интеграция, пос-
тановявайки правото на Великобритания едностранно да се откаже от брекзит преди 29 
март 2019 г., без да се консултира с другите държави членки, но без промяна на усло-
вията за нейното членство. 

Освен въпроса дали наистина ще се случи стои и производният въпрос какъв вид 
би имал един реален брекзит. Интересите на Обединеното кралство налагаха едно добре 
уредено споразумение с Европейския съюз („мек брекзит“), но администрацията на 
Доналд Тръмп упорито тласкаше Лондон към излизане без споразумение („твърд брек-
зит“). По време на визитата си в Лондон (12 юли 2018 г.) Тръмп се държа необичайно 
брутално със своя най-близък стратегически съюзник. Той открито заяви, че казал на 
премиера Мей какво трябва да направи с брекзит, но тя не го послушала. Добави, че 
„вариантът „мек брекзит“, който беше избран от правителството на Тереза Мей, ще 
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направи невъзможно сключването на споразумение за свободна търговия между САЩ и 
Великобритания“. Дори си позволи многозначително да подхвърли, че бившият минис-
тър на външните работи Борис Джонсън би бил „страхотен премиер“ на Обединеното 
кралство, с което наля вода в мелницата на множащите се противници на Мей в прави-
телството, в нейната Консервативна партия и в британското общество. След подписва-
нето на споразумението за напускане на Европейския съюз опонентите на споразумени-
ето получиха незабавна и решителна подкрепа от Доналд Тръмп, заявил, че то „звучи 
много добре за ЕС“ и означава, че „Великобритания няма да може да търгува със Съеди-
нените щати“. Подложена на силен отвъдокеански и вътрешен натиск, Мей се видя 
принудена да отложи за неопределено време гласуването на споразумението в парла-
мента и да го увери, че правителството ѝ засилва подготовката за брекзит без сделка. А 
при опита ѝ да предоговори споразумението Европейският съвет не само отказа, но и 
възложи да бъде ускорена подготовката на всички равнища по работата за оттеглянето 
на Обединеното кралство, като бъдат взети предвид всички възможни варианти. Така че 
опцията да се стигне до „твърд брекзит“ става все по-вероятна. 

Разбира се, въпросът за насоката на по-нататъшното развитие след очаквания 
брекзит ще застане преди всичко пред самата Великобритания, избрала „скока в тъмно-
то“, ако си послужим с думите на бившия премиер Дейвид Камерън. Отхвърлянето на 
Европа и възстановяването на националния суверенитет ще отведе прагматичните 
поданици на кралицата преди всичко към живата все още надежда за „британската 
самодостатъчност“, т.е. към разбирането, че Великобритания е Велика сила с глобални 
интереси, която разполага с необходимите ресурси отново успешно да гради своята 
собствена съдба. Но това усещане за самодостатъчност се крепи на отдавна отминала 
„британска ера“ и не се вписва в продължаващия относителен спад на британската 
икономическа мощ. Делът на Великобритания в международната търговия, в търговс-
кото корабоплаване, в инвестициите в други държави и в брутния вътрешен продукт 
продължава драматично да се свива [16: 19]. Както констатира известният британски 
историк Джереми Блек, всички следвоенни премиери на Обединеното кралство „опре-
делено не успяват да се откажат от скъпия навик да гледат на Британия като на основен 
международен играч“ [4: 330]. Статутът на Обединеното кралство като Велика сила 
произтича от отминали преди повече от половин век реалии. 

Освен това сякаш внезапно, още в деня след референдума, за първи път с такава 
острота възникна въпросът за съдбата на самото Обединено кралство. Още през 1998 г. 
американският доц. Пол Шарп констатира, че Великобритания вече не е нация, а съюз 
от нации – английска, шотландска, уелска и частично ирландска, който очертава риска 
от разпадане [16: 200]. Аналогична оценка направи през следващата година авторитет-
ният английски журналист и народопсихолог Джеръми Паксман, според когото вече се 
разрастват „пукнатините в сградата на т.нар. Обединено кралство“ [11: 8] и това поста-
вя под въпрос самото му съществуване. Разгорелият се в края на ХХ в. национален 
дебат за британската идентичност доведе до съставяне на парламентарна комисия за 
бъдещето на мултиетническа Британия [4: 389]. В хода на дебата се констатира, че 
устоите на Британската империя са започнали да се разпадат по време на социалната 
революция от 60-те години на ХХ в., като от 80-те години на същото столетие традици-
онните и значими измерения на британската идентичност се унищожават или отслаб-
ват. Това е направило към началото на ХХІ в. британската национална идентичност 
„по-неясна и по-крехка“ [4: 391 – 392]. По последвалата преценка на заслужилия бри-
тански професор Норман Дейвис „съдбата на Британия е доста несигурна“ [7: 97]. На 
същото мнение е и Джереми Блек, според когото Обединеното кралство живее днес в 
„условията на несигурност и разпад“ [4: 392]. 

На кръстопът непосредствено след референдума ненадейно се оказа Гибралтар, 
чиито граждани гласуваха с удивителните 96 % за оставане в Европейския съюз. Проб-
лемът за испанския Гибралтар, завоюван от Англия в началото на ХVІІІ в., бе поставен 
от Испания още през 1963 г., когато получи подкрепата на Общото събрание на Органи-
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зацията на обединените нации. След приемането на Испания в НАТО започнаха прего-
вори между Лондон и Мадрид за Гибралтар във Вашингтон (1984 г.), но Европейската 
общност иззе инициативата и преговорите бяха преместени в Брюксел. Основателността 
на претенциите на Мадрид бе фактически призната от Лондон по време на британско-
испанските преговори в началото на ХХІ в., по време на които правителството на Тони 
Блеър изрази принципно съгласие двете държави да си поделят суверенитета на Гибрал-
тар. Спорът за тази стратегическа „скала“ явно навлезе в нова фаза след референдума за 
еврочленството на Обединеното кралство, тъй като общото британско решение за на-
пускане контрастира на респектиращата воля на Гибралтар да остане в Съюза. Това даде 
още по-сериозни аргументи на Испания, която успя да прокара в споразумението за 
оттегляне на Великобритания от Европейския съюз клауза за започване на испанско-
британски преговори за статута на Гибралтар. Така че брекзит ще означава за Гибралтар 
обръщане на посоката на собственото му движение от Лондон към Мадрид. 

Резултатите от референдума за еврочленството на Великобритания изправиха 
пред аналогичен избор и друга част на Обединеното кралство – Северна Ирландия, 
гласувала за оставане в Европейския съюз. Ирландия бе разделена на две части през 
1921 г., а когато Република Ирландия напусна британската Общност на нациите (1949 
г.), Олстър остана в Обединеното кралство. Спорът за Олстър се изроди в Гражданска 
война (1968 – 1998 г.) между лоялните на короната протестанти и католиците републи-
канци, настояващи за обединяване на острова. Съгласно действащото споразумение от 
2006 г. британската армия се изтегли и бе съставено „полуавтономно“ правителство. 
Ако през 1970 г. стандартът на живот в Северна Ирландия бе с 30 % по-висок от този в 
Република Ирландия, след включването си в европейската интеграция Република Ир-
ландия осъществи истинско „икономическо чудо“, като в края на ХХ в. надмина Обе-
диненото кралство по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което усили 
стремежа към обединяване на Ирландия. Диаметрално различните резултати от рефе-
рендума за еврочленството на Великобритания показаха по недвусмислен начин раз-
личните визии за собственото бъдеще на Обединеното кралство и на Северна Ирлан-
дия. Най-трудно за договаряне в споразумението за излизане на Великобритания от 
Европейския съюз се оказа бъдещето на общата ѝ граница с Република Ирландия – 
Обединеното кралство се видя принудено да приеме ангажимента да запази търговията 
през границата си с Ирландия. Това поставя на дневен ред обединяването на Ирландия 
–справедлива кауза, за която ще продължат да се борят както Северна Ирландия, така и 
Република Ирландия. 

В същото положение се оказа след референдума за еврочленството на Обедине-
ното кралство и Шотландия. Тя бе завоювана от Англия в средата на ХVІІ в., но шот-
ландците удържаха на политиката на насилствена асимилация, като съхраниха самосто-
ятелната презвитерианска църква и своето национално самосъзнание. Едва в края на 
ХХ в. шотландците успяха да се преборят за възстановяване на своя парламент. Шот-
ландците са значително по-еврофилски настроени от англичаните и търсят в Брюксел 
противовес на централното управление на Лондон. Единбург дори успя да проведе през 
2014 г. със съгласието на Лондон референдум за независимост на Шотландия. Рискът 
от евентуално отпадане на Шотландия с нейното 5-милионно население и една трета от 
британската територия, откъдето идва по-голямата част от петролните приходи на 
кралството и където е разположена ядрената база на Обединеното кралство, беше тол-
кова реален, че трите основни британски партии – Консервативната, Лейбъристката и 
Либералната, в съвместен документ обещаха приемане до края на 2014 г. на редица 
закони за разширяване на автономията на Шотландия. След като бяха задействани 
всички възможни британски и външни механизми за оказване на натиск, в референдума 
надделяха противниците на независимостта (с 55,3 %). Но стана ясно, че отношенията 
между основните съставни части на Обединеното кралство вече никога няма да бъдат 
същите. Въпреки поражението си национализмът на шотландците продължи успешно 
да се развива под лозунга „Свободна Шотландия в Обединена Европа“ [8: 191]. Още в 
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навечерието на референдума за еврочленството на Обединеното кралство първият 
министър на Шотландия Никола Стърджън открито предупреди, че ако Великобрита-
ния излезе от Европейския съюз, страната ѝ ще проведе нов референдум за независи-
мост. След общонационалното решение за брекзит Стърджън наистина поиска провеж-
дане на нов референдум за независимост на Шотландия, аргументирайки се с размина-
ването на волята на шотландците и англичаните по толкова важен за настоящето и 
бъдещето на своите страни въпрос. 

Самият факт на провеждането на признат от Лондон референдум за независи-
мост на Шотландия и искането за организиране на второ допитване до шотландците по 
въпроса за националния суверенитет се превърна в пример за следване от уелсците. 
Уелс бе покорен от Англия още в края на ХІІІ в., но успя да извоюва признаването на 
уелския език за равноправен на английския (1967 г.) и възстановяването на своя парла-
мент (в края на ХХ в.). Въпреки че на референдума за еврочленството на Великобрита-
ния мнозинството уелсци отдадоха предпочитание на напускането на Европейския 
съюз, по-нататъшното развитие на Уелс ще търпи сериозни въздействия от национал-
ните стремления на останалите части на Обединеното кралство. Всеки успех там неиз-
бежно ще се превръща в допълнителен стимул за разгръщане на силите, ратуващи за 
възстановяване на независимостта на Уелс. 

Може следователно да се констатира, че се очертава тенденция на приключване 
на процеса на превръщане на Великобритания от „световна държава“ отново в „островно 
кралство“. Дори самата Англия се оказа дълбоко разединена. Столицата Лондон гласува 
за оставане в Европейския съюз. Очертаха се съвсем ясно и други разединителни линии 
в английското общество – между младите, в преобладаващата си част искащи оставане в 
Европейския съюз, и възрастните, отдали предпочитание на брекзит, както и между 
образованите с техния еврооптимизъм и необразованите с техния европесимизъм. 

Превръщането на брекзит в реалност ще изправи британските политици пред 
проблема за обновяване на външните контрагенти на Обединеното кралство. Естествено 
на първо време особена актуалност ще придобие Европейската асоциация за свободна 
търговия – класическа междуправителствена организация, създадена от Лондон през 
1961 г. като конкурентна на Европейската икономическа общност, в която понастоящем 
останаха само Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Първите три държави от 
тях сключиха с Европейския съюз Споразумение за изграждане на Европейско икономи-
ческо пространство (в сила от 1994 г.), а Швейцария, гласувала против това на национа-
лен референдум, е обвързана с мрежа от над 200 споразумения с Европейския съюз. 
Напълно възможно е Обединеното кралство да се завърне в тази асоциация, отново да я 
оглави и да се опита да гради взаимоотношенията си с Европейския съюз, отчитайки 
натрупания опит и актуалната практика на нейните държави, особено на Швейцария. 

Изправени пред въпроса „А сега накъде?“, поданиците на кралицата ще отпра-
вят след брекзит взор отново и към британската Общност на нациите. Но няма съмне-
ние, че от пиковия момент на „pax Britannica“ (около 1900 г.) влиянието на Великобри-
тания над нейните доминиони и колонии бележи непрекъснат спад. Забележим той 
стана след Първата световна война, а безспорен – след изтощителната Втора световна 
война. След унизителното поражение по време на Суецката криза (1956 г.) стана съвсем 
очевидно, че „британската ера“ безвъзвратно е преминала в историята. От тогава сме 
свидетели на засилване на центробежните тенденции, стагнация в търговския обмен и 
отслабване на политическото влияние на Лондон върху участващите в Общността на 
нациите държави. Преки следствия от включването на Великобритания в европейската 
интеграция бяха ликвидирането на Стерлинговия блок (средата на 70-те години на ХХ 
в.) и премахването на повечето от преференциалните мита в Общността на нациите 
(1977 г.). Същевременно започнаха да се наблюдават видимо уронване на престижа на 
кралството като следствие от намалената британска помощ за участващите в нея дър-
жави, войната срещу Аржентина за Фолклендските (Малвинските) острови и ограничи-
телните мерки на Лондон по отношение на „цветните“ мигранти от Общността на на-
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циите. Днешните надежди за възраждане на британската Общност на нациите, в която 
членуват 53 държави, изглеждат доста ефимерни. Доколкото последните проблясъци на 
Британската империя не са угаснали и в наши дни, поддържането на носталгията по 
загубената империя продължава. Но тази твърде специфична международна организа-
ция – своеобразен „джентълменски клуб“, служещ повече за поддържане на езиковите, 
историческите, психологическите и културните връзки между участващите в него дър-
жави [9], не може да предложи на Лондон големи възможности за прокарване на поли-
тиката му в международния живот. 

Поемайки пътя на раздялата с Европейския съюз, британците безспорно ще се 
уповават най-вече на „специалния“ си съюзник – САЩ, тъй като повечето от тях са 
убедени, че „проблемите са идвали винаги от Европа, а решенията – от Америка“. Но 
именно САЩ дадоха решаващ тласък на Обединеното кралство за включването му в 
европейската интеграция, отдавайки му ключова роля за прокарване на американските 
интересите в нея. Надеждите на Вашингтон по отношение на членството на Великобри-
тания в обединена Европа се оказаха до известна степен оправдани, но като цяло доста 
завишени, доколкото политиката ѝ на „прагматичен минимализъм“ доведе до посте-
пенното ѝ изолиране и намаляване на политическото влияние на Лондон в Европа [7: 
37]. Това засили недоволствата в Съединените щати. Още по време на управлението на 
Маргарет Тачър най-авторитетният щатски футуролог Алвин Тофлър упрекна английс-
ките ръководители в неразбиране, че „британската сила е претърпяла инфлация“ [цит. 
по: 7: 72]. В края на ХХ в. проф. Збигнев Бжежински категорично констатира, че „Ве-
ликобритания не е геостратегически играч“ [3: 52]. А в началото на ХХІ в. ръководите-
лят на лондонското издание на „Вашингтон поуст“ Т. Рийд обърна специално внимание 
на това, че „Великобритания не е наясно с ролята, отредена ѝ в съвременния свят“ [12: 
251]. Към това следва да се прибави очевидният спад на влиянието на САЩ в света от 
самото начало на ХХІ в. [10]. И все пак на първо време Лондон може да разчита на 
реална помощ именно от Вашингтон. Броени месеци след британския референдум 
президентските избори в САЩ бяха спечелени от Доналд Тръмп, заявил в хода на своя-
та предизборна кампания подкрепа за решението на британците да напуснат Европейс-
кия съюз. Победата на Тръмп всъщност попари и последните надежди на британските 
привърженици на оставането в Съюза да предотвратят брекзита. Елегантно ухажван от 
британския премиер Тереза Мей, Тръмп сипеше щедри обещания за „суперизгодна“ 
търговска сделка на САЩ с Великобритания. Няма съмнение, че сделка между Вашин-
гтон и Лондон наистина ще има, но изгодността ѝ за Лондон ще зависи от формата на 
брекзита („мек“ или „твърд“) и е малко вероятно тя да компенсира финансовите, тър-
говските, икономическите и политическите щети от напускането на Европейския съюз. 

Брекзитът ненадейно постави въпроса „А сега накъде?“ и пред самия Европейс-
ки съюз. Неочакваният резултат от референдума и подхранваните от всички недобро-
желатели на обединена Европа надежди, че брекзитът ще бъде схванат като успешен 
пилотен проект за „освобождаване“ от брюкселската евробюрокрация и ще бъде пос-
ледван от радетелите на възстановяването на „отнетия“ национален суверенитет в дру-
ги държави членки, внезапно породиха опасения за проваляне на целия 65-годишен 
европейски проект. Макар да се оказа съвършено неподготвен, Европейският съюз 
доста бързо овладя този риск. Сега на дневен ред излизат икономическите, търговските 
и финансовите издръжки, които Съюзът безспорно ще понесе, лишавайки се от своята 
трета по мощ икономика, от 60-милионния британски пазар и от услугите на лондонс-
кото сити, на което се пада най-голям относителен дял в световната търговия с евро. 
Всичко това обаче може да бъде компенсирано в пъти от новите възможности за разви-
тие и задълбочаване на европейския интеграционен проект, които ще се открият с от-
падането на най-сериозното вътрешно препятствие пред него – британското. Това ще 
даде по-големи шансове на усилията за преодоляване на причинения от Обединеното 
кралство застой в европейската интеграция, за възвръщане на необходимата динамика 
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и дълбочина на изграждането на обединена Европа и за справяне със системната криза, 
в която сега се намира Европейският съюз. 

Излизането на Великобритания от Европейския съюз би било съдбовен избор, 
който неизбежно ще рефлектира и върху преподреждането на геополитическата „шах-
матна дъска“, ако използваме термина на проф. Бжежински. Още през 1946 г. в най-
широко коментираната му реч – в американския град Фултън, сваленият от власт бри-
тански премиер сър Уинстън Чърчил лансира идеята за „братско сдружаване на англое-
зичните народи“ около Великобритания, САЩ и Канада, което да наложи с държания 
от тях монопол над ядреното оръжие своята воля над останалия свят [14: 501 – 514]. От 
края на 60-те години на ХХ в. до наши дни не спират да се обсъждат различни варианти 
за организиране на англосферата в „общност“ с участието на Великобритания, САЩ, 
Канада, Австралия, Нова Зеландия, държавите от Европейската асоциация за свободна 
търговия и британската Общност на нациите, както и на други държави, с базовия 
аргумент, че тя би имала решителен превес пред Обединена Европа [5: 167 – 168; 13: 62 
– 63]. В огромната си част британското общество продължава и в наши дни да се схва-
ща не като органична част от европейската общност, а като елитна част на общността 
на англоезичните народи. Следователно има всички изгледи да се оправдае опасението 
на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, че излизането на Великобритания 
от Европейския съюз ще доведе до сериозен удар по Запада във вида, в който той съ-
ществува през последните десетилетия. Всъщност сегашният Запад ще бъде демонти-
ран и ще бъде възстановено някогашното му истинско значение като културно-
политическа категория, отнасяща се само до Европа и отразяваща общото в миналото, 
ценностите, интересите и идентичността в европейската традиция. 

Налице са вече факти, които дават основания да се твърди, че още отпреди про-
веждането на британския референдум за еврочленството на страната се полагат целенасо-
чени теоретични и практически усилия за изграждане на англосферата. През 2010 – 2012 
г. едновременно в САЩ, Великобритания и Канада се появи тритомник под редакцията 
на американския политолог проф. Питър Катцентщайн, посветен на „Англо-Америка“, 
към която наред със САЩ, Великобритания и Канада са причислени също Австралия и 
Нова Зеландия [20; 21; 22]. На 21 октомври 2013 г. френският вестник „Монд“, цитирайки 
документи на бившия сътрудник на щатските разузнавателни служби Едуард Сноудън, 
разкри, че Националното разузнаване на САЩ работи в тясно сътрудничество със своите 
аналози във Великобритания и нейните три доминиона – Канада, Австралия и Нова Зе-
ландия, с които са образували тайна общност под името „Пет очи“ за обмен на разузнава-
телна информация. Тези два факта могат да бъдат схванати като начало на полагането на 
идейните и практическите устои на нов англосаксонски център в съвременния свят. Такъв 
развой на нещата би означавал промяна в съотношението на силите в самата Г-7 с обосо-
бяване на трите англосаксонски държави (САЩ, Великобритания и Канада) и трите дър-
жави от континентална Европа (Франция, Германия и Италия). 

„Разводът“ на Обединеното кралство с обединена Европа без съмнение ще има 
сериозно отражение и върху съотношението на силите в най-важния геополитически 
формат на нашето време – Г-20. Обособяването на англосаксонските държави (САЩ, 
Великобритания, Канада и Австралия) и на държавите от Европейския съюз (Франция, 
Германия, Италия и Европейския съюз като цяло) в този клуб, ще способства за консо-
лидиране на третия полюс в него – държавите от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, 
Китай и Южноафриканската република), и ще създаде по-широки възможности за 
маневриране на останалите участници в Г-20 (Япония, Южна Корея, Турция, Мексико, 
Индонезия, Аржентина и Саудитска Арабия). 

Налице са сериозни основания да прогнозираме видими промени в поведението 
на основните геополитически играчи. Англосаксонците ще засилят своята антируска 
реторика и опитите си за поставяне на Русия в международна изолация. Но ще се проя-
ви ефектът на бумеранга. Този русофобски курс не само ще оправдае опасенията на 
бившия президент на САЩ Барак Обама, че брекзит ще отслаби НАТО, но и ще задъл-
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бочи вътрешното противоречие между атлантици и европеисти в Алианса, и дори ще 
постави под въпрос самото му съществуване. Ще укрепне политическата воля на осво-
бодилия се от британската „спирачка“ Европейски съюз да тръгне по-уверено по пътя 
на своята еманципация от англосаксонците, която ще се радва на нарастваща общест-
вена подкрепа. Европейската еманципация обаче е немислима без принципиално нова 
европейска стратегия спрямо Руската федерация [14: 172 – 174]. Това предполага прие-
мане на пътна карта на конкретни проекти в областта на енергетиката, агропромишле-
ността и космическата сфера, без те да бъдат обвързвани с политически съображения, 
установяване на сътрудничество между тях в областта на сигурността и формиране на 
действена солидарност на общото географско пространство от френското атлантическо 
пристанище Брест до руския тихоокеански порт Владивосток [6]. Ще бъде осъзнато, че 
Русия е необходима на Европейския съюз не само за освобождаването му от англосак-
сонското опекунство и за гарантирането на мирното стабилно и успешно развитие на 
континента, но и като своевременна превантивна мярка срещу китайската инвазия в 
Европа и стремежа на Пекин към лидерство в Евразия. 

Каквото и да се случи, ясно е едно – след брекзит Обединеното кралство, бри-
танската Общност на нациите, Европейската асоциация за свободна търговия, Евро-
пейският съюз, НАТО, Г-7, Г-20, а и светът като цяло, ще открият нова страница в 
своето развитие. 
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Abstract: Being a systematic process for searching for best practices, innovative ideas and 

highly effective operating procedures, benchmarking helps boost productivity, efficiency and 
competitiveness. Essentially, benchmarking is the process of continuous measuring and comparison of 
methods and results of the organization's activities with the functions, processes, products and services of 
the organizations – standards, chosen as models for imitation. The purpose of this article is to explore the 
possibilities for selecting and implementing benchmarking as a tool to increase the efficiency and 
competitiveness of the modern organizations. 
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Въведение 
 
На съвременния етап на развитие глобализацията предоставя редица предимства 

и възможности, но е предпоставка и за ожесточена конкуренция. Съревнованието меж-
ду организациите се прехвърля от вътрешния към световния пазар, което налага адек-
ватно оценяване на силните и слабите им страни. Откриването и отстраняването на 
причините за недостатъчната ефективност на дейността водят до подобряване на тяхна-
та конкурентоспособност. Като систематичен процес за търсене на най-добри практики, 
иновативни идеи и високоефективни оперативни процедури бенчмаркингът подпомага 
повишаването на продуктивността, ефективността и конкурентоспособността. 

В основата си бенчмаркингът се възприема като процес на непрекъснато измер-
ване и сравняване на методи и резултати от дейността на организацията с функции, 
процеси, произведени продукти и услуги от организации еталони, избрани като образци 
за подражание. Целта е да се събере информация, която ще помогне на съответната 
организация да определи посоката на своето усъвършенстване и предприемане на дейс-
твия, осигуряващи подобряване на ефективността и увеличаване на конкурентоспособ-
ността. Именно бенчмаркингът е бизнес подходът, който позволява на организациите 
да селектират необходимата информация, да идентифицират и подберат най-добрите 
практики, да ги адаптират аналогично и да ги интегрират в различните сфери на 
дейността си. 

Водещите мотиви за прилагането на бенчмаркинга в отделните организации се 
обединяват около следното: 

 Чрез повишаване на ефективността и конкурентоспособността на организаци-
ите се гарантира не само оставане в бизнеса, но и постигане на по-високи производст-
вено-икономически резултати. 

 Прилагането на методиката на бенчмаркинга гарантира постоянен стремеж на 
организацията за възприемане и прилагане на иновации, което води и до повишаване на 
ефективността. 

Целта на настоящата статия е да се разгледат възможностите за подбор и при-
лагане на бенчмаркинга като инструмент за увеличаване на ефективността и конкурен-
тоспособността на съвременните организации. 
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Критерии за подбор на видовете бенчмаркинг 
 
Прегледът на литературата показа, че повечето автори предпочитат разделянето 

на видовете бенчмаркинг в две категории критерии (Фиг. 1): 
 според обхвата (или предмета) на приложение; 
 според произхода на партньорите (организациите еталони). 
Всеки един от видовете бенчмаркинг притежава специфични предимства и не-

достатъци по отношение на очакваните ползи и нивото на трудност при прилагането. 
Изборът на подходящия вид зависи от особеностите на външната и вътрешната среда, 
при които функционира организацията. 

В хронологичен ред организациите обикновено започват с въвеждането на вът-
решен бенчмаркинг. На по-късен етап той еволюира към конкурентния, тъй като ин-
формацията от анализа на вътрешната база данни е ключова предпоставка за сравнение 
с външните. 

Първоначалното прилагане на вътрешен бенчмаркинг обикновено се свързва с 
големите национални или транснационални организации. Сравнението при тях е между 
дружествата или подразделенията от групата. Изхождайки от това, Spendolini (1992) 
изказва мнение, че вътрешноорганизационният бенчмаркинг цели по-скоро търсене и 
определяне на оперативни стандарти вътре в организацията. Това е и причината Hinton 
et al (2000) да твърдят, че същинските възможности на бенчмаркинга проличават при 
прилагането на функционалния бенчмаркинг. 

 
Фигура 1. Класификация на видовете бенчмаркинг по категории 
 

 
 
Източник: Собствена разработка. 
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През 2002 г. Mayle et al характеризират преминаването към функционален вид 
приложение като „качествено различен преход“. Те се опират на проведено от тях про-
учване в Англия, при което се констатира, че организациите, прилагащи бенчмаркинг, 
следват „пътеката“ на зрелостта [12]. Тя може да бъде моделирана като двуизмерна 
таблица, разделена на четири квадранта, съответстващи на следните фази на прилагане 
на бенчмаркинга (Фиг. 2): 

 търсене на специфични индикатори (specific indicators); 
 търсене на специфични цели (specific goals); 
 търсене на генерични (общи) показатели (generic indicators); 
 търсене общи цели (generic goals). 
За да се постигне съпоставимост на индикаторите, организациите се пренасоч-

ват от ниво на индекс за търсене към ниво на търсене на идеи. Когато става въпрос за 
конкуренция, обикновено движението е от специфичното към общото ниво. 

 
Фигура 2. „Пътеката“ на зрелостта 
 

 
 
Източник: Mayle, D., M. Hinton, G. Francis, J. Holloway (2002). 
 

Проследявайки усъвършенстването на бенчмаркинга, според Weller (1996) най-
развитата му форма е генеричният (общият) бенчмаркинг. Той го характеризира като 
производна на конкурентния бенчмаркинг. Когато се базира на ключовите фактори за 
успех (key success factors), генеричният бенчмаркинг е особено подходящ за приложе-
ние в малките и средните организации, които желаят да си сътрудничат с обмяна на 
информация. В същото време общият бенчмаркинг се определя и като най-трудния вид, 
тъй като за него се изисква: 

а) повече време за прилагане; 
б) задълбочено познаване на обхвата на процесите, които ще бъдат сравнявани; 
в) да се положат специални усилия за адаптирането на диференцираните (про-

менените) данни. 
Именно тези изисквания карат Walgenbach & Hegele (2001) да заявят, че прила-

гането на генеричния бенчмаркинг е толкова пословично проблематично, че даже не си 
струва теоретичния подход. 

Разглеждайки втората категория бенчмаркинг (в зависимост от обхвата на при-
ложение), Jones (1999) представя въвеждането на бенчмаркинга в една организация с 
акцент върху процесите. При разширяване на прилагането му постепенно се преминава 
към използването на сравнителни елементи. Това води до едноредното отчитане на 
двата вида – бенчмаркинга на процесите и бенчмаркинга на сравненията. Според Jones 
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тези два вида са обединени и работят синергично за постигане на желания ефект. Срав-
ненията помагат за идентифициране на области, нуждаещи се от подобрение, а позна-
ването на съществуващите процеси чертае пътя за реализиране на усъвършенстването. 
Ако прилагането на бенчмаркинга се ограничи само до процесния, всичко може да се 
ограничи единствено до подобряване на процесите, без да се отчетат последствията от 
това дали произтичащите промени задоволяват заинтересованите страни (клиентите, 
акционерите, служителите и т.н.). 

Особено важен фактор при избора на вида бенчмаркинг е наличието на инфор-
мация и знания, на които се основават заключенията за най-добрите практики. Напри-
мер: Тъй като достъпът до информация относно стратегията е труден, много по-често 
се предпочита прилагането на процесния и продуктовия бенчмаркинг пред стратеги-
ческия [7]. 

Сложността на селекционирането на данни също оказва въздействие върху из-
бора на вид бенчмаркинг. Прилагането му в организации, функциониращи извън наци-
оналните граници, изисква допълнителна информация относно икономиката на отдел-
ните държави, техните културни различия, икономическия растеж и т.н. Именно поради 
това Davies и Kochhar (2002) смятат, че прилагането на бенчмаркинг между организа-
ции от различни държави поставя сложния въпрос за съпоставимостта на подлежащите 
на изследване и анализиране данни. При тях е необходимо да се вземат под внимание 
повече променливи, които определят особеностите на всяка държава. Това в крайна 
сметка може да доведе до общи проучвания с нископрактически интерес. 

Проучвайки ефективността на всеки вид бенчмаркинг, Dervitsiotis (2000) твър-
ди, че съществуват два критични избора, които трябва да бъдат направени от организа-
циите, а именно: 

 избор на ниво, на което прилагането на бенчмаркинг се предполага, че ще бъ-
де ефективно (стратегически, процесен и т.н.); 

 избор на референтни организации (конкурентен, вътрешен и т.н.). 
Относно първия избор Dervitsiotis смята, че стратегическият бенчмаркинг е най-

трудноприложим, тъй като всяка организация функционира при различни външни и 
вътрешни условия. При втория избор от особена важност е достъпността до необходи-
мата информация. Именно поради това за предпочитане е добрите практики да се тър-
сят вътре в самата организация или в организации, които не са преки конкуренти. 

Dale&Smith (1997) разработват „мрежа за прилагане на управление на качест-
вото“, която определя позицията на дадената организация в сферата на качеството. По 
този начин те комбинират избора на подходящия вид бенчмаркинг с нивото на качест-
вото, на което се намира организацията, и нуждите от усъвършенстване. Най-ниската 
позиция в „мрежата“ показва, че културата за качество е недостатъчна. Това налага 
предприемане на действия за преход към стадий, изследващ най-добрите практики на 
поведение. На всяка фаза ефектите на преход в следващ етап включват дейности, пряко 
свързани с бенчмаркинга. Dale&Smith ги представят така: 

 прилагане на бенчмаркинг при проследяване на ниската ефективност; 
 оценяване на собствената позиция спрямо най-добрите; 
 прилагане на оперативен бенчмаркинг; 
 прилагане на конкурентен бенчмаркинг; 
 прилагане на стратегически бенчмаркинг. 
Изборът на подходящия вид бенчмаркинг е сложен и многомерен процес. По та-

зи причина Trosa&Williams (1996) предпочитат да ограничат сложността на избора до 
два вида бенчмаркинг: 

 бенчмаркинг на сравняване на резултатите, с който се идентифицират раз-
ликите в ефективността; 

 процесен бенчмаркинг, с който се определят причините за тези разлики. 
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Авторите подчертават, че единият вид допълва другия. Процесният бенчмар-
кинг определя разликите, възникващи в резултат на процесите, както и начина, по 
който тези процеси могат да се подобрят. Това само по себе си не може да доведе до 
подобрения, тъй като не се взема предвид производителността на организацията. 

 
Систематизиране на критериите и начините на прилагане на ос-

новните видове бенчмаркинг 
 
Класификацията на различните видове бенчмаркинг е от съществено значение 

за увеличаване на перспективите на организацията и резултатното определяне на 
нейните цели, които се превръщат в планове за действие на оперативно ниво. Както 
отбелязахме, съществуват много видове и класификации за бенчмаркинг. Всеки вид 
притежава различни предимства и недостатъци. Организациите прилагат тези от тях, 
които помагат за осъществяването на общата им политика и допринасят за формулира-
нето на различни специфични цели. Те на по-късни етапи ще бъдат преведени на ниво 
оперативни планове за действие. 

В практически аспект видовете бенчмаркинг можем да обобщим така: 
А) В зависимост от произхода на бенчмейкъра – (организацията, представля-

ваща стандарт (еталон) за подобрение) 
a) Вътрешен бенчмаркинг – прилага се вътре в самата организация между ико-

номическите единици (звена), отдели или дъщерни дружества. Това е един от най-
лесните за внедряване сравнителни формати. Предмет на сравнение обикновено е про-
дукт, услуга или конкретна функция. Преките ползи, произтичащи от прилагането на 
този вид бенчмаркинг, са идентифициране на най-ефективните практики във времето, 
както и интегрирането им във всички отдели и подразделения на организацията. 

Важно е да се отбележи, че изключителното използване на вътрешен бенчмар-
кинг без комбиниране с други видове в крайна сметка води до негативни резултати за 
организацията. За да се избегнат тези последствия, се препоръчва прилагането му в 
комбинация с външен бенчмаркинг. Съчетаването им води до особено добри резултати 
за организацията [9]. 

 
Фигура 3. Конкурентен бенчмаркинг (Xerox Corp) 
 

 
 
Източник: Comp, R. 1989. 
 

б) Конкурентен бенчмаркинг – предполага съпоставяне на собствените показа-
тели с аналогични на конкурентите (Фиг. 3). Предмет на сравнение са общи процедури 
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или услуги, конкретни показатели за дизайна на продукта, бизнес процеси или управ-
ленски методи. В повечето случаи е трудно тези сравнения да бъдат завършени, тъй 
като конкурентите трудно разкриват ключовите си фактори за успех. Това прави селек-
тирането на информацията и извеждането на необходимите заключения изключително 
труден и продължителен процес. По тази причина се препоръчва конкурентният бенч-
маркинг да се прилага в случаи на установено партньорство или коопериране (т.е. в 
комбинация с колаборативен бенчмаркинг), където заинтересованите страни обменят 
полезна информация и извличат съответните ползи. С цел постигане на по-добри ре-
зултати е добре да бъде назначен външен представител в ролята на балансьор (фасили-
татор), специализиран в организацията на целия процес, за да селектира необходимата 
информация и периодично да прилага техниката „мозъчна атака“ (brainstorming). 

в) Функционален бенчмаркинг – сравняват се организации със сходни функции, 
принадлежащи към един отрасъл. Включва сравняване на технологии и процеси вътре в 
самия отрасъл, целящ тяхното оптимизиране [5]. 

г) Генеричен (общ) бенчмаркинг – отнася се до сравняване на организации с по-
широки бизнес прилики, но с различни функции, т.е. принадлежащи към различни 
отрасли. 

д) Международен бенчмаркинг – този вид е насочен към идентифициране на 
най-добрите международни практики. При него се сравняват организации, чиято геог-
рафска спецификация е извън границите на страната. 

е) Глобален бенчмаркинг – притежава характеристиките на международния бен-
чмаркинг, но в глобален аспект. 

ж) Комбиниран бенчмаркинг – съвместно прилагане на вътрешен и външен бен-
чмаркинг. Това е комбинацията, които дава най-добри резултати. 

з) Колаборативен бенчмаркинг (партньорски) – базира се на обмена на опит 
между организации, които желаят да си сътрудничат в рамките на прилагането на бен-
чмаркинга. Характеризира се с подчертано екипен характер и представлява по-широка 
категория, включваща външния, функционалния и общия бенчмаркинг. 

Б) Според спецификата (обекта) на приложение 
а) Процесен бенчмаркинг – прилага се за конкретни процеси в организацията и 

има за цел идентифицирането на най-добрите практики, като например управление на 
жалбите на клиенти, рекламни кампании, приемане и обработка на поръчки, методи на 
набиране на персонал и др. Въпреки че се счита за относително ефективен метод, прила-
гането му е трудно за изпълнение. При него се изисква задълбочено разбиране както на 
целия процес, така и на отделните му елементи. Процесният бенчмаркинг допълва бенч-
маркинга на резултатите (респ. на производителността), което ги прави подходящи за 
комбинация. В този случай резултатите на единия вид водят до активиране на другия [18]. 

б) Бенчмаркинг на производителността – прилага се в конкретни отдели. Улес-
нява мениджърите и дава възможност на организацията като цяло да оцени конкурент-
ната си позиция чрез сравняване на продуктите и услугите си с тези на конкурентните 
организации. Предмет на сравняване представляват ценообразуването, качеството, 
бързината на обслужването, надеждността на компанията и други технически характе-
ристики. Сравнявайки резултатите, организациите съпоставят ефективността, качество-
то, намаляването на разходите, въвеждането на подобрения и иновации, като по този 
начин измерват конкурентоспособността си и постигнатия производствено-
икономически ефект. Бенчмаркингът на производителността е утвърден и много поле-
зен инструмент в организациите, произвеждащи компютри, автомобили, копирни ма-
шини, а също и при тези, предлагащи финансови услуги. 

в) стратегически бенчмаркинг – сравняват се ключови стратегии на организа-
цията с тези на конкуренти, отличаващи се с висока ефективност. При прилагането на 
стратегическия бенчмаркинг се изисква организацията бенчмаркер да идентифицира 
ключовите промени, които трябва да направи, и да предприеме действия за създаването 
на успешна и ефективна стратегия. Основните въпроси, които се поставят, са: 
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 В кои пазарни сегменти са фокусирани конкурентите? 
 Какви стратегии прилагат конкурентите в различните пазарни сегменти? 
 Какви са инвестиционните политики на конкурентите? 
 В кои функции се идентифицират силните и слабите страни на конкурентите? 
След като открие отговорите на поставените въпроси, организацията е в състоя-

ние да идентифицира ключовите елементи от стратегията на конкурентите, които ще 
им осигурят по-висока ефективност. 

Основният отличителен елемент на стратегическия бенчмаркинг от останалите 
видове е широкият му обхват. Докато прилагането на процесния бенчмаркинг и бенч-
маркинга на производителността се ограничава до конкретни отдели или процеси на 
организацията, стратегическият бенчмаркинг обхваща организацията като цяло. Стре-
межът е да се представят дългосрочните организационни стратегии, изисквайки по този 
начин участието на всички отдели. 

г) Оперативен бенчмаркинг – фокусира се, от една страна, върху разходите, а от 
друга – върху методите на увеличаване на диверсификацията на продуктите, използ-
вайки две основни променливи величини – конкурентна цена и конкурентна диферен-
циация. 

д) Бенчмаркинг на управлението, или управленски бенчмаркинг – отнася се към 
анализирането на процесите на обслужване, администрация, човешки ресурси, инфор-
мационни системи за управление, консумативи и т.н. 

В) Съпоставяне на функционалния със стратегическия бенчмаркинг 
Функционалният бенчмаркинг е насочен към програми за действие, даващи ре-

зултат в краткосрочна перспектива, и разглежда следните две променливи категории: 
 Променливи на разходите – като например производителността на труда, ни-

вата на заплатите, общите и административните разходи и т.н. 
 Диверсификационни променливи – променливи, измерващи степента на удов-

летвореност на клиентите. Променливите на диференциацията включват фактори, като 
обхват на продуктовата линия, качество на продукта, ниво и качество на обслужването, 
имидж и пълно задоволяване на клиентите. 

Стратегическият бенчмаркинг е насочен към планове за действие, преследва-
щи дългосрочни резултати. Този вид бенчмаркинг включва проучване на „най-добрите 
практики“ при следните променливи: 

 финансова производителност – включваща пазарния дял, обема на продажби, 
способността за реализиране на печалби и т.н.; 

 бизнес стратегия на организацията – включваща както общата стратегия на 
организацията, така и стратегията на всяка функционална област. Чрез корелиране на 
различните стратегии с финансовите резултати се идентифицират онези, които са най-
подходящи за постигане на желания икономически резултат в дългосрочна перспектива. 

Г) Съпоставяне на бенчмаркинга на производителността с процесния бен-
чмаркинг 

Локализирайки мястото, където съществува най-голяма необходимост от подоб-
рение, бенчмаркингът на производителността е полезен начин за позициониране на 
организацията спрямо конкурентите (Фиг. 4). Основният недостатък в практически 
аспект е, че не уточнява процесите, водещи до увеличаване на производителността. В 
същото време анализът на резултатите е много трудоемък и отнема време. 

Като предимство на процесния бенчмаркинг може да се изтъкне това, че описва де-
тайлно процеса на внедряване на подобрения и по-лесно интерпретира различията между 
сравняващите се организации. Основният риск е възможността за неправилен избор на 
партньор, в случай че организацията не е определила ясно предмета за сравнение. 

От изложените характеристики на двата вида бенчмаркинг маже да се заключи, 
че за постигане на по-съществени резултати е препоръчителна комбинацията между 
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тях. По този начин може да се проучи както процесът на усъвършенстване на организа-
цията, така и неговият размер. 

 
Фигура 4. Съпоставяне на бенчмаркинга на производителността с процес-

ния бенчмаркинг 
 

 
 
Източник: Собствена разработка. 
 

Управление на прилагането на бенчмаркинг 
 
Прилагането на бенчмаркинг е опит да се въведат организационни промени, 

влияещи и отнасящи се както към техническите фактори, така и към човешкия ресурс и 
културата на организацията. За да се постигне плавно въвеждане и широко приемане, 
се изисква адекватна и широкообхватна подготовка. 

В специализираната литература се описват различни дейности, които могат да 
подготвят организацията за прилагане на бенчмаркинг. Такива са например обучението 
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за работа в екип, изборът на адекватна информационна технология, ефективното разп-
ределение на ресурсите и т.н. 

Достигането до комплексно използване на бенчмаркинга като инструмент за по-
вишаване на ефективността и конкурентоспособността изисква създаването и използ-
ването на: 

 структуриран процес за прилагането му; 
 критерии за подбор на подходящия вид бенчмаркинг; 
 подкрепящи инструменти, които ще бъдат използвани, или т.нар. катали-

затори на успеха. 
Arrowsmith et al (2004) предлагат три различни подхода към начина, по който 

организациите ще приложат бенчмаркинг на практика: 
 от долу нагоре (bottom-up) или възходящо създаване на мрежа и обмен на 

опит – особено предпочитан и подкрепян от мениджмънта главно в малките и средните 
организации; 

 от горе надолу (top-down) – предпочитан от големите и мултинационалните 
организации, които са фокусирани както във външната, така и във вътрешната бизнес 
среда. Целта е чрез бенчмаркинга не само да учат, но и да упражняват контрол; 

 методически процес, подобен на този на компанията Xerox – целта на при-
лагането е непрекъснато подобрение и обучение. 

Изхождайки от разгледаните подходи, бенчмаркингът може да се представи ка-
то структуриран процес в моделен формат, който следва последователни етапи и 
стъпки. 

 
Заключение 
 
Към настоящия момент мнозинството от организациите са загрижени за ефек-

тивността и конкурентоспособността си, търсейки цялостна стратегия, включваща и 
глобализацията като компонент. Всички те притежават глобален потенциал в различна 
степен и се нуждаят от систематична рамка за оценяване на елементите на глобализа-
ция. По същество това е предизвикателство за разработване и въвеждане на ефективна 
стратегия, осигуряваща добро управление. От друга страна правилното измерване на 
производителността е в основата за развитие на организацията, тъй като то осигурява 
връзката между стратегии и действия. Подходящите и правилни мерки засилват тази 
връзка и водят до постигане на стратегическите цели, а един от най-съвременните под-
ходи за определяне на метриките е бенчмаркингът. 

Крайната цел на бенчмаркинга е да се подобри ефективността в производството 
на продукта или услугата чрез идентифициране на процесите в текущите практики. 
Промените при тях водят до прилагането на нови бизнес познания и вземането на биз-
нес решения. При подобряване на качеството на бизнес решенията резултатите от 
дейността на организациите също се подобряват. Това води до подобряване на ефек-
тивността и конкурентоспособността на организацията. 

Бенчмаркингът на конкурентните предимства дава възможност на организаци-
ята да взима по-добри решения относно придобиването на конкурентни предимства. 
Това става възможно чрез поставяне на стратегически цели, а те са платформата за 
прилагането на стратегическия бенчмаркинг. Така организациите подобряват качест-
вото и ефективността на решенията си, а това води до постигане на поставените цели. 
Стратегиите от своя страна са базата за прилагане на процесния бенчмаркинг. Като 
резултат от изпълнението на процесите и дейностите в производителността на органи-
зацията може да се постави бенчмаркингът на производителността. По този начин 
отделните видове бенчмаркинг са взаимносвързани. Следователно: 

 Бенчмаркингът може да предлага реална подкрепа в стратегическото управ-
ление само когато всичките четири вида са интегрално свързани. 
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 Бенчмаркингът може да се превърне в мощен инструмент за увеличаване на 
ефективността и конкурентоспособността на организацията, ако е въведен интегрално в 
организацията. Това означава, че той трябва да обхваща всички важни категории 
дейности. 

 Бенчмаркингът е мощен управленски инструмент, който може значително 
да подобри способността на дадена организация да повиши ефективността си. 

 Чрез разкриване на най-добрите си практики на най-ефективните си опера-
ции организациите могат да постигнат световно лидерство. 
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Abstract: For the conditions in Bulgaria the investment in social entrepreneurship may become 

a key factor in providing employment and development of entrepreneurial initiatives leading to 
sustainable development. Social entrepreneurship is a paradigm that can be seen as one of the solutions 
to reduce poverty, migration, depopulation and retention of the working population in Bulgaria. The 
research aims to reveal the role of social entrepreneurship for sustainable development through analysis 
of the factors and barriers to its application. Some of the most important factors, challenges and 
constraints that have been analyzed are economic, social and institutional. The results show that 
sustainable rural development can be achieved in solving socially significant problems with the means 
and approaches of social entrepreneurship and its promotion in Bulgaria. 

Key words: social entrepreneurship, factors, barriers, development 
 

Въведение 
 
Социалното предприемачество представлява сравнително нова концепция за 

България. Значимостта на социалното предприемачество се изразява в следните основ-
ни направления: 

 доставка на социални услуги; 
 изграждане на социални жилища, включително и за най-уязвимите представи-

тели на ромската общност; 
 създаване на интегрирани социални, здравни и образователни услуги за без-

домните лица; 
 насърчаване на възможностите за заетост и кариерно развитие на хора без зае-

тост, на лица с увреждания и на други уязвими лица, както и съдействие при намиране 
или завръщане на работа; 

 насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество, 
стартиране на самостоятелен бизнес. 

Социалните предприятия са относително нов икономически феномен, които се 
сблъскват със сложни изисквания в турбулентна среда (Defourny, Nyssens, 2010). Пора-
ди това много социални предприятия се нуждаят от бизнес подкрепа и наставничество 
и идентифициране на различни модели на успешна работа. 

Целта на статията е да се проучи и анализира средата за развитие на социално-
то предприемачество като разлика между текущото и желаното състояние, както и да се 
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анализират съществуващите фактори и бариери, оказващи влияние върху средата за 
развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия. 

 
Материал и методи 
 
Потребността от социално предприемачество развива нови модели на активно 

социално подпомагане и включване, в което потребители и клиенти се насърчават да 
поемат по-голяма отговорност. Социалните ползи се измерват с интеграцията и зае-
тостта на хора в неравностойно положение, с приноса към процеса на социално включ-
ване и създаване на социален капитал [3]. 

Приносът на социалните предприятия за социално-икономическото развитие на 
средата може да се разглежда от следните гледни точки: 

 осигуряват достъп до основни услуги (социални, образователни и здравни) на 
местните общности, включително за най-уязвимите групи от населението; 

 допринасят за по-балансирано използване на местните ресурси, при това с 
подкрепата на заинтересованите страни, което насърчава приобщаващите модели на 
управление, даващи възможност на местните общности при вземане на стратегически 
решения; 

 подпомагат създаването на нови работни места в резултат на предлагането на 
нови услуги, предоставени на хора в неравностойно положение; 

 включват в пазара на труда малцинствени групи, самотни жени, хора с увреж-
дания и др., които остават изключени от възможностите за генериране на доходи. 

Социалните предприятия имат важна роля в обществото, като предоставят рабо-
та на хора, които трудно се конкурират на основния пазар на труда (Terziev et al., 2016). 
Много социални предприятия, които се нуждаят от бизнес подкрепа, са изправени пред 
предизвикателства при идентифицирането на различните модели на работа. Работата в 
тях изисква гъвкавост, умения и компетенции за справяне с предизвикателствата на 
средата. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Ролята на средата за устойчиво развитие на социалното предприемачест-

во и социалните предприятия в България 
Ролята на средата за устойчиво развитие на социалното предприемачество и со-

циалните предприятия в България е ключова. Тя е много динамична, силнотурбулентна 
и се влияе от множество фактори, които оказват въздействие върху развитието на соци-
алните предприятия. Важно е да се създадат подходящи условия за изграждане на со-
циални предприятия с широк обхват, включващи всички уязвими групи на съответната 
територия. Някои от по-важните фактори, предизвикателства и ограничения, които са 
анализирани, са икономически, социални и институционални. 

Социалните предприятия се създават за постигане на социални цели (преодоля-
ване на социална несправедливост или социални неравенства по отношение на уязвими 
групи хора, или постигане на обществено значими цели в сферата на екологията и 
устойчивото развитие) и подчиняват икономическата си дейност на това в противовес 
на целите, свързани с реализиране на печалба в полза на отделни лица. Социалните 
предприятия си поставят за пряка водеща цел да създадат социални ползи в интерес на 
обществото или на техните членове. Най-сериозна причина за активизиране на ролята 
на социалните предприятия за развитие на регионите има кризата, която наложи големи 
преструктурирания, тежки икономически сътресения, нарастване на безработицата или 
непълна заетост, както и сериозни пропуски в предоставянето на публични услуги, 
особено за най-уязвимите групи хора [2]. 
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Приносът на социалните предприятия за социално-икономическото развитие на 
средата може да се разглежда от различни гледни точки: 

 осигуряват достъп до основни услуги (социални, образователни и здравни) на 
местните общности, включително за най-уязвимите групи от населението; 

 допринасят за по-балансирано използване на ресурсите, при това с подкрепата 
на заинтересованите страни, което насърчава приобщаващите модели на управление, 
даващи възможност на местните общности при вземане на стратегически решения; 

 подпомагат създаването на нови работни места в резултат на предлагането на 
нови услуги, предоставени на хора в неравностойно положение; 

 включват в пазара на труда малцинствени групи, самотни жени, хора с увреж-
дания и др., които остават изключени от възможностите за генериране на доходи. 

За да се характеризира едно предприятие като социално, е необходимо то да от-
говаря едновременно на следните критерии:1 

 Бизнес инициатива – икономическа дейност, осъществявана по предприема-
чески начин. 

 Социална цел – да се постигне устойчива социална промяна за дадена уязвима 
група или да бъде решен общозначим обществен проблем. За всяко социално предпри-
ятие измеренията на тази нестопанска цел трябва да са ясни (например заетост, социал-
на интеграция, включване, опазване на околна среда и т.н.). 

 Институционална независимост – социалното предприятие не е създадено 
от/не е подчинено на държавен орган или община според вътрешноорганизационните 
си документи. 

 
Фигура 1. 
 

 
 

                                                 
1 Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България – Пътна карта (2015 – 2020). Български център за несто-
панско право и Фондация Помощ за благотворителността. http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/publikacii/plan_se.pdf/. 
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 Демократично включване – решенията за развитието и дейността на бизнес 
инициативата се вземат при отчитане на желанията и предпочитанията на представите-
лите на съответната уязвима група. 

 Прозрачен начин на управление – спазват се общо определени или специфични 
правила за прозрачност и отчитане пред обществото. 

 Реинвестиране на печалбата – печалбата от дейността преимуществено и пе-
риодично се реинвестира в самата бизнес инициатива. 

Социалното предприемачество трябва да се насърчава от европейските програ-
ми, стратегиите за регионално и местно развитие и политиката на държавата, както и да 
бъде осигурено национално финансиране (Фигура 1). 

 
Подкрепа за дейността на социални предприятия 
• социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество; 
• социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 

сектора на социалната икономика; 
• обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социални-

те предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; 
• оборудване и адаптиране на работни места; 
• подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпростра-

няване на добри практики в сферата на социалната икономика; 
• подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на 

социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с 
увреждания; 

• предоставяне на „подкрепена заетост“ на хората с увреждания [5: 183 – 188]. 
 
Фигура 2. 
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Статистическо изследване на социалните предприятия в България стартира през 
2013 г. и е с годишна периодичност. Обект на изследване са всички нефинансови пред-
приятия и предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност 
през съответната отчетна година. Основен източник на информацията са годишните 
отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс, и годишният 
отчет на предприятията с нестопанска цел. 

Основната цел на статистическото изследване на социалните предприятия в 
България е да идентифицира предприятията в областта на социалната икономика и да 
осигури информация по определени показатели за социалните предприятия в страната. 

На Фигура 2, са представени примерни справки от Националната база данни на 
МТСП за социалните предприятия в България – НСИ, 2012. 

Фактори на социалното предприемачество 
Някои от по-основните фактори и ограничения, които са анализирани, са ико-

номически, социални, институционални, инфраструктурни и др. 
 Икономически фактори 
Нивото на безработицата при младите хора (15 – 29 години) надхвърля 30 %. 

Сериозен е проблемът с високите нива на дългосрочната безработица. Образователната 
и квалификационната структура на безработните лица са изключително неблагоприят-
ни. Значителна част от безработните са с основно или без образование и липса на вся-
каква квалификация. По-лошата образователна структура на населението, ниската 
квалификация, високата безработица понижават качеството на работната сила и влияят 
негативно върху икономическата активност. 

 Социални фактори, инфраструктура и качество на живот 
Специализираните социални услуги за уязвими групи и възрастни се предоста-

вят от общините, като основната част от тях са делегирани държавни дейности. Специ-
ален проблем, особено за общините с множество разпръснати селища, е лошото качест-
во на пътищата и липсата на специални транспортни средства за осигуряването на 
мобилни социални и здравни услуги за възрастни хора и хора с физически увреждания. 
Усъвършенстването на обслужването се затруднява от липсата на финансови ресурси и 
от ниските доходи на жителите. В около една трета от по-малките селски общини до-
пълнителен проблем е и липсата на квалифициран персонал, който да извършва специ-
ализирана помощ и услуги. Достъпът до специализирани медицински услуги на насе-
лението от селските райони е затруднен поради закриване на част от болничните заве-
дения, влошено състояние на здравната инфраструктура и базовото медицинско обо-
рудване, което се отразява неблагоприятно на качеството на услугите. Посочените 
проблеми са сериозна пречка за поддържане на качеството на живот и достъпа до ка-
чествени здравни услуги особено за хроничноболните, хората с увреждания и  възраст-
ните хора. Като се има предвид застаряващото население, се засилва необходимостта от 
разширяване и модернизация на социалните услуги в общността, насочени към предот-
вратяване на институционализацията, като дневни центрове за хора с увреждания и 
социално обслужване по домовете. 

 Институционални фактори 
Социалното предприемачество не може да се извърши, без да се отчита ролята 

на различни организации и институции, защото всяка дейност се нуждае от организа-
ция на различни нива независимо дали на национално или регионално ниво. 

 Бариери и ограничения на социалното предприемачество 
На Фигура 3 анкетираните посочват, че концепцията на социалното предприе-

мачество е непозната за по-голяма част от обществото, а информацията относно соци-
алното предприемачество сред стопанските организации в България е недостатъчна и е 
необходимо да се работи системно и последователно за повишаване на информира-
ността и мотивация за развитие на социалните предприятия [7: 203 – 208; 4: 89 – 98]. 
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Фигура 3. 
 

 
 
Сред различните бариери и ограничения за устойчиво развитие на средата, въз-

действаща върху социалното предприемачеството, е липсата на финансови ресурси, на 
информация и знания за ползите на предприемачеството. Други ограничения в предп-
риемачеството могат да бъдат отбелязани като несигурност и неяснота в приходите от 
предприемачество, риск от загуби поради лоша публична инфраструктура. Местната 
бизнес среда, кредитният достъп, обществените възприятия, пазарният достъп и липса-
та на консултантски услуги, тежката бюрократична среда, липсата на желание за соци-
ално предприемачество, на обществен интерес и на предприемаческа култура също 
затвърждават мястото си сред основните проблеми [4: 89 – 98]. 

 
Заключение 
 
Развитието на социалното предприемачество в България може да повлияе зна-

чително върху устойчивото развитие на регионите и средата чрез промотиране на 
предприемачески инициативи за решаване на тежки социално-икономически проблеми, 
като дългосрочна безработица, липса на заетост на хората в неравностойно положение, 
интеграция и заетост на етническите групи, социално включване на други хора в уяз-
вимо положение. За да се решат тези въпроси, е необходимо да се създадат подходящи 
условия за изграждане на социални предприятия за по-успешна интеграция и устойчиво 
преодоляване на социалното изключване. Социалното предприемачество може да по-
добри жизнеността на социалните предприятия чрез предоставяне на нови възможности 
за диверсификация и по-ефективно използване на местните ресурси. 

Устойчивото развитие на социалните предприятия би могло да се постигне при 
решаване на социално значими проблеми със средствата и подходите на социалното 
предприемачество и неговото популяризиране. 
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Въведение 
 
Един от основните стълбове, на които се скрепи развитието на европейския со-

циален модел, е концепцията за социално предприемачество. Концепцията има значи-
телен принос за развитието на европейската социална икономика. Като съществен 
елемент от социалната икономика социалното предприемачество има значителен при-
нос чрез иновативните си решения да изпълнява незаменима роля за социалното и 
териториалното сближаване на държавите – членки на ЕС. 

Фундамент на концепцията за социално предприемачество е стопанската 
дейност на предприятията, която е ориентирана не само към максимизиране на тяхната 
печалба, а и към постигане на резултати, свързани с благосъстоянието на някои соци-
ални групи в неравностойно положение, и на цялото общество [11]. 

В рамките на ЕС социалната икономика се утвърждава като неотменима част от 
социалната среда и мрежите за социална защита, която генерира и съчетава успешно 
стопанската рентабилност и социалната солидарност. Социалната икономика е носител 
на демократични ценности, които поставят на първо място човека, като създава работ-
ни места и насърчава активното гражданство. Развитието на потенциала на социалната 
икономика е в зависимост от адекватността на създадените политически, законодателни 
и икономически условия [12]. 

На 13 юли 2010 г. ЕС приема Стратегията „Европа 2020“1, която се изгражда на 
основата на Лисабонската стратегия от 2000 г. Ключово понятие в Стратегията „Европа 
2020“ е приобщаващият растеж, като се съсредоточат усилия и средства за борба с 
бедността и социалното изключване чрез развитието на пазара на труда, включително в 
кризисни условия. Стратегията определя във взаимовръзка 3 приоритета, 5 цели и 7 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_BG_ACT_part1_v1.pdf. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

354 

водещи инициативи. Социалната икономика има връзка с всеки елемент на тази функ-
ционална структура, но най-пряка е тя в Приоритет 3: приобщаващ растеж, чрез който 
ще се стимулира икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социал-
но и териториално сближаване. 

На 27 октомври 2010 г. Европейската комисия прие Съобщение за Акт за един-
ния пазар2 за конкурентоспособна социална пазарна икономика, който включва пред-
ложения за насърчаване на предприятията на пазарната икономика, като осигуряване на 
достъп до ресурси и благоприятна юридическа и икономическа среда. 

Социалното предприемачество като бизнес концепция включва решаване на со-
циални проблеми, чието решаване в много случаи изисква социална промяна. Една от 
промените е въвеждане на концепцията за социални иновации, фокусираща вниманието 
върху идеите и решенията, които създават социална стойност, както и върху процесите, 
чрез които те се генерират, независимо от къде идват [9]. 

Целта на статията е да се разгледа концепцията за социално предприемачество в 
контекста на иновативните решения за създаване на разнообразни форми на социални 
предприятия, социални умения и перспективи за развитие. 

 
Методология на емпиричното изследване 
 
Изследването представя резултатите от пилотно проучване на концепцията за 

социално предприемачество в шест държави от ЕС (България, Гърция, Италия, Есто-
ния, Ирландия, Малта) по проект SESBA – Умения за бизнес консултанти в областта на 
социалното предприемачество. 

Използваната методология на изследване се базира на проведени анализи, които 
включват: преглед на актуални стратегически документи; анализ на съществуващата 
правна рамка за регламентиране на дейността на социалните предприятия; преглед на 
нивото на развитие на предприемаческите умения и как тези умения се развиват в от-
делните държави; анкетно, онлайн базирано проучване за събиране на информация и 
данни. Анкетата включва структурирани въпроси към следните експерти: представите-
ли на бизнес консултантски организации; бизнес консултанти като физически лица; 
социални предприемачи. 

При провеждането на анализа са използвани следните подходи: изследователс-
ки подход – изследване и анализ на нормативни документи, свързани с дейността на 
социалните предприятия, с фокус върху изследването на възможностите за създаване 
на иновативна среда и умения, като се изготвят препоръки и перспективи, позволяващи 
по-доброто функциониране на социалните предприятия; системен подход – секторна 
насоченост и система от дейности на социалните предприятия; прагматичен подход – 
при осъществяването на дейностите се отчитат реално съществуващите бариери пред 
развитието на социалните предприятия, като се търсят прагматични краткосрочни и 
дългосрочни решения за тяхното преодоляване както в рамките на действащото зако-
нодателство, така и за изготвянето на перспективи за по-нататъшно развитие на соци-
алното предприемачество. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Социалното предприемачество – двигател на иновативното развитие 
Ефектът на концепцията за социално предприемачество в литературата все по-

често се свързва с въвеждане на социални иновации. В основата на съвременните соци-
ални иновации стоят: 

 обменът на идеи и ценности в обществото; 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act_en.pdf. 
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 укрепването на ролите и взаимоотношенията в социална среда; 
 интегрирането на частния капитал с публична подкрепа. 
В този контекст през последните години в бизнес практиката на ЕС се наблюда-

ва значително търсене на предприемачи с нова визия, способни да се справят с глобал-
ните, националните и местните проблеми, които пазарът и държавата не успяват да 
разрешат [6]. Тези възможности се появяват като нови социални предприятия, които 
могат да бъдат определени като организации, задвижвани по-скоро от социални или 
културни ценности, а не от преследване на финансова печалба. Поради това социалните 
предприятия създават стойност, но те не са мотивирани от присвояване на тази 
стойност [5; 8]. Най-често целите им включват създаване на заетост, стабилни работни 
места, достъп до работа за групи в неравностойно положение, предоставяне на услуги 
на местно равнище и възможности за обучение и личностно развитие. 

Следователно социалното предприятие развива бизнес предимно със социални 
цели, като не се ръководи от необходимостта за максимизиране на печалбата за акцио-
нерите и собствениците. Наред с това социалните предприятия дават възможност да се 
включват и заинтересовани инвеститори, които очакват дял от печалбата в замяна на 
инвестиционния си риск. От една страна, социалните предприятия се стремят да отго-
ворят на обществените нужди. От друга страна, за да постигнат целите си, социалните 
предприятия трябва да са финансово устойчиви. Тоест социалните предприятия имат за 
цел и постигане на печалба, за да обслужват своите заинтересовани страни, а именно 
акционерите [7]. Следователно с различни водещи цели социалните предприятия тряб-
ва да задоволяват икономически, социални, екологични и психологически изисквания 
на своите заинтересовани страни чрез процес на създаване на стойност. Създаването на 
социална ценност е основна отличителна черта на социалното предприемачество [10]. 

Редица автори допринесоха за дефинирането на социалните предприятия, доба-
вяйки допълнителни подходи, като: концепцията за търсене на бизнес решения на со-
циални проблеми [3]; съвместната доброволна работа от частни и обществени органи-
зации, които се стремят да разрешават социални проблеми чрез хибридни структури с 
микс от стопански и нестопански дейности [1; 4]. 

Ролята на иновациите в социалния сектор се признава от всички автори. Като 
такива иновациите се разглеждат като капацитет за промяна или адаптиране на нови 
идеи, процеси, продукти или услуги от страна на организациите с цел да се конкурират 
и да се дистанцират успешно на пазара. 

Най-често се разграничават три вида иновации – технологични, бизнес и соци-
ални. Технологичните иновации се фокусират върху създаването на нови идеи и зна-
ния, които могат да бъдат използвани за производство на продукти и услуги. Бизнес 
иновациите се фокусират върху икономическите ползи от иновациите, като пазарен дял 
или процент на печалба. Социалните иновации се фокусират върху социални ценности, 
като решението на социални проблеми с ограничени ресурси, търсещи политическо 
признание, финансова подкрепа, доброволен труд и благотворителна ангажираност. 

Важно е да се отбележи, че има нови характеристики по отношение на начина, 
по който социалните предприятия правят нововъведения, чрез съвместно създаване на 
стойност с клиентите, изграждане на мрежи за сътрудничество в социалния сектор като 
двигатели на иновациите. 

За разлика от всички анализирани страни, България развива най-разнообразни 
форми на социално предприемачество (Таблица 1). В страната има разработена правна 
рамка, съдържаща няколко важни стратегически документа, като Закон на предприятия-
та за социалната и солидарна икономика. Разработена е Национална концепция за разви-
тие на социалната икономика до 2019 г. Концепцията е изцяло ориентирана към пости-
гане на целите на „Европа 2020“ – Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, която предлага визия за социална пазарна икономика на Европа за XXI в. 
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Таблица 1. Форми на социално предприемачество в избрани държави на ЕС 
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България Х Х Х Х Х Х Х X X 
Гърция X X X X X X  X  
Ирландия X X X X X X  X X 
Италия X X X - X X  X  
Малта        X  
Естония - - - - Х Х  X X 

 
Умения и компетенции в социалното предприемачество 
Социалната мисия и процесът на вземане на консенсусни решения изискват от 

социалните предприемачи да владеят редица умения. Анализът показва, че необходи-
мите умения и компетенции варират по държави в зависимост от характера на бизнеса 
и управлението на социалното предприятие. 

 
Таблица 2. Умения за развитие на социалното предприемачество по държави 
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Данните в Таблица 2 показват, че най-значими за социалните предприемачи са 
умения, като изграждане на мрежи, динамичност в работата и проява на инициатив-
ност, комуникативност, сътрудничество и работа в екип, изграждане на връзки с мест-
ните общности, власти и институции. 

За условията на България [2] с най-голяма тежест експертите оценяват умения, 
като добро управление, инициативност, сътрудничество и работа в екип, комуникатив-
ност, организационна структура и култура, отвореност към промяна. 

В Таблица 3 е направена оценка на основните области, които експертите оценяват 
като най-важни за придобиване на знания и умения. За развитието на социалното предп-
риятие и предоставянето на ефективни социални услуги най-голямо значение имат знани-
ята по стратегическо планиране (4.40). С оглед на постигане основно на социалните цели 
голямо значение за експертите имат знанията и уменията за познаване на различни прог-
рами и грантови схеми, както и източници за осигуряване на финансови средства. За 
България най-високо са оценени знанията и уменията за стратегическо планиране и съв-
ременните знания за управление на бизнес с приоритетни социални цели (4.41). 

 
Таблица 3. Оценка на предметните направления за придобиване на знания 

и умения по държави 
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Гърция 3,83 3,97 4,27 4,37 4,17 4,47 4,37 4,30 4,37 4,37 4,00 2,33 

Ирландия 4,00 4,03 4,26 4,21 4,21 4,39 4,16 4,15 4,21 4,42 4,21 3,00 

Малта 4,37 3,70 4,44 4,48 4,26 4,44 4,22 4,15 4,30 4,59 4,16 3,19 

Естония 4,04 4,75 4,36 4,64 3,96 4,39 3,96 4,71 4,07 4,36 3,79 3,29 

Италия 3,70 3,70 3,75 4,05 3,90 4,10 3,90 4,20 3,95 4,25 4,00 2,85 

България 4,24 4,00 4,32 4,25 3,96 4,31 4,06 4,40 4,18 4,41 4,41 3,15 

Средно 4,03 4,02 4,23 4,33 4,08 4,35 4,11 4,32 4,18 4,40 4,09 2,97 
 
Оценката на различните видове образование (Таблица 4) показва, че най-добро 

обучение по социално предприемачество се получава в професионалните техникуми, 
гимназии и училища. Много високо се оценяват и възможностите за продължаващо 
обучение или обучението през целия живот, което се предлага от университетите, вис-
шите училища и центровете за професионално обучение. 

 
Таблица 4. Оценка на видовете образование по държави 
 

Държава 
Средно 

образование
Висше обра-
зование 

Професионално 
образование 

Курсове Други 

Гърция 3,47 3,77 4,13 3,87 2,27 
Ирландия 3,53 3,58 4,05 4,32 3,00 
Малта 4,30 4,30 4,67 4,78 3,15 
Естония 3,64 3,96 4,64 4,50 3,36 
Италия 3,70 4,30 3,80 3,55 2,55 
България 3,61 4,04 4,37 4,27 3,11 
Средно 3,71 3,99 4,28 4,21 2,90 
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Експертите споделят, че най-ефективно се явява обучението в работните срещи 
и семинари по социално предприемачество (Таблица 5). Предимствата на този вид 
курсове е, че те са строго фокусирани върху определена тематика, провеждат се в 
удобно време, без продължително откъсване от работа. Лекторите, които обучават в 
тези курсове, са водещи експерти по темата на семинара. На курсистите се предоставят 
полезни материали или достъп до електронни платформи, което позволява обучението 
да се осъществява чрез различни дигитални средства, без да се ограничава времето или 
мястото на достъп. Гъвкавостта на достъп до тези форми ги прави предпочитани, осо-
бено за предприемачи, които трудно могат да се отделят от работната среда. Особен 
интерес във всички изследвани държави се проявява към курсовете (дисциплините) 
като част от учебните планове по предприемачество. Краткосрочните курсове са с по-
голямо предпочитание в сравнение с дългосрочното обучение. 

 
Таблица 5. Оценка на курсовете за обучение по социално предприемачество 

по държави 
 

Държава 
Курсове като част 
от учебните пла-

нове 

Дългосрочни 
курсове (1 – 6 

месеца) 

Краткосрочни 
курсове (1 – 2 
седмици) 

Работни 
срещи и 
семинари

Други 

Гърция 3,53 3,63 3,40 4,10 2,40 

Ирландия 3,61 3,74 3,82 4,47 3,00 

Малта 4,11 4,15 4,33 4,44 3,11 

Естония 4,54 3,93 4,36 4,68 3,32 

Италия 3,95 3,85 3,70 3,90 2,50 

България 3,94 4,11 3,95 4,13 3,05 

Средно 3,95 3,90 3,93 4,29 2,90 
 
Перспективи на развитие на социалното предприемачество 
 
Европа е изправена пред огромни предизвикателства: 
 икономическа криза – нивата на безработица, бедност и социално изключване 

достигнаха рекордни стойности; 
 демографски промени – населението в трудоспособна възраст в Европа се 

свива, а делът на възрастните хора нараства. Противопоставянето на тези тенденции се 
търси в намирането на решения, които да осигурят устойчиви и адекватни системи за 
социална защита. Тези системи трябва да водят до повишаване на икономическото и 
социалното благосъстояние. 

Насърчаването на социалното предприемачество, особено по време на сегашния 
тежък икономически климат, може да отключи потенциал за растеж и генериране на 
допълнителна социална стойност. За да се реализира този потенциал, трябва да се раз-
работи и приложи цялостна политическа рамка, включваща широк кръг заинтересовани 
страни от всички сектори на обществото (гражданско общество, частен и публичен 
сектор) на всички равнища (местно, регионално, национално и европейско). 

В обозримо бъдеще се очаква интересът към социалното предприемачество 
непрекъснато нараства. Правителствата и публичните органи се насочват към социал-
ните предприятия, за да доставят устойчиви услуги и да развиват местните икономики. 
Това изисква успешни партньорства между местните власти и социалните предприятия. 
Социалните предприятия изграждат както социален, така и финансов капитал. Те оси-
гуряват важни и рентабилни услуги за обществения сектор. Разпределянето на печалба-
та на акционерите не е основен приоритет за социалните предприятия. По-голямата 
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част от печалбите се реинвестира в социални дейности, създавайки мултиплициращи 
ефекти. 

Социалните предприятия предизвикват и помагат публичният сектор да подоб-
ри начина, по който проектира и предоставя услуги. Те носят новаторски идеи и могат 
да работят в някои от най-трудните социални сектори. В същото време те повишават 
стандартите за етичен бизнес и корпоративна социална отговорност. 

Приносът на социалните предприятия се осъществява чрез: 
 задоволяване на социални потребности за справяне със социални или еколо-

гични предизвикателства; 
 насърчаване на пазара на социални услуги; 
 подобряване на обществените услуги чрез формиране на дизайна на услугите, 

създаване на нови подходи и предоставяне на услуги; 
 подобряване на нивото на предприемачество, което показва, че социалният 

ангажимент и бизнес успехът могат да бъдат комбинирани. 
Необходимостта и перспективността на социалното предприемачество се подк-

репят от следните по-важни последици: 
 Социалните предприятия помагат за посрещане на социалните и екологичните 

нужди. 
 Социалните предприемачи се задвижват от желанието си да променят общес-

твото към по-добро. Социалните предприятия използват силата на устойчив бизнес 
модел, за да отговорят на социалните нужди и да регенерират необлагодетелстваните 
общности. 

 
Заключение 
 
Подобряване на социалното благосъстояние на държавите – членки на ЕС, може 

да се постигне чрез изграждане на социални предприятия за създаване на стойност, 
съответстваща на социални каузи и на социалната общност, чиято социална промяна се 
изгражда чрез новаторски дейности. 

В България има голям брой предприятия и организации, които попадат в секто-
ра на социалната икономика: специализирани предприятия; кооперации на хора с ув-
реждания; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и отговарящи на пока-
зателите на социални предприятия; социални предприятия във връзка с юридически 
лица с нестопанска цел; асоциации; неправителствени организации. В сектора нефор-
малните структури имат също своето място и роля – мрежи и платформи, които работят 
върху развитието на социалната икономика. 

Социалните предприятия се нуждаят основно от подкрепа и консултации, пре-
доставени от добре обучени практикуващи предприемачи, които притежават необхо-
димите ключови умения, квалификация и компетенции за ефективно управление на 
социалните предприятия. 

Уменията и компетенции варират според видовете консултантски услуги, но са 
насочени главно към управление и развитие на бизнеса. Те включват: умения за кому-
никация, сътрудничество и представяне, умения за аналитично и критично мислене, 
организационни умения, умения за решаване на проблеми, иновативно мислене, лидер-
ски умения, работа в екип, управление на времето и дигитални умения. Техните задъл-
жения и задачи са съсредоточени върху предоставянето на подкрепа в различни облас-
ти, особено бизнес планиране, развитие и управление на бизнеса, управление на проек-
ти, обучение и наставничество. 

Социалното предприемачество е добра концепция, която балансира стремежа 
към печалба с възможността да се помага на обществото и общността като цяло. 
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В Стратегия за развитие на висшето образование в Р България за периода 2014 – 

2020 г. се казва: „Днес системата на висшето образование в България е изправена пред 
двойно предизвикателство: от една страна, да се ускори и завърши започналият процес 
на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски 
държави; от друга страна, да се реализира успешно процесът на стратегическа транс-
формация на висшето образование – от допълваща обслужваща сфера във фактор за 
печелене на предимство в европейската и глобалната надпревара за знания, умения, 
икономически и материален просперитет и духовен напредък“. 

Съдържанието на понятието „наука“ се разделя на две основни направления: 
природни науки, които изследват природните явления, и социални науки, които изуча-
ват човешкото поведение и общество. Изследванията в тези две групи се основават на 
наблюдения и възможността за проверка на изводите чрез повторими експерименти. 

Наука в най-общ смисъл е система от обективно знание. В по-тесен смисъл нау-
ката е знанието за възприемания свят, добито чрез емпирични научни методи, основано 
на наблюдаеми явления, което може да бъде както потвърдено, така и отхвърлено. 

Мисията на науката е да проправя разумния път на практиката. Науката за уп-
равление със своите идеи, концепции, модели и механизми е призвана да спомогне за 
преодоляването на този вечен проблем. В най-широкия класически смисъл тя е систе-
матизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. 
Съвременната философия на науката дефинира изследваното понятие по-тясно, като 
ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на 
научния метод. 

Социални науки са онова поле от академични изследвания, които разглеждат 
аспектите на човешкото общество. Научните изследвания се превръщат в задължителен 
елемент от процеса на вземане на управленски решения. 
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Науката е постоянно усилие да се придобие и увеличи човешкото познание и 
разбиране посредством строги научни изследвания. Използвайки контролирани експе-
рименти, учените търсят и събират сведения за природни или обществени явления, 
записват измерими данни, свързани с наблюдения, анализират тази информация за 
изграждане на теоретични обяснения на изучаваните процеси и явления. 

Методите на научните изследвания включват изграждането на хипотези за наб-
людаваните явления, провеждане на тестове и експерименти, проверяващи тези хипоте-
зи в контролирани условия. От учените се очаква да публикуват тази информация, така 
че други учени да могат да направят подобни опити за проверка на техните заключе-
ния. Резултатите от този научен процес позволяват по-добро разбиране на минали 
събития и по-добра способност за предвиждане на бъдещи събития от същия вид като 
тези, които са били изследвани. 

Науката е опит за разбиране и обясняване на същността на явленията. Въпросът 
колко е голяма тази стъпка води до определението на наука, което е предмет на фило-
софията на науката. Карл Попър в своя труд „Философия на науката“ твърди, че „нау-
ката започва с митове и с критиката на митове“. Мощта на една наука се определя от 
възможностите ѝ да прогнозира. 

Смисълът на знанието се свежда до възможността за прогнозиране на явления 
от заобикалящия ни свят. За да може да реагира по адекватен начин, човек има потреб-
ност да знае при какви условия и кога в течение на времето ще настъпи определено 
явление или събитие. От икономическа гледна точка средствата за задоволяване на 
потребностите на хората са благата, а знанието е благо, което задоволява потребността 
на човека да опознава света, в който живее. 

В съвременния свят, характеризиращ се с изключителна динамика в създаването 
на върхови научни постижения при огромен ресурс от информация, приемствеността на 
натрупаното научно знание и придобития практически опит е най-важното условие за 
успех във всяка дейност. Именно управлението на знанието ще ни помогне да не губим 
дни, месеци и дори години в събиране отново на вече известни постижения и повторно, 
че дори понякога и за пореден път да минаваме по пътя на метода проба – грешка. 

Публикационната активност се оценява с различни показатели, които са взаим-
носвързани. Всеки, който се занимава с наука, публикува в списания и участва в раз-
лични научни форуми, трябва да знае, че показател за неговата продуктивност е броят 
на публикациите му за определен период от време.1 Вследствие на това той може да 
очаква широк отзвук или напротив. Този показател отразява интереса към всеки, който 
се занимава с наука, и дава стойността на значимостта и полезността на публикациите. 
В този смисъл показателна е степента на използването им и отзвука от тях, която мо-
жем да преценим по броя на цитиранията2 например. 

По-голяма вероятност един автор да бъде цитиран е, когато участва в национал-
ни и международни научни форуми, които имат широк отзвук и участниците получават 
висока оценка за труда си не само на форума, но и след това, чрез голям брой цитира-
ния от колеги в същата научна сфера.3,4 Импакт факторът е само една от трите стандар-
тизирани мерки, създадени от Института за научна информация (ISI), които могат да се 
използват за измерване на начина, по който получава цитати5 на авторовите статии във 
времето. 

                                                 
1 Маринов, Р., С. Стойков, П. Маринов. Импакт факторът и неговото място в сферата на науката за сигурност. 
НК на НВУ „В. Левски“, 2017. 
2 Цитирането е процес на предоставяне на библиографски сведения за използван източник в документ, които го 
идентифицират. 
3 Костова-Пикет, Д. Управление на финансите на университетите и колежите в САЩ. Стара Загора: Иска М-И, 
2011. 
4 Костова-Пикет, Д. Стратегии за управление на финансите на университетите и колежите в САЩ, 2011. 
5 Импакт факторите: употреба и злоупотреба. Elsevier Science. 
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Съобщенията за цитиране в списания на Института за научна информация 
Journal Citation Reports (JCR®) – (ISI®) дават т.нар. „импакт фактор“ (фактор на влия-
ние), който се издигна от незначителен библиометричен индикатор до основна мярка за 
качеството на дадено списание, неговите изследователски издания, изследователите, 
които публикуват в изданието, и дори институцията, за която работят. 

Цитатите на статии, публикувани през дадена година, нарастват остро с макси-
мум между втората и шестата година след публикуване. След този пик цитирането 
намалява експоненциално. Кривата на цитиране на всяко списание може да бъде описа-
на чрез относителния размер на кривата (по отношение на площта под линията), бли-
зостта на пика до началото на кривата и скоростта на спадане на кривата. Тези характе-
ристики формират основата на ISI индикаторите – импакт фактор, индекс на неза-
бавност (immediacy index) и време за 50 % от всички цитирания (cited half-life).6 

Индексът на незабавност е мярка за несиметричността на кривата, т.е. доколко 
пикът на кривата лежи в близост до началото на графиката. 

Друга възможност за разпознаване на един учен е публикуване на негови статии 
в реномирани списания. Препоръчително е да се публикува в списания с висок рейтинг 
– с висок импакт фактор. Опитът показва, че размерът има значение. В случай, че им-
пакт факторът е висок, списанието или научният форум (конференциите) ще бъдат 
включени в световната система за рефериране, индексиране7 и оценяване. Това със 
сигурност ще донесе високо признание на автора. 

Изводът, който можем да направим, е, че импакт факторът по своята същност е 
полезен. Той води до повишаване на взискателността както на научните списания към 
публикуваните от тях материали, така и на авторите към изданията, в които публикуват. 
Тази взискателност би подпомогнала преодоляването на слабостите на пазара на перио-
дични издания – най-вече масовостта, за сметка на научното съдържание и ценността. 

Пример за водеща интернет платформа за научна литература, която се предоста-
вя от университетските библиотеки и институции, е ScienceDirect. ScienceDirect Freedom 
Collection е водеща интердисциплинарна колекция, насочена към академичната общ-
ност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer 
review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва 
достъп до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно открива-
емо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съ-
държание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание. 

Най-голямата по рода си библиографска и наукометрична база данни в областта 
на научната, медицинската и техническата литература е „Scopus“. Тази база данни е 
незаменим помощник на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване 
и анализ на научната информация. В „Scopus“ може да бъде направена оценка на спи-
сания, автори и институции. Добавени са близо 4 млн. нови статии отпреди 1996 г., 
както и нова метрика на ниво статия, а списанията на отворен достъп са индикирани в 
базата данни. 

„Scopus“ включва над 21 хил. научни издания на повече от 5000 издатели, общо 
над 57 млн. библиографски записи; над 3800 списания със свободен достъп; над 90 хил. 
книги и информация за статии под печат от над 3850 списания, материали от конфе-
ренции, патенти и други ресурси.8 

На следващо място бихме могли да разгледаме „Mendeley“, който представлява 
свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учени-
те и студентите. Чрез създаване на онлайн профил платформата индексира и организи-

                                                 
6 Journals Impact Factors List – 2016 Citation Reports Rankings . [online]. https://www. omicsonline.org/open-access-
journals-impact-factors.php?gclid=Cj0KEQjwldzHBRCfg_aImKrf 7N4BEiQABJTPKI. 
7 Процес, включващ определянето на ключови думи и предметизиране на всеки документ в списанието и синх-
ронизирането му с речник/тезаурус по съответната дисциплина за по-лесно откриване. 
8 http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote 
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ра вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за 
цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене, анотиране и водене на 
бележки; импортиране и организация на документи; споделяне на научна информация 
и проекти в уебсреда; откриване на статии, учени и научни групи; и достъп чрез мо-
билни устройства. На базата на споделената от потребителите информация можете да 
откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична инфор-
мация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.9 

На базата на представените факти можем да обобщим, че престижът на научни-
те списания се извоюва с времето и зависи от много фактори, като не всички се подда-
ват на количествена оценка. Във всяка академична дисциплина има влиятелни списа-
ния, които получават много заявки за публикуване и могат да подбират съдържанието 
си. Въпреки това има и по-малки списания с отлично качество. 

Първата професионална класация на 500 най-престижни университета в света е 
факт след двугодишно изследване на Института за висше образование на Китай 
(Shanghai Jiao Tong), като посочва критерии, които са определили тази класация, пока-
зани в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Методология на изследването, критерии и тяхното тегло 
 

Индикатор Критерий Тегло, % 
Nobel Нобелови лауреати по физика, химия, медицина и икономика 20 
HiCi Изследователи с много висока цитируемост в 21 широкообх-

ватни научни области 
20 

N & S Статии в Nature и Science 20 
SCI Статии, представени в Science Citation Index-expanded и Social 

Science Citation Index 
20 

Performance 
per faculty 

Академични постижения, отнесени към един член на акаде-
мичната общност 

20 

 
През 2004 г. в своя статия проф. д-р Борислав Тошев посочва съдържаща инди-

каторите, критериите и тяхното тегло, въз основа на които е формирана класацията на 
университетите в низходящ ред на получените числа оценки. 

Важно е според нас да се съобразим със съвременните тенденции в развитието 
на науката, и по-специално с интердисциплинарния характер на приложните научни 
изследвания и проникването във всички останали клонове на науката на компютърните 
технологии за събиране, обработка, предаване и съхраняване на информацията. Това 
ще бъде в основата на успешното управление на знанието в научно-образователните 
организации в системата за сигурност. 

Така най-пълно ще се приобщим към международно признатото определение на 
Фраскати на термина „наука“10, което е допълнено от „Хартата на европейските учени“, 
където учените се описват като „професионалисти, които работят върху разбирането 
или създаването на нови знания, продукти, процедури, методи и системи и върху уп-
равлението на съответния проект“. 

И тогава научното знание ще бъде не само оценка, но и признание за постигнато-
то от научно-образователната организация в сферата на науката и нейните приложения. 

Библиометрията като част от инфометрията се появява през 60-те години на ХХ 
в. и се занимава с количествен анализ на документалния поток. Наукометрията за раз-
лика от библиометрията, която използва предимно вторична информация за публика-
циите, съдържаща се в различни бази данни, изучава количествените методи в развити-

                                                 
9 http://community.mendeley.com/guides 
10 наука – Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Frascati Manual, 
OECD, 2002. 



проф. д.н. инж. Стойко Стойков, проф. д-р Илин Савов 

 

365 

ето на науката като информационен процес. Тя е научна дисциплина, която изучава 
развитието на науката чрез многобройни измервания на научната информация, като 
количество научни статии, публикувани през даден период, цитируемост и др. Науко-
метрията все по-често се използва като абсолютна основа за оценка на изпълнението на 
финансирането на различни научни институти. Съществува мнението, че науката като 
една от най-сложните и интелектуално изискващи човешки дейности не може просто да 
бъде оценена чрез наукометрична формула. За да се избегне субективността в оценката 
на продуктивността на научните единици, се използват многобройни начини на експер-
тна оценка, от които рецензирането е най-разпространено.11 

Обществото ни отдавна е осъзнало необходимостта от изграждане на квалифи-
цирани и компетентни кадри за институциите, свързани с различните аспекти на сигур-
ността.12 

Съвременните рискове и заплахи за сигурността изискват висок професионали-
зъм от кадрите на пряко ангажираните институции в защитата на демократичните цен-
ности и на националната сигурност. Ефективното противодействие на престъпността и 
защитата на националната сигурност изискват качествена и адекватна съвременна 
подготовка на специалисти, които да работят в сектора за сигурност и МВР. Не на 
последно място трябва да се подчертае необходимостта от осъществяване на още по-
активно сътрудничество и с частния сектор в контекста на опазване на обществения ред 
и защита на националната сигурност.13 Необходимостта става все по-голяма за осигу-
ряване на подготвени кадри с висока професионална подготовка, компетентност и 
значима правна култура. 

Съдържанието на съществуващите образователни и обучаващи форми в дър-
жавните и частните университети и в някои ведомства обаче не отговаря на съществу-
ващите, а още по-малко на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, 
че е невъзможно да се преодолее без национална концепция и съответно без система за 
образование и квалификация в сферата на сигурността; утвърждаване на тази основа на 
изисквания и стандарти за заемане на административните длъжности, свързани със 
сигурността, във всички институции на властта, органите на местното самоуправление, 
службите за сигурност, собствениците и операторите на критична инфраструктура, 
както и въвеждане на система за обучаването им през целия период за изпълняване на 
такива функции. 

Привличането и използването на високообразовани, силно мотивирани, загри-
жени и приели за свое призвание националната сигурност граждани е възможно само 
при условие, че съществува високо равнище на имиджа в сектора за сигурност сред 
гражданското общество. Търсенето на надеждни знания и отричането на лъженауката е 
основно човешко безпокойство и неизбежен аспект на това търсене е рискът от грешки 
при вземането на решения. 
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Abstract: Bulgaria is considerably lagging behind the general trends in the EU for the 

introduction of a digital society and it is therefore necessary to adopt specific measures and to focus 
efforts on overcoming the lagging behind. Creating the right conditions for the introduction of Industry 
4.0 will support, on the one hand, the competitiveness of production and attracting investment in the 
economy and, on the other, will help to increase efficiency in optimal resource use. The aim of the study 
is to reveal the possibilities for digital transformation of the Bulgarian business and to give 
recommendations for process transformation, using adequate strategic tools. The results of the study 
show that investment and innovation in IT are a key factor in boosting productivity in the EU and it is 
expected that three quarters of the value of the digital economy will come from traditional sectors 
(industry), so it is crucial to support its digital transformation. 

Key words: Industry 4.0, digital transformation, process optimization 
 

Увод 
 
В световен и европейски план ефектът от приложението на цифровите техноло-

гии и в частност в производствения сектор е изведен като стратегически приоритет. 
Развитието на новите поколения цифрови технологии са водещ фактор за изграждането 
на конкурентоспособна национална икономика в рамките на следващите десетилетия [1]. 

България значително изостава от общите тенденции в ЕС за въвеждане на циф-
рово общество и затова е необходимо да се приемат конкретни мерки и да се насочат 
усилия за преодоляване на изоставането. Създаването на подходящи условия за въвеж-
дане на Индустрия 4.0 ще подкрепи, от една страна, конкурентоспособността на произ-
водството и привличането на инвестиции в икономиката, а от друга, ще способства за 
повишаването на ефективността при оптимално използване на ресурсите [3]. Необхо-
димостта от въвеждане на дигитална инфраструктура е продиктувана от бързия растеж 
на новите технологии, водещи до безпрецедентно автоматизиране и цифровизиране на 
реалните производствени и бизнес процеси и създаване на добавена стойност [6: 42 – 
44]. В този контекст е препоръчително да се създаде иновативна и високотехнологична 
платформа за подпомагане на работата и развитието на индустриалните предприятия от 
традиционните сектори на икономиката както в България, така и в чужбина [2]. Необ-
ходима е социална мрежа на бизнеса и единен централизиран дигитален информацио-
нен регистър за работещите фирми от различните сектори. Тази платформа трябва да 
бъде проектирана така, че да предоставя технологични инструменти за осигуряване на 
повече пазари и по-голям ръст на износа на фирмите [8]. 

Целта на изследването е да се разкрият особеностите и инструментариумът на 
Индустрия 4.0 и да се дадат насоки за създаване на адекватна дигитална инфраструкту-
ра, която да подпомага трансформацията на българските индустриални предприятия. 
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Основната задача е свързана с изследването на световните тенденции в разви-
тието на пазара на месни продукти и очакваните промени в технологично и организа-
ционно отношение за периода 2015 – 2020 г. 

Обект на настоящото изследване са българските предприятия от традицион-
ните сектори на икономиката. 

Предмет на изследването са възможностите за дигитална трансформация и оп-
тимизация на процесите в условията на Индустрия 4.0. 

Изследването подкрепя основните изследователски хипотези, а именно чрез 
идентифициране на световните тенденции за развитие на технологиите и иновациите в 
условия на силна конкуренция и определяне на мястото на българската  промишленост 
в икономиката на Европа и света българските предприятия от сектора биха могли да 
повишат конкурентния си потенциал, като реагират с адекватния стратегически инст-
рументариум за дигитална трансформация. 

При реализиране на настоящото изследване са използвани следните методи: 
анализ и синтез; крос-анализ, индукция и дедукция; аналогия и сравнения; количестве-
ни методи чрез статистическа обработка на SPSS (едномерни, двумерни разпределения, 
χ-квадрат и коефициент на корелация). 

Събрани са данни и информация от НОИ, НСИ, САПИ, отдел „Агростатистика“ 
към МЗХ, Агенцията за маркетингови и пазарни изследвания ICAP, EUROSTAT и др., 
които са анализирани и синтезирани. Използвани са проучвания, стратегии, изводи и 
насоки на работа от национални и регионални програми. 

 
Същност на дигитализацията 
 
В световен и европейски план ефектът от приложението на цифровите техноло-

гии и в частност в производствения сектор е изведен като стратегически приоритет 
[10]. Развитието на новите поколения цифрови технологии е водещ фактор за изграж-
дането на конкурентоспособна национална икономика в рамките на следващите десе-
тилетия [7]. Необходимостта от дигитална инфраструктура е продиктувана от бързия 
растеж на новите технологии, водещи до безпрецедентно автоматизиране и цифровизи-
ране на реалните производствени и бизнес процеси и създаване на добавена стойност 
[14: 42 – 50]. България значително изостава от общите тенденции в ЕС за въвеждане на 
цифрово общество и затова е необходимо да се приемат конкретни мерки и да се насо-
чат усилия за преодоляване на изоставането [13: 244 – 247]. Създаването на подходящи 
условия за въвеждане на Индустрия 4.0 ще подкрепи, от една страна, конкурентоспо-
собността на производството и привличането на инвестиции в икономиката, а от друга, 
ще способства за повишаването на ефективността при оптимално използване на ресур-
сите [11; 4: 275 – 284]. 

За целта са необходими предприемаческа мисъл и действие за създаване на ино-
вативна и високотехнологична платформа за подпомагане на работата и развитието на 
предприятията и бизнес организациите от всички сектори в България [5; 9: 196 – 245; 
12]. Необходимо е създаването на социална мрежа на бизнеса и единен централизиран 
дигитален информационен регистър за работещите фирми от различните отрасли. Не-
обходимо е тази платформа да предоставя технологични инструменти за осигуряване 
на повече пазари и по-голям ръст на износа на фирмите. 

Понятието „дигитализация“ произхожда от английски език (digital – цифров). 
Разглежда се като процес на трансформация на информация от аналогов носител (текст, 
звук) в дигитална форма с помощта на електронни устройства, т.е. преобразуване на 
аналоговата информация в цифрова. Това позволява информацията да бъде обработва-
на, съхранявана и предавана в дигитална среда до потребителя независимо от неговото 
местоположение чрез компютърни мрежи, интернет, социални мрежи и др. 
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Основните цели на дигитализацията са запазване на аналоговите информаци-
онни ресурси и дълготрайното им съхранение под формата на дигитални копия, както и 
осигуряване на достъп до тези копия чрез дигитални устройства и мрежи и събирането 
им в дигитални библиотеки [9: 196 – 245; 4: 275 – 284]. 

Дигитализацията се разглежда не само като-процес на цифровизиране на тради-
ционни информационни потоци, но и като среда, интегрираща дигитални ресурси, 
услуги и специалисти с необходимите знания и умения на равнището на технологиите 
на тази среда, свързани със създаването, съхранението, достъпа, използването, разпрос-
транението, сигурността и защитата на информацията. 

Дигитализацията осигурява достъп до информация в глобалната мрежа еднов-
ременно на много потребители без ограничение на време и пространство, интеграция 
на разнородни информационни потоци, както и по-богати възможности за тяхната 
обработка, структуриране и категоризация, употреба и трансфер. Цифровизирането на 
производството води до интелигентна автоматизация на индустрията, което позволява 
свободно движение на индустриалните производства в Европа и света. Очакванията са 
в бъдещ план цифровото производство да достигне 3,2 трлн. евро в държавите от Г20. 

 
Индустриална еволюция 
 
„Революционните“ промени в индустрията и взаимовръзките между основните 

производствени фактори разкриват нейната еволюция през годините (Фигура 1). 
 
Фигура 1. Еволюция на индустрията 
 

 
 
• Индустрия 1.0: Първата индустриална революция е през XVIII в. Свързана е с 

механизацията на ръчния труд и въвеждането на силата на вятъра, водата и парата 
(парния двигател) в производствените технологии. 

• Индустрия 2.0: Индустриалната революция от началото на XX в., свързана с 
използването на електрическата енергия и на „нова организация“ на производството – 
основа на масовото производство. 

• Индустрия 3.0: Въвеждане на компютрите в помощ на производството през 60-
те и 70-те години на миналия век. При това се постига автоматизация на производството. 
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• Индустрия 3.5: Отваряне на локалните икономики в глобален мащаб. При то-
ва през 80-те години започва процес на релокация на производствата според ефектив-
ността на производството. Характеризира се с „изнасяне“ на производства от развитите 
държави към слаборазвити икономики. 

• Индустрия 4.0: Въвеждане на интернет технологиите в производството. Поз-
воляват използването на различни облачни технологии, което води до т.нар. „големи 
данни“, които са в основата на организационното съвършенство. 

• Индустрия 5.0: Въвеждане на биониката и биотехнологията в производство-
то. Позволява да се използва биологични сензори за контрол и организация на произ-
водството. Предизвикателството е да се използва подходящ биологичен език с отворен 
код, който да позволява използването на биологични/синтетични клетки в индустриал-
ното производство. 

Към настоящия момент в световен мащаб индустриализацията е на ниво 4.0. 
Същност на Индустрия 4.0 
Индустрия 4.0 представлява съвкупност от свързани цифрови технологични ре-

шения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в 
реално време в производствените процеси. По своята същност това отразява индустри-
ален и технологичен трансформационен процес, който естествено следва развитието на 
научните и производствените практики. Четвъртата индустриална трансформация е 
естествено продължение на цифровизирането и автоматизирането на производството и 
включва интернет свързаност и взаимодействие на кибернетично-физически системи 
без участието на човека, обработка и анализ на големи информационни масиви и взе-
мане на решения от изкуствен интелект, роботика, ползване на цифрови облаци, циф-
рово моделиране и симулиране на производствените процеси чрез виртуална реалност, 
интелигентна автоматизация, масово производство на индивидуализирани продукти, 
поява на нови технологии, създаване на нови бизнес модели. 

Индустрия 4.0 се определя като част от приложението на новите цифрови 
технологии в производствения сектор и включва широк набор от технологични 
решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на иконо-
мическа активност. 

Терминът „Индустрия 4.0“ („Industrie 4.0“) се дефинира за първи път от Феде-
ралното правителство на Германия като основна инициатива за приемане на високотех-
нологична стратегия за развитие на германската индустрия през 2011 г. (част от страте-
гията „High-Tech Strategy 2020 for Germany“), като през последните години терминът се 
появява в конкретни стратегии (например на Агенцията за търговия и инвестиции в 
Германия1). Понятието „Индустрия 4.0“ е използвано в наименованието на 8 от общо 
13 национални политики в ЕС за цифровизиране на производствените процеси. 

Основните идеи за развитие на Индустрия 4.0 за първи път са публикувани от д-
р Хенинг Кагерман през 2011 г., като стават основата за „Манифест за Индустрия 4.0“, 
представен през 2013 г. от германската Национална академия за наука и инженерство 
(Аcatech). Индустрия 4.0 е нова стъпка за организация и управление на веригата за 
създаване на добавена стойност в рамките на пълния цикъл на производството 
(Plattform Industrie 4.0, 2014). 

В САЩ концепциите за Индустрия 4.0 придобиват известност чрез Консорциу-
ма за индустриален интернет (ICC), който я определя като „интеграция на сложни фи-
зически машини и вградени системи и устройства с мрежови сензори и софтуер, които 
се използват, за да могат да се подобрят процесите на предвиждане, контрол и плани-
ране за по-добри бизнес и обществени резултати (Industrial Internet Consortium, 2013).2 

                                                 
1 https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-
manufacturing-for-the-future-en.pdf 
2 В САЩ се срещат алтернативни термини: индустриален интернет, умна индустрия и др. (Industrial Internet, 
Advanced Manufacturing, Integrated Industry, Smart Industry or Smart Manufacturing… I4.0, IoT, IIoT, smart factory). 
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Характеристики на Индустрия 4.0 
 Оптимизация при взимането на решения 
Взимането на решения се превръща в ключов фактор в условията на глобалната 

конкуренция. Използването на възможностите за анализи в реално време и обработка 
на големи информационни масиви (Big Data) позволяват взимането на решения в реал-
но време. В областта на производството това означава по-гъвкави реакции при възник-
ване на неизправности и оптимизация, надхвърляща границите на предприятието. 

 Ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност 
Индустрия 4.0 запазва съществуващите стратегически цели, поставени на първо 

място от индустриалното производство: производството на възможно най-много про-
дукция от наличните ресурси (ресурсна продуктивност) при възможно най-нисък раз-
ход на ресурси за наличните количества продукция (ресурсна ефективност). По този 
начин кибернетично-физическите системи са в състояние да оптимизират производст-
вените процеси по цялата верига на стойността. Още повече че с цел оптимизиране на 
разходите на ресурси и енергия или намаляване на емисиите определени системи могат 
да се оптимизират и адаптират постоянно, в хода на самото производство. 

 Индивидуален подход към клиента 
Индустрия 4.0 позволява да се съобразяват индивидуалните и специфични за 

всеки клиент критерии, отнасящи се до дизайн, конфигурация, поръчка, планиране, 
производство и функциониране, включително и желания за извършване на промени в 
кратки срокове. Благодарение на Индустрия 4.0 дори и производството на отделни 
артикули (партида от един продукт) може да бъде рентабилно. 

 Гъвкавост 
Базираната върху кибернетично-физически системи мрежа позволява динамич-

но организиране на бизнес процесите в различни измерения – качество, време, риск, 
устойчивост, цена, въздействие върху околната среда и т.н. Така материалите и логис-
тичните вериги са в постоянен баланс. Едновременно с това процесите на проектиране 
могат бързо да се организират, да се променят производствените операции и да се ком-
пенсират краткотрайни сривове (причинени например от доставчици) или пък в кратък 
срок да се увеличи съществено обемът на доставките. 

 Потенциал за създаване на стойност чрез предлагане на нови услуги 
Индустрия 4.0 прави възможно възникването на нови форми на създаване на 

стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата. Събраните от 
умните устройства разнообразни големи данни (Big Data) могат да се използват чрез 
интелигентни алгоритми за предлагането на иновативни услуги. Това предоставя в 
рамките на Индустрия 4.0 голям потенциал за развиване на B2B (Business-to-Business) 
услуги именно на малките, средните и стартиращите предприятия. 

Инструментариум на Индустрия 4.0 
Технологичната основа на Индустрия 4.0 се поставя от интелигентни, свързани, 

вградени и цифрово интегрирани системи, които подпомагат в голяма степен автомати-
зирането и автономното управление на производствените процеси. Те обединяват хора, 
машини, оборудване, логистични системи и продукти, които могат да общуват и да си 
сътрудничат директно помежду си. Производствените и логистичните процеси могат 
дори да се интегрират интелигентно между различни компании с цел да се направи 
производството по-ефективно и гъвкаво. 

В индустриалните стратегии първоначално са идентифицирани следните клю-
чови технологии, които обуславят развитието на Индустрия 4.0: индустриален „интер-
нет на нещата“ (Industrial Internet of Things – IioT), симулации, добавена/виртуална 
реалност (VR/AR), автономни роботи, облачни технологии (Cloud computing), киберси-

                                                                                                                   
Подобни идеи могат да се срещнат като интегрирана индустрия, смарт индустрия и смарт производство (Smart 
Industry or Smart Manufacturing). 
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гурност, триизмерно/адитивно отпечатване (3D printing), хоризонтална и вертикална 
системна интеграция, анализи в големи информационни масиви (Big Data). 

Този списък се допълва и с нови технологични решения, които ще изиграят во-
деща роля: изкуствен интелект и когнитивни системи, машинно самообучение, интели-
гентни мобилни приложения (мobile applications), блокчейн технологии, цифрови плат-
форми и др. Списъкът с технологии, който ще се отрази съществено върху развитието 
на обществото, икономиката и индустриалното производство в близките пет до десет 
години, не може да бъде изчерпателен при настоящото ниво и динамика на техноло-
гичните иновации. 

Въздействието на новите технологии в Индустрия 4.0 върху производствените 
и бизнес процеси може да се обобщи със следното: 

 Създаване на нови продукти и услуги с вградена интелигентност, иноватив-
ни бизнес модели и възможности за персонализиране и адаптиране към нуждите на 
клиентите. 

 Цифровизиране на цялостния производствен цикъл, ускоряване на раз-
войната дейност чрез цифрово прототипиране и виртуално производство, гъвкава орга-
низация на производствения процес. 

 Миниатюризацията като тенденция при производството на микрочипове, 
електронни устройства, импланти и др. 

Предимства в условията на Индустрия 4.0  
 Съвсем нови методи на взаимодействие между хора и машини. 
  Нов прийоми за получаване, съхранение, обработка и придвижване на ин-

формацията. 
 Децентрализирани решения (максимално възможна автономия на киберсис-

темите, контролиращи производствените машини). 
 Нови видове индустриални интранет мрежи. 
Четвъртата индустриална революция има потенциала да промени из основи 

структурата на икономиката като цяло. Това означава, че: 
 В производствения процес ще се разчита основно на автоматизацията, ка-

то водеща роля ще имат високотехнологични роботизирани машини. 
 Ще се засилва потребността от квалифицирани кадри, които да настройват, 

поддържат и обслужват тези машини. 
 Взаимодействието между образователната система и бизнеса ще трябва 

да се засили. 
 Сътрудничеството между отделните научноизследователски центрове и 

университети, от една страна, и предприемачите, от друга, ще се превърне в неделима 
част от кадровото осигуряване на предприятията. 

 Основно изискване за кадрите в предприятието ще бъдат дигиталните ком-
петенции. 

 Фирменият мениджмънт и бизнес моделите на управление ще трябва да 
се преформатират и адаптират към новите технологични реалности. Ако приемем, че за 
управлението на предприятието все още ще бъдат нужни хора, то тогава трябва да се 
възпита съвършено нова предприемаческа култура, съгласувана и разбираща нуждите 
на фабриките на бъдещето. 

 Взаимодействието между отделните звена в индустриалното предприя-
тие ще претърпи коренна промяна заради все по-намаляващата роля на човека в полза 
на машините. 

 Едно от важните предимства на Индустрия 4.0 е драстичното увеличаване 
на производителността, а оттам и на икономическата рентабилност на предприятие-
то. Прогнозите на специалистите са, че първоначално машините ще „изземат“ работата, 
свързана с монотонни и повтарящи се движения, така характерна за поточната линия. 
Това не означава, че работата, извършвана от човека, непременно ще бъде ненужна. 
Хората все още са по-добри в създаването на уникални и иновативни продукти. 



доц. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева, ас. д-р Катина Вълева 

 

373 

Анализ на готовността за дигитална трансформация в България 
 
Методика за извършване на анализа 
Първа стъпка: Първоначално е извършен качествен анализ с помощта на инди-

катори и данни за тях през последните 5 години за всяка икономическа дейност. Тези 
индикатори са: държавна подкрепа за офиси и центрове за трансфер на технологии, 
финансирани проекти от Националния иновационен фонд, подкрепа на проекти по ОП 
КБИ 2007 – 2013, брой фирми, притежаващи патенти, брой фирми, притежаващи 
търговски марки. 

Втора стъпка: Направен е количествен анализ с помощта на множество инди-
катори и данни за тях през последните 5 години за всяка икономическа дейност, орга-
низирани по групи: 

вътрешен фактор – брой предприятия, заети, обем на производство/предоста-
вени услуги, оборот, добавена стойност – като част от създадената в индустрията и 
сферата на услугите и като част от произведената продукция/услуги, производителност 
на труда, инвестиции в ДМА; 

външен фактор – износ, внос, търговски баланс, реализирани конкурентни пре-
димства – производствена и експортна специализация. 

Сумата от оценката на вътрешния и външния фактор дава общата оценка на ко-
личествения фактор. 

Трета стъпка: Крос-анализът идентифицира индустриалните сектори с голям 
потенциал за дигитална трансформация, като логиката е намирането на пресечна точка 
между силните области на научно-технологичното развитие и на предприемаческата 
дейност. 

В резултат от извършване на качествения анализ се установява, че България е в 
групата на „плахите (скромните)“ иноватори и си поставя за цел през 2020 – 2023 г. да 
намери място в групата на „умерените иноватори“ (Фигура 2). За целта за всички ино-
вационни сфери са изчислени средните стойности и темпът на нарастване на „умерени-
те иноватори“ през периода 2013 – 2018 г. Пресметнати са и необходимите темпове на 
нарастване на индексите на иновационните сфери за постигане на целта през 2020 г. 

 
Фигура 2. Сравнителен анализ на европейските иновации 
 

 
 
Въпреки че капацитетът за иновации се е подобрил след присъединяването на 

България към ЕС, към 2018 г. цялостната картина показва постижения, които са значи-
телно под възможностите (вж. Фигура 3). Българските фирми изразходват 0,39 % от 
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БВП за НИРД в сравнение с 1,31 % в ЕС, т.е. процентът е около три пъти по-нисък. 
Аналогично е съотношението и при публичните разходи. Българските фирми заемат 
105-о и 106-о място в света по иновации и бизнес сложност. 

 
Фигура 3. Иновационна активност на българските предприятия 
 

16,3

2,9
13,2

13

3,3

16,6
10,8

25,5

37,7

17,5

47,4
42,1

31,8

11,7

38,4 40,3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Вътрешнофирмени Сътрудничества Нови продукти Маркетингови

%
 о
т 
М
С
П

България Румъния Швеция ЕС27 Linear (България) Linear (Румъния)  
 
Внедряването на цифрови технологии на индустриалните предприятия в Бълга-

рия е под средното за ЕС и напредъкът в тази област е ограничен.3 Въпреки че все 
повече малки и средни предприятия (МСП) продават онлайн, техният брой остава ма-
лък – 6 % в страната и 3 % в други държави – членки на ЕС. Важно е да се отбележи, че 
74 % от компаниите в ИКТ сектора са експортноориентирани и слабо представени на 
националния пазар. Налице е недостатъчен капацитет в много индустриални сектори, 
който не позволява на предприятията, особено на МСП, да се възползват от внедрява-
нето на ИКТ базирани иновации. Заради по-високите заплати в ИКТ сектора, по-
интересната работа и възможността за кариерно развитие способните ИКТ специалисти 
работят в специализирани чужди софтуерни фирми. В този смисъл развитието на ИКТ 
сектора води до затруднения в по-малките фирми, включително във фирмите от мехат-
рониката и цялата преработваща промишленост. Напоследък развитието на технологи-
ите, и особено на облачните технологии, дава възможност на много малки и средни 
предприятия да се справят с предизвикателствата на управлението на ИКТ инфраструк-
тура, платформи и услуги без ИКТ специалисти. 

В резултат на количествения анализ се установява, че в контекста на Индустрия 
4.0 развитието на индустрията се свързва с провеждането на структурни индустриални 
реформи в три основни направления: 

 Иновации – както технологични, така и нетехнологични (нови маркетинго-
ви инструменти и нови организационни практики на пазарите). 

 Структурни взаимовръзки – от тях е важно да се постигнат три ефекта – 
икономия на агломерацията на производство; икономия от специализацията; техноло-
гичен трансфер. 

 Добавена стойност на труда – възникването на нови форми на създаване на 
стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата. Събраните от 
умните устройства разнообразни големи данни (Big Data) могат да се използват чрез 
интелигентни алгоритми за предлагане на иновативни услуги. 

Профилът за мобилни услуги показва, че по показателите „покритие на 4G моби-
лен интернет“, „навлизане на широколентов мобилен интернет“, „радиочестотен спектър 
за безжични широколентови комуникации“, „предприятия, предоставящи мобилни уст-
ройства на служителите“ България изостава от ЕС. Докато по показателите „покритие на 

                                                 
3 В държавите в Европейския съюз съществува френски стандарт NF E 01-010 за мехатроника, който дава 
следното определение: „подход, целящ синергична интеграцията на механика, електроника и електротехника, 
теория (системи) на управлението, както и компютърни науки в проектирането и производството, за да се 
подобри и/или оптимизира функционалността“. 
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3G мобилен интернет“, „навлизане на мобилни услуги“ и „пазарен дял на водещия мо-
билен оператор“ България е около средното ниво за Европейския съюз (вж. Фигура 4). 

 
Фигура 4. Профил на България по показателите за мобилни услуги 
 

 
 

 
Е-бизнес профилът на България показва, че по показателите „предприятия с уеб-

сайт със сложна функционалност“, „предприятия, използващи социални медии“ и „пред-
приятия с реклама в интернет“ индустриалните предприятия са на средното за ЕС ниво. 

Изследователите на дигиталния мениджмънт и маркетинг в Университета на 
Салфорд – Великобритания, са разработили „Бизнес модел на дигитална зрелост,“ пред-
ставен на Фигура 5, с който изследват равнищата и подходящите мерки за придвижване-
то на организациите от едно равнище на дигитална трансформация към по-високо. 

 
Фигура 5. Е-бизнес профил на индустриалните предприятия в България 
 

 
 
Изследването на 367 български предприятия в периода април 2017 г. – февруари 

2018 г. от всички региони в България и от почти всички традиционни сектори показва, 
че около 5 % от малките и средните фирми в страната са все още на етап 0. Основен 
проблем за тях е да развият своето онлайн присъствие. За фирмите от първо равнище – 
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68 % на дигитална зрелост, е необходима трансформация от предоставянето на инфор-
мация онлайн към осъществяване на дигитален бизнес. За търговските фирми това 
означава развитие на електронна търговия, а за останалите фирми – активно ангажира-
не с настоящите и бъдещите клиенти на фирмите. Повечето от тези фирми са дигитали-
зирали процесите на счетоводство, част от производството, имат някои елементи на 
управление на връзките с клиентите, но все още им липсва солидно онлайн присъствие 
и взаимодействие с клиентите (Фигура 6). 20 % от индустриалните предприятия спадат 
към второ ниво на дигитализация, 6 % спадат към трето ниво на дигитализация и само 1 
% се класират на четвърто ниво на дигитализация. 

 
Фигура 6. Измерване на равнището на дигитална зрелост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фигура 7. Измерване на степента Фигура 8. Индустрии с голям потенциал 
 на дигитална зрелост за дигитална трансформация 
 

      
 
Основният извод, който може да бъде направен, е, че все още само малка част 

от предприятията напълно са дигитализирали вътрешните си процеси, както и взаимо-
отношенията по веригата на стойността и връзката с клиентите. Те срещат сериозни 
проблеми, свързани със: обемите и качеството на суровините; информацията за 



доц. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева, ас. д-р Катина Вълева 

 

377 

върхови технологии, техния обмен и покупко-продажби; нарастващата хранителна 
зависимост на хората и стремеж за комфорт във всяка област и на всяко ниво; из-
ползването и управлението на технологиите. 

В резултат на крос-анализа са идентифицирани потенциалните сектори на ико-
номиката с готовност за дигитална трансформация (Фигура 7, 8). Идентифицираните 
индустриални сектори и технологични области с потенциал за дигитална трансформа-
ция са: роботиката, изкуственият интелект, биотехнологиите, хранителните технологии, 
нанотехнологиите, термодинамиката, зелените технологии, медицината, ядрената хи-
мия, енергийните технологии и др. 

 
Модел на дигитална трансформация и изграждане на дигитално 

предприятие 
 
Човешкият дух, изобретателност и предприемчивост ще играят голяма роля и в 

индустриите на бъдещето. Предприемачите са изправени пред предизвикателството да 
изграждат и развиват дигитални предприятия, които да бъдат устойчиви4 и ефективни в 
бъдеще. Дигиталният бизнес модел създава възможности за генериране на стойност по 
нов начин, като се използват предимствата на дигиталната среда. Дигиталният бизнес 
модел се основава на традиционните принципи на стратегическото маркетингово уп-
равление: продукти за конкретни пазари чрез конкретни технологии, но изразени в 
нови понятия: 

Дигиталното съдържание е продуктът или услугата, преживяването е пазарът, 
който се състои от клиенти, които имат възможността да създават продукта или услуга-
та съвместно с организацията, да споделят информация и да предявяват нарастващи 
изисквания, и платформите – технологии, софтуер и хардуер, чрез които продуктът 
се доставя. Според някои изследователи (4) тези три компонента се използват от ус-
пешните дигитални компании, за да се отличат от конкурентите на пазара. По-малките 
индустриални предприятия могат да започнат израждането на нов бизнес модел, като 
променят един от тези три компонента. 

Бизнес моделът на изграждане на дигитално предприятие се състои от 
следните елементи: 

• Дигитализиране на документооборота на фирмата – работни инструкции; 
производствено-организационни форми; заявления за покупки и доставки; продуктови 
спецификации; 

• Наблюдение на производството в реално време – работа с безжични сензори 
и оборудване, което наблюдава електронно изпълнението на производствените опера-
ции (IoT: Internet of Thinks); 

• Въвеждане на т.нар. „умни процеси“, основани на машини и оборудване, ко-
ито могат да следят и да анализират входящата информация и да приемат самостоятел-
ни решения; 

• Свързване на производството с интернет чрез различни B2B и B2C интернет 
работни мрежи (Вlokchain) (вж. Фигура 9). 

На Фигура 9 е показан модел на изграждане на блокчейн в индустриално предп-
риятие и компонентите, които я съставляват. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Вж. Стратегия за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) (бел. авт.). Допълнител-
но вж.: Идриз 2018 (бел. авт.). 
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Фигура 9. Компоненти на блокчейн система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препоръки за успешна дигитална трансформация 
 
За да бъде успешна дигитализацията на индустриалното предприятие, мениджъ-

рите трябва да са запознати с трансформацията. Необходимо е да могат да разработват 
сценарий, да моделират процеси и да умеят да използват инструментариума на процес-
ния мениджмънт. Необходимо е да осъзнават съответствието на избраната трансформа-
ция с корпоративната стратегия. Ако такова съответствие липсва, то успехът на дигита-
лизацията е обречен. Необходимо е да се уверят, че корпоративните инвестиции имат 
за цел да внесат иновации в организацията. Осъзнават належащата нужда за организа-
цията да претърпи технологична трансформация. Осъзнават, че ще се наложи транс-
формация в корпоративната култура, както и във вътрешната и външната комуникация 
на предприятието. Необходимо е да се въведе работа в екипи, като всеки екип е овлас-
тен и отговаря за специфичен вътрешен процес, анализира, документира и одитира 
процеса с цел изграждане на ефективна процесна архитектура на индустриалното пред-
приятие. Предприема дейности по създаване на дигитална инфраструкутра – изкуствен 
интелект и когнитивни системи, машинно самообучение, мобилни приложения (мobile 
applications), блокчейн технологии (Вlockchain) и цифрови платформи. 

 
Фигура 10. Модел на достъп до блокчейн системата 
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На базата на анализите и направените препоръки е предложен и модел на диги-
тална трансформация на индустриалните предприятия. На Фигура 10 е показан моделът 
на достъп до блокчейн системата на индустриалното предприятие. 

Блокчейн мрежата е достъпна: 
(а) директно от клиента чрез правилната операция; 
(б) чрез използване на база данни от операции за четене; 
(в) чрез конфигурация на базата данни в блокчейн възловата точка чрез блок-

чейн операции по четене или писане. 
 
Заключение 
 
Несъмнено дигиталната трансформация ще окаже позитивно влияние върху 

ефективността и формирането на конкурентни предимства за българските индустриал-
ни предприятия. Ползите от дигитализацията са многобройни: създаването на подхо-
дяща дигитална платформа ще даде възможност за категоризиране на българските 
предприятия по индустриални сектори, големина, произвеждани стоки и услуги, капа-
цитет, пазари на реализация, индустриална сертификация. Изграждането на подходяща 
дигитална инфраструктура ще даде възможност за създаване на профили на български-
те предприятия, както и на съществуващите и потенциални бизнес партньори, поддър-
жане на актуална информация за условията за участие в единния европейски пазар, 
достъп до чужди пазари и изисквания на европейското законодателство. Ще даде въз-
можност за адекватна обратна връзка от инвеститори за сключени и изпълнени сделки, 
референции за качество на изпълнените договори, реални внедрени и развити иновации 
и научни изследвания. Българските търговски представители ще имат постоянен достъп 
до платформата по всяко време, от всяка локация и от различни мобилни устройства. 
Всеки ще има технологична обезпеченост за автоматично известяване при потенциален 
интерес към компания както от България, така и от чужбина. Така ще се оптимизира 
работата на търговските представители, чрез дефиниране на конкретни цели, пряко 
свързани с увеличаване на износа. Индустриалните предприятия ще могат чрез автома-
тизирано управление на връзките с външни фирми и автоматизирано известяване на 
конкретен търговски представител да проучат възможностите за стартиране на бизнес в 
даден регион, индустрия и държава. 

Резултатите от анализите показват, че дигиталната трансформация улеснява биз-
нес процесите, взимането на решения и взаимодействието с партньорите по веригата на 
стойността и крайните клиенти. Тя е предпоставка да се извоюват стратегически пре-
димства пред конкурентите, да се открият нови пазари не само от дигиталните компа-
нии, но и от традиционния бизнес. Българските предприятия все още нямат необходима-
та дигитална зрелост, но потенциалът им е до 2023 г. да повишат основните си показате-
ли за технологична готовност и иновативност до средните за Европейския съюз. 
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УСЛОВИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В КОНТЕКСТА НА КОН-
ВЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ШЕНГЕН 
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Assoc. Prof. Stanimir Iliev, PhD 

Academy of MIA 
 
Abstract: Following the accession of Bulgaria as a full member of Schengen, it will be a 

challenge for the security services to carry out foreigners' control activities in the Schengen area, taking 
into account the security deficit following the abolition of control over the common internal borders in 
space. Bulgaria in Schengen is not a mirage. Lately, there has been talk of this opportunity, together with 
Romania, for our country to become part of Schengen. 

Key words: Schengen, foreigners, movement of foreigners in the Schengen area 
 

Увод 
 
Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген (КПСШ)1 е първият 

общностен акт, с който се регламентират правилата, механизмите и процедурите за 
съществуването и развитието на шенгенското пространство. Пет години след подпис-
ването на споразумението се подписва и Конвенцията за прилагане на споразумението 
от Шенген. Първоначално държавите по Конвенцията определят тя да влезе в сила от 1 
декември 1993 г., но поради липса на готовност на всички държави за изпълнение раз-
поредбите по нея влизат в сила на 26 март 1995 г. От тази дата практически вече същес-
твува ново общностно пространство, а именно шенгенското. 

Конвенцията представлява международен договор и е част от първичното зако-
нодателство на ЕС, което договарящите се страни по собствено желание избират. Няма 
специални изисквания, за да се използва това наименование. В повечето международни 
организации е прието разработваните от тях многостранни международни договори да 
се наричат именно „конвенции“. Така Шенгенската конвенция е част от първичното 
право на ЕС. От друга страна актовете, издавани от институциите на ЕС, представляват 
част от т.нар. „вторично“ или „производно право“. Няма установени термини за тези 
актове. Общоприето е да се наричат „вторично“ или „производно право“. Някои авто-
ри2 считат, че определението „производно“ е за предпочитане пред „вторично“, тъй 
като много често законодателството на Общността усъвършенства съдържанието на 
договорите и въплъщава първични правила, сравними с обнародваните в национални 
закони. Много от правните актове, които са част от производното право на ЕС, отменят, 
изменят или допълват текстове от Конвенцията, която по своя характер е договор и 
следва да е част от първичното право. Шенгенската конвенция е част от това право до 
влизане в сила на Договора от Амстердам. След интегрирането на шенгенското законо-
дателство в инстуционалната и правната рамка на ЕС Конвенцията от Шенген заедно с 
всички актове, обвързани с нея, следва да се разглеждат като производни на правото на 
ЕС. Още в правната система на ЕС тя е класифицирана в сектора на правните актове на 
ЕС под номер 4, а именно „Допълнително законодателство“, и не попада в Сектор 1 
„Договори“, Сектор 2 „Международни споразумения“, дори в Сектор 3 „Вторично 

                                                 
1 Официален вестник на ЕС. L 239, 22.09.2000 г. 
2 Борисов, О. Право на Европейския съюз. София: Нова звезда, 2003, с. 115. 
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законодателство“. Така Конвенцията има същата правна сила, както и регламентите, 
издавани от институциите на ЕС. По този начин в правото на ЕС не съществува преце-
дент, т.е. правен акт от вторичното право да отменя актове от първичното право. С 
Протокола за интегриране на шенгенското законодателство всички клаузи в него стават 
Анекс към Договора за ЕС. 

С влизане в сила на Конвенцията са определени и правилата за движение на 
чужденците в шенгенското пространство. Текстовете в тази част от КПСШ не засягат 
разпоредбите на Директива 2004/38, а само онази категория граждани, които са граж-
дани на държави, които не са държави – членки на ЕС, или договарящи по споразу-
мението от Шенген. В този смисъл следва да разграничим „свободното движение на 
хора“ и движението на чужденци съгласно Шенгенската конвенция. Първото е ос-
новно право съгласно договорите и касае единствено гражданите на ЕС и чужденци, 
които се ползват от това право. Не се засягат и разпоредбите по отношение на лица, 
които се считат за бежанци съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците 
от 1951 г., както и разпоредбите в областта на имиграцията и предоставянето на убе-
жище съгласно правото на ЕС. 

 
Условия за движение на чужденци в шенгенското пространство 
 
Конвенцията от Шенген разглежда следните случаи на движение на чужденци: 
- чужди граждани, които притежават единна виза и които са влезли редовно на 

територията на една от договарящите страни; 
- чужди граждани, за които няма изискване за притежаване на виза, при условие 

че отговарят на условията за влизане; 
- чужди граждани, които притежават валидно разрешение за пребиваване, изда-

дено от някоя от държавите членки; 
- случай, че чуждият гражданин не отговаря или повече не отговаря на горепо-

сочените условия. 
Определянето на онези трети страни, чиито граждани подлежат на изискването 

за виза, и на третите страни, чиито граждани са освободени от него, е регламентирано с 
Регламент (ЕО) № 539/2001. С него се въведе пълно хармонизиране по отношение на 
третите страни, чиито граждани подлежат на изискването за виза за краткосрочен прес-
той при преминаване на външните граници на държава членка, и на онези, чиито граж-
дани са освободени от това изискване. Определянето на категориите граждани на трети 
страни, за които се изисква или не се изисква виза, се ръководи от внимателна подроб-
на оценка на множество критерии, които се отнасят предимно до въпроси, свързани с 
нелегалната имиграция, държавната политика, обществената сигурност и външните 
взаимоотношения на Европейския съюз с трети страни, като също така се отчитат и 
принципите на регионална съгласуваност и реципрочност. 

По отношение на лица без гражданство и признати бежанци, без да се накърня-
ват задълженията по силата на международните споразумения, сключени от държавите 
членки, и в частност на Европейското споразумение за премахване на визите за бежан-
ци, сключено в Страсбург през 1959 г., решението по отношение на изискването на или 
освобождаването от визи се основава на третата страна, в която пребивават тези лица и 
която им е издала пътни документи. В този смисъл лицата без гражданство и признати 
бежанци подлежат на изискване за виза, ако третата страна, в която те пребивават и 
която е издала пътен документ, е една от третите страни, за които се изисква виза съг-
ласно Регламента, и могат да бъдат освободени от изискването за виза, ако третата 
страна, в която те пребивават и която им е издала пътен документ, е една от третите 
страни, които са освободени от изискването за виза. 

В първия случай чуждите граждани, които притежават единна виза и които са 
влезли редовно на външна шенгенска граница, могат да се движат свободно в шенгенс-
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кото пространство за срока на валидност на визата, освен ако визата е с ограничена 
териториална валидност. Чуждите граждани, за които няма изискване за притежаване 
на виза, могат свободно да се движат в шенгенското пространство за период до 90 дни в 
рамките на всеки 180-дневен период. 

В случай, когато чужденците притежават валидно разрешение за пребиваване, в 
т.ч. и временно разрешение за пребиваване, издадено от някоя от държавите членки, 
могат на основание на това разрешение и на валиден пътен документ да се движат 
свободно до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период на територията на другите 
държави членки, при условие че отговарят на условията за влизане съгласно Кодекса на 
шенгенските граници. Право на свободно движение за същия срок се прилага по отно-
шение на чужденци, които притежават и валидна виза за дългосрочно пребиваване, 
издадена от държава членка съгласно Регламента на Шенген за дългосрочните визи. 

Чуждите граждани, които са влезли редовно на територията на някоя от догова-
рящите страни, са задължени да съобщават за присъствието си в съответствие с услови-
ята, определени от националното законодателство на всяка договаряща страна, пред 
компетентните органи на тази страна, на чиято територия влизат.3 Тези чужди гражда-
ни съобщават за присъствието си при влизане или в срок от три работни дни след вли-
зането по преценка на договарящата страна, на чиято територия влизат. България е 
предвидила такова задължение в Закона за чужденците в Р България. Съгласно разпо-
редбите на нашия закон всеки чужденец трябва да бъде регистриран за своето пребива-
ване на територията на България в законоустановените срокове. Той може да се регист-
рира лично или чрез други лица.4 

В случаите, когато чуждите граждани не отговарят на условията за движение 
или пребиваване в шенгенското пространство, те са длъжни незабавно да напуснат 
територията на Шенген, респ. държавата, на чиято територия се намират. „В случай, че 
такъв чужд гражданин не напусне доброволно или се предполага, че няма да напусне 
доброволно, или незабавното му напускане се налага от съображения, които са свърза-
ни с националната сигурност или обществения ред, чужденецът трябва да бъде експул-
сиран от територията на договарящата страна, на чиято територия е бил задържан, при 
условията, предвидени в националното законодателство на тази договаряща страна.“ 

Ако граждани на трети страни пребивават незаконно, то към тях се прилагат 
приети общи стандарти и процедури на ниво ЕС, приложими в държавите членки. Тези 
общи стандарти и процедури са създадени в съответствие с основните права съгласно 
правото на ЕС, както и на международното право, а така също и задълженията в об-
ластта на защитата на бежанците и правата на човека. С Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (Директивата отменя текстовете на чл. 23 и чл. 24 
от Шенгенската конвенция) са регламентирани общите стандарти и процедури за връ-
щане на незаконно пребиваващите граждани на трети страни. По отношение на граж-
дани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията 
за влизане в съответствие с Шенгенския кодекс, цитираната Директива представлява 
развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и е част от шенгенс-
кото законодателство. В този смисъл асоциираните членове към Шенген следва да я 
прилагат само в онази част, която представлява развитие на разпоредбите от Шенген. 
Още тази Директива се характеризира с уникалност по отношение на това, че обединя-
ва политиките на Шенген и ЕС в обща политика по условията за влизане на граждани 
на трети страни, както и когато тези условия вече са престанали да съществуват. Така с 
нея са установени общи правила, приложими спрямо всички граждани на трети страни, 

                                                 
3 Савов, И. Структури и организации в Република България, свързани с миграцията. – Годишник, том ХIV, 2017, 
ВУСИ, с. 14 – 21. ISSN 2367-8798 
4 Савов, И. Реадмисия и миграционните процеси на чужденци в Република България. Пловдив: ВУСИ, 2017. 
ISBN 978-619-7343-05-2 
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които са в незаконен престой5 на територията на шенгенското пространство. При опре-
делянето на тези общи правила са спазени следните основни принципи: 

- Забрана за връщане (non-refoulement), висши интереси на детето,6 зачитане на 
семейния живот и здравословното състояние на засегнатия гражданин на трета страна. 
Те са от първостепенно съображение за държавите членки. Един от тези принципи – 
принципът на non-refoulement, представлява основно ограничение на суверенитета на 
държавата, която има право да взема решения относно въпросите на влизане и пребива-
ване на територията ѝ на лица, нуждаещи се от закрила. С течение на годините този 
принцип се превърна в обичай на международното право, което означава, че е обвърз-
ващ за всички държави, без значение дали са се присъединили към Женевската конвен-
ция (на чието основание възниква) или не. На международно ниво забраната за връща-
не е заложена и в Международната харта за гражданските и политическите права от 
1966 г., и в Конвенцията за забрана на мъченията на ООН от 1984 г. На европейско 
ниво тази забрана се съдържа в чл. 3 на Европейската конвенция за правата на човека и 
основните свободи от 1950 г. Това показва, че на основание на всички тези междуна-
родни правни норми забраната за връщане е много по-широка от тази, залегнала в Же-
невската конвенция. 

При вземане на решение за извеждане на лица, които са в незаконен престой, 
следва да се вземе предвид прилагането на тези принципи. Когато са налице условия за 
прилагане на „забрана за връщане“, държавите членки отлагат извеждането на лицата 
за определен срок. Преди непридруженото малолетно или непълнолетно лице да бъде 
изведено от територията на държава членка, органите на тази държава членка се уверя-
ват, че то ще бъде върнато на член на неговото семейство, на определен настойник или 
на подходящи приемни центрове в държавата по връщане. 

- Доброволното връщане е за предпочитане пред принудителното връщане. Ко-
гато няма основание да се счита, че лицето, за което има решение за връщане, ще възп-
репятства процедурата, се предприема процедура за доброволно връщане. Използване-
то на принудителни мерки следва да бъде изрично подчинено на принципите на про-
порционалност и ефективност на предприетите мерки и преследваните цели. Под „доб-
роволно напускане“ следва да се разбира изпълнение на задължението за връщане в 
срока, определен за тази цел в решението за връщане. 

- Незаконният престой не следва да е единственото обстоятелство, което трябва 
да се взема предвид. Следва да се вземе под внимание и положението на гражданина на 
трета страна, неговите основни ежедневни потребности и др. 

- Задаване на европейско измерение след наложените процедури за незаконен 
престой от държавите членки, като се въведе забрана за влизане в ШИС, забраняваща 
влизането и престоя на територията на всички държави членки. 

- Връщането на граждани на трета страна, които са в незаконен престой, следва 
да се извършва по хуманен начин и при пълно зачитане на техните основни права, 
както и на тяхното достойнство, без дискриминация на основание на пол, раса, етни-
чески или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, поли-
тически или други възгледи, принадлежност, имуществено състояние, потекло, наличие 
на увреждания, възраст или сексуална ориентация. 

Директива 2008/115/ЕО е транспонирана във всички държави – членки на Шен-
ген, и всички произтичащи от нея принципи следва да се изпълняват така, както са 
разписани. 

                                                 
5 Незаконен престой е всяко присъствие на територията на държава членка на гражданин на трета страна, който 
не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане в чл. 5 от Кодекса на шенгенските граници (Вж. 
чл. 3, т. 2 от Директива 2008/115/ЕО. ОВ L 348, от 24.12.2008 г.). 
6 Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, 
независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилища, 
административни или законодателни органи (Вж. чл. 3 от Конвенцията за правата на детето. Приета от ОС на 
ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с Решение на ВНС от 11.04.1991 г. – В: ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.). 



доц. д-р Станимир Илиев 

 

385 

Решенията за връщане се придружават със забрана за влизане. Продължител-
ността на забраната за влизане се определя, като се вземат предвид всички обстоятелст-
ва от значение за отделния случай, и по принцип не надвишава пет години. Тя обаче 
може да надвиши пет години, ако гражданинът на трета страна представлява сериозна 
заплаха за обществения ред, обществената или националната сигурност. 

Забрана за влизане не се издава по отношение на жертвите на трафик на хора, на 
които е дадено разрешение за пребиваване.7 Също държавите членки могат да се въз-
държат от издаването на забрана за влизане или да оттеглят или спрат действието на 
такава забрана в отделни случаи, като хуманитарни причини и когато съответният 
гражданин на трета страна не представлява заплаха за обществения ред, обществената 
или националната сигурност. 

Гражданин на трета страна, който е подал молба за убежище в държава членка, 
не следва да бъде считан за лице, което е в незаконен престой на територията на държа-
вата членка, до влизането в сила на отрицателно решение относно молбата или на ре-
шение, прекратяващо правото му на престой като кандидат за убежище.8 Това са лица, 
които са подали молба за статут на бежанец или за статут на субсидиарна закрила.9 

Ако на чужд гражданин е отказано правото на влизане на територията на една 
от договарящите страни, превозвачът, който го е превозил до външната граница чрез 
въздушен, морски и сухоземен транспорт, е длъжен да го върне незабавно за своя смет-
ка. Държавите членки прилагат мерки относно задълженията на превозвачите да връ-
щат граждани на трети страни, които се прилагат, когато е отказано влизане на гражда-
нин на трета страна, които преминават транзитно, ако превозвачът, който е трябвало да 
го закара до неговото местоназначение, откаже да го качи на превозното средство или 
властите на държавата по местоназначение са му отказали влизане и го връщат в дър-
жавата членка, през която е минал транзит. Държавите членки задължават превозвачи-
те, които не могат да върнат гражданин на трета страна, чието влизане е отказано, да 
намерят средства за по-нататъшно незабавно транспортиране и да понесат разходите за 
това или ако не е възможно незабавно транспортиране, да поемат отговорността за 
разходите по престоя и връщането на въпросния гражданин на трета страна. 

Превозвачите, които превозват с въздушен или морски транспорт чужди граж-
дани, непритежаващи необходимите пътни документи, от трета държава към територии 
на договарящите страни, подлежат на санкции. Също на санкции подлежат и междуна-
родните автобусни превозвачи на групи лица по сухопътен маршрут, като се изключи 
граничният трафик. 

 
Заключение 
 
В обобщение на гореизложеното следва да се направи заключението, че движе-

нието на чужденците в шенгенското пространство е регламентирано с правни актове на 
ЕС, които представляват развитие на разпоредбите на достиженията от Шенген. 

                                                 
7 Вж. Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граж-
дани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и 
които сътрудничат с компетентните органи. – В: ОВ L261, от 6.08.2004 г. 
8 Вж. Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки. – В: OB L 326, 13.12.2005 г. 
9 „Лице, което отговаря на условията за субсидиарна закрила“ означава гражданин на трета държава или лице 
без гражданство, което не отговаря на условията за бежанец, но за което има сериозни основания да се смята, че 
ако бъде изпратено обратно в държавата на произход, или в случай на лице без гражданство – в държавата на 
предишното му обичайно пребиваване, би било изложено на реална опасност от тежки посегателства (Вж. Чл. 
2„е“ от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти 
за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена 
международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсиди-
арна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. – В: OB L 337, 20.12.2011 г.). 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

386 

В случай, че чуждият гражданин, който незаконно пребивава на територията на 
Шенген или основанието за това вече е престанало да съществува и притежава валидно 
разрешение за пребиваване или валидно временно разрешение за пребиваване, издаде-
ни от друга договаряща страна, е длъжен незабавно да отиде на територията на тази 
договаряща страна. 

В Глава 5 от КПСШ, състояща се от единствен член, се определят основните 
положения по отношение на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно 
пребиваване, издавани от държавите членки, както регистрацията на лица, на които не 
се разрешава влизане в шенгенското пространство. Тази част от Конвенцията е измене-
на с регламента за дългосрочните визи (Регламент (ЕС) №265/2010). По-точно с него се 
въвеждат и визите за дългосрочно пребиваване, които имат същата сила, както и раз-
решителните за пребиваване. Изменя текста на параграф 1, където се регламентира 
редът за издаване на разрешителните и визите за дългосрочно пребиваване, издавани от 
държавите членки, както и когато държава членка предвижда издаване на разрешение 
за пребиваване на чужд гражданин, за който е подаден сигнал за целите на отказ за 
влизане. Към текста от Шенгенската конвенция има отношение и Шенгенският кодекс, 
който допълва текста на разпоредбите на чл. 25. 

Притежаването на разрешително за пребиваване или на виза за дългосрочно пре-
биваване, издадени от държава членка, е едно от изключенията, при което чужд гражда-
нин може да влезе и пребивава в шенгенското пространство, дори ако не отговаря на 
условията за влизане в шенгенското пространство. Съгласно Шенгенския кодекс на 
граждани на трети страни, които не отговарят на условията, посочени в чл. 5, но прите-
жават разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, издадени от 
някоя от държавите членки, им се разрешава влизане на териториите на другите държави 
членки за транзитно преминаване с цел достигане на територията на държавата членка, 
която е издала разрешението за пребиваване, освен ако имената им са включени в наци-
оналния списък на сигнали на държавата членка, чиято външна граница лицата се стре-
мят да преминат, и ако сигналът е за отказ за влизане или транзитно преминаване. Дър-
жава членка може да разреши влизане на граждани на трети страни, които не отговарят 
на едно или повече условия единствено по хуманитарни причини или такива, свързани с 
национален интерес или поради международни задължения. В този случай, когато за 
гражданина на трета страна има сигнал в ШИС, държавата членка, която разрешава 
влизането му на своя територия, уведомява за това останалите държави членки. 

Когато се установи, че срещу чужд гражданин, който притежава валидно разре-
шение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, издадено от една догова-
ряща страна, е подаден сигнал за целите на отказ за влизане в ШИС, страната, подала 
сигнала, се консултира със страната, която е издала разрешението за пребиваване или 
визата, с цел да се определи дали са налице достатъчно основания за оттегляне на раз-
решението за пребиваване или визата. Ако не бъде оттеглено разрешението за пребива-
ване или визата, страната, която е подала сигнала, отменя сигнала. Въпреки това може 
да регистрира този чужд гражданин в националния си списък на сигнали. 
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Abstract: „Brand Equity“ is a kind of a „value premium“, which a certain company generates 

from a product with a recognizable name in comparison with a product without a brand or a registered 
trade mark. Companies may create „brand equity“, by designing their products memorable, easy 
recognizable and reaching top levels of quality and reliability. Mass marketing campaigns also help 
companies generating „brand equity“. „Brand equity is a basic indicator“ for the strength and the 
results of companies, specially for public companies. Ratings of companies, following the amount of 
„brand equity“ are listed. The authors passed a review in depth of a big number of research and surveys 
on the connection between CSR and the „brand equity“. The focus is on recent publications and empiric 
results (from the period 2012 – 2016) in this field of various industries from all over the World – from life 
insurance in Taiwan to the food industry in the Murghab Plain in Iran. On this basis, he authors come to 
several conclusions, which confirm several preliminary working hypotheses: 1) that Corporate Social 
Responsibility (CSR) has got a direct positive impact on corporative image; 2) that the good image of the 
company in peoples minds has got a positive reflection on the „brand equity“; 3) that CSR has got a 
positive and substantial impact on „brand equity“. It can be considered as proven, that the good 
corporative image has got a positive reflection on the „brand equity“ and that the mentioned 
phenomenon is statistically significant. Also, it can be considered as proven, that the implementation of 
CSR practices increases the „brand equity“. These results are in good consent with previous research 
and surveys of Amaeshi, Osuji and Nnodim from 2008, of Lai, Chiu, Yang and Pai от 2010, of Tuan from 
2012 and of de Figueiroa-Rêgo Pais from 2012. The empirical results support the hypotheses formulated 
by the researchers and point that both CSR and corporate reputation have got a positive impact on the 
„brand equity“ in the industries and on the results, gains and achievements of the brand. The authors 
agree with the opinion of Tun, that there is a „direct bridge“, connecting the transformation leadership 
an the „brand equity“. Their conclusions correspond to the research of Esmaelipour and Barjoei (2016), 
concerning the conclusion that the activities, connected with CSR are a source of competitive advantage, 
as far as they can influence the perception of the brand of a certain company. 

Key words: corporate social responsibility (CSR), brand equity, brand trade mark 
 
Изследване на Ker Tah Hsu, публикувано през 2012 г. [7], разглежда убедител-

ните рекламни и информационно-рекламни ефекти на инициативите за корпоративна 
социална отговорност (CSR) върху корпоративната репутация и върху „brand equity“ – 
„добавената стойност, породена от марката (бранда)“, основавайки се на свидетелства 
от животозастраховането в Тайван. 

В изследването се стига, на първо място, до извода, че възприятията на застра-
хованите лица по отношение на инициативите за корпоративна социална отговорност 
на застрахователните компании имат положително отражение върху удовлетвореността 
на клиентите, корпоративната репутация и върху „brand equity“ – „добавената стойност, 
породена от марката (бранда)“. 
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„Добавената стойност, породена от марката“ – „brand equity“, е своего рода 
„премия за стойността“, която една компания генерира от продукт с разпознаваемо име 
в сравнение с продукт, който няма бранд или регистрирана търговска марка. Компани-
ите могат да създават „brand equity“ – „добавена стойност, породена от марката“, като 
правят продуктите си запомнящи се, лесно разпознаваеми и на върхови нива като ка-
чество и надеждност. Масовите маркетингови кампании също помагат за създаването 
на „brand equity“ – „добавена стойност, породена от марката“. 

„Добавената стойност, породена от марката“ има три основни съставки, три 
компонента. Това са възприемането от потребителя, отрицателните и положителните 
ефекти и получената стойност. На първо място, „добавената стойност, породена от 
марката“ се изгражда от възприемането от страна на потребителите, което включва и 
познание (познаване) и личен опит с употребата на марката (бранда) и нейните продук-
ти. Възприемането, което един потребителски сегмент има по отношение на дадена 
марка (бранд), дава пряк резултат било като положителни, или като отрицателни ефек-
ти. Ако „добавената стойност, породена от марката“ е положителна, организацията, 
нейните продукти и финанси могат да спечелят. Ако „добавената стойност, породена от 
марката“ е отрицателна, става обратното. 

В крайна сметка тези ефекти могат да се обърнат в материална или нематериал-
на стойност. Ако ефектът е положителен, материалната ценност се получава като по-
вишения на приходите или на печалбите, докато нематериалната стойност се получава 
като маркетинг, като известност или като добронамереност. 

„Brand equity“ – „добавената стойност, породена от марката“, е основен индика-
тор за силата и резултатите на дадена компания, по-специално при публичните компа-
нии, които се листват на борсата. Правят се класации по размера на „добавената 
стойност, породена от марката“. 

На второ място, се констатира, че рекламните ефекти от инициативите за корпо-
ративна социална отговорност (CSR) върху корпоративната репутация имат само ин-
формативен характер. 

На трето място, въздействията на инициативите за корпоративна социална отго-
ворност върху пазарната стойност на марката включват информативна реклама и убе-
дителни рекламни ефекти. 

Като принос на изследването се смята изричното (експлицитно) определяне на 
рекламните ефекти от инициативите за корпоративна социална отговорност. Авторът 
използва и доразвива концептуалната рамка, изложена от Abagail McWilliams, Donald S. 
Siegel и Patrick M. Wright през 2005 [13] и 2006 г. [14] в две поредни версии на техния 
труд „Корпоративната социална отговорност: стратегически последици“. Смята се, че за 
първи път в този труд ясно се идентифицират информативните рекламни ефекти и убе-
дителните рекламни ефекти от инициативите за корпоративна социална отговорност. 

Въпросът доколко компаниите биха могли да използват корпоративната соци-
ална отговорност (CSR), за да постигнат значително конкурентно предимство, е от 
особено важност. Той е разгледан многоаспектно от Abagail McWilliams, Donald S. 
Siegel и Patrick M. Wright [13]. Те се позовават на изследване на Forest L. Reinhardt [17], 
което твърди, че фирма, ангажирала се със стратегия, основаваща се на корпоративната 
социална отговорност (CSR), би могла да генерира нестандартно висока възвращаемост 
само ако може да попречи на конкурентите да имитират стратегията ѝ. На конкурент-
ните пазари това едва ли може да стане, дотолкова, доколкото корпоративната социал-
на отговорност (CSR) е силно прозрачна с малка причинна неяснота. 

Други теоретични изследвания, анализирани от McWilliams, Siegel and Wright, 
показват, че всички първоначални предимства, които биха могли да бъдат постигнати 
чрез предлагане на продукти с по-високо качество, се ерозират, когато конкурентните 
стратегии са видими [4], [6]. Тази форма на корпоративна социална отговорност е посо-
чена като модел на „подобряване на качеството“ от Abagail McWilliams и Donald S. 
Siegel през 2001 г. [11]. 
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Независимо от това според McWilliams, Siegel и Wright корпоративната социал-
на отговорност може да се използва в контекста на политическите стратегии, чийто 
резултат трябва да бъде въвеждането на политически бариери пред имитирането, за 
което стана дума по-горе. Такава стратегия би могла да се прилага, като дадена компа-
ния (или компании) успее да прокара държавна регулация, която да наложи като прави-
ло, а не като доброволно решение, вече съществуващи CSR практики на конкуренти, 
които не разполагат с „правилна технология“. По този начин се повишават разходите на 
съответните конкуренти. 

Тук авторите се позовават на коментара на Howard P. Marvel по отношение на 
уреждането на въпроса за детския труд в самото начало на XIX в. [10]. Според Howard 
P. Marvel първият закон за детския труд е бил гласуван в Обединеното кралство, след 
като собствениците на фабрики, които са разполагали с модерни за времето си техноло-
гии, са се сдружили и са лобирали за налагане на ограничения върху детския труд, 
който се използвал в много по-голяма степен от по-старите (и по-малки) фабрики. 

Привежда се и анализ в тази посока от значително по-нова епоха. McWilliams, 
Van Fleet и Cory прилагат изследователската рамка на ресурсно базирания подход 
(resource-based view – RBV), за да покажат как фирмите в Съединените щати биха мог-
ли да използват политически стратегии, основаващи се на корпоративната социална 
отговорност, за да издигнат регулаторни прегради, които да предотвратят използването 
на заместваща технология (иначе казано, на технология с ниски разходи за труд) [12]. 

Тези размишления на McWilliams, Siegel и Wright им позволяват да поставят 
важни въпроси, свързани с изследователския дневен ред при стратегическите последст-
вия от корпоративната социална отговорност. Според тях има многобройни нерешени 
теоретически и емпирични въпроси, свързани със стратегическите последствия от кор-
поративната социална отговорност (CSR). 

Те включват дефинирането на корпоративната социална отговорност, иденти-
фицирането на институционалните различия при корпоративната социална отговорност 
(CSR) между различните страни, определянето на мотивациите за прилагане на CSR, 
описването на стратегиите за корпоративна социална отговорност (CSR), моделирането 
на ефектите от корпоративната социална отговорност (CSR) върху фирмата и върху 
групите на заинтересуваните страни, измерването на търсенето на корпоративна соци-
ална отговорност (CSR), на разходите за корпоративна социална отговорност и даване-
то на оценка на съществуващата база от знания [13]. 

През 2016 г. Majid Esmaelipour и Sahebeh Barjoei провеждат друго задълбочено 
изследване на влиянието на социалната отговорност и корпоративния имидж върху 
„добавената стойност, породена от марката“ [2]. Изследването е проведено във връзка с 
решаването на практически проблем, свързан с оценката на отражението на корпора-
тивната социална отговорност и корпоративния имидж върху добавената стойност, 
породена от марката на продуктите на хранителната индустрия в равнината Murghab в 
Иран (Yek & Yek). Във връзка с решаването на практическия проблем авторите анали-
зират голяма по обем, достъпна до момента литература и правят поредица изводи, 
потвърждаващи няколко предварителни работни хипотези. 

С първата хипотеза е предположено, че корпоративната социална отговор-
ност има пряко положително въздействие върху корпоративния имидж. Резулта-
тите от изследването на Esmaelipour и Barjoei показват, че може да се заключи, че при-
лагането на корпоративната социална отговорност води до положителен мисловен 
образ (positive mental image) в съзнанията на потребителите и този положителен мисло-
вен образ ще редуцира риска от нагласите на потребителите и ще повиши доверието на 
потребителите в марката (бранда). 

Според Esmaelipour и Barjoei до същите заключения са стигнали и иранските из-
следователи Vazifehdust, Mojoudi и Jalalian [19] през 2014 г., както и австралийците 
Pomering и Johnson [15] през 2009 г. 
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В споменатата публикация на Pomering и Johnson се подчертава, че вследствие 
на скорошните големи бизнес сривове и като резултат на нарастващите очаквания на 
заинтересуваните страни (stakeholder expectations), че компаниите дават принос за об-
ществото „оттатък икономическите ползи“ като продукти и печалби, бизнесът във все 
по-голяма степен е ангажиран в не-икономически дейности, за да отговори на тези 
очаквания. 

Тези не-икономически програми включват социални и екологични инициативи 
и демонстрират привързаността на фирмите към корпоративната социална отговорност 
(CSR). Рекламирането на корпоративния имидж се използва във все по-голяма степен 
за създаване на осведоменост сред публиката за инициативите на компанията в област-
та на корпоративната социална отговорност и в отговор на предпочитания към нейните 
продукти и търговски марки. Базираното на корпоративната социална отговорност 
рекламиране на корпоративния имидж обаче е проблематично в известна степен. 

В публикацията се разисква тази маркетингова техника и се предлага изследова-
телски дневен ред за изследване на способността на две променливи величини – посла-
нията „social topic information“ (тематична социална информация; информация по соци-
ални въпроси) и „social impact claim specificity“ да оказват влияние върху най-ранния 
стадий на развитие на нагласите – когнитивните отговори (cognitive responses). 

По-специално авторите съсредоточават вниманието си върху „потенциално ко-
розивните“ когнитивни отговори на скептицизма и предполагат, а след това и доказват, 
че тези променливи послания са способни да „инхибират“, да задържат разрастването 
на потребителския скептицизъм и да изградят положителна репутация [15]. 

При втората хипотеза се предполага, че добрият образ на компанията в 
съзнанието на хората има положително отражение върху „добавената стойност, 
породена от марката (бранда)“. Осъщественият статистически анализ потвърждава 
значимостта на тази връзка. Авторите смятат, че може да се смята за доказано, че доб-
рият корпоративен имидж има положително отражение върху добавената стойност, 
породена от марката, и това явление е статистически значимо. 

Тези резултати от своя страна потвърждават аналогични твърдения на Kim и 
Hyun [8] от 2011 г., както и на Rafei, Hagiginasab и Yazdani [16] от 2013 г. (Прави впе-
чатление изключително мащабната и задълбочена работа на ирански учени върху проб-
лемите на „добавената стойност, породена от марката (бранда)“. В хода на работата 
беше открита голяма поредица изследвания на ирански учени на отражението на раз-
лични фактори върху пазарната стойност на марка. Едно от най новите е изследването 
на Hasangholipour, Mostaghimi и Ahranjani [5] върху отражението на маркетинговия 
микс и на корпоративния имидж върху добавената стойност, породена от марката в 
компаниите „Talia“ и „Rightel“.) 

При третата хипотеза е предположено, че корпоративната социална отго-
ворност има положително и значително въздействие върху „добавената стойност, 
породена от марката (бранда)“. Смята се за доказано, че прилагането на практики на 
корпоративна социална отговорност повишава добавената стойност, породена от мар-
ката. Тези резултати са в съгласие с предишни подобни констатации на Lai, Chiu, Yang 
и Pai [9] от 2010 г. и на Tuan [18] от 2012 г. (Вж. също така [3] и [1].) 

В изследването на Lai, Chiu, Yang и Pai е разгледан въпросът дали корпоратив-
ната социална отговорност (CSR) и корпоративната репутация на дадена компания 
водят до създаване на „brand equity“ – „добавената стойност, породена от марката“, в 
условията на пазари от типа „business-to-business“ (B2B). Проучването разглежда кор-
поративната социална отговорност от гледна точка на клиентите, като е взета извадка 
от индустриални купувачи от малки и средни предприятия в Тайван. 

Lai, Chiu, Yang и Pai изследват, от една страна, въздействието и отражението на 
корпоративната социална отговорност върху добавената стойност, породена от марката, 
в индустрията, а от друга – отражението на корпоративната социална отговорност, кор-
поративната репутация и добавената стойност, породена от марката, върху резултатите 
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на бранда. Също така са изследвани и посредническите ефекти от корпоративната репу-
тация и добавената стойност, породена от марката, в индустрията върху взаимовръзката 
между корпоративната социална отговорност и резултатите и постиженията на бранда. 

Емпиричните резултати подкрепят формулираните от изследователите хипотези 
и показват, че корпоративната социална отговорност и корпоративната репутация имат 
положително отражение върху добавената стойност, породена от марката, в индустрия-
та и върху резултатите и постиженията на бранда. Също така корпоративната репута-
ция и добавената стойност, породена от марката, в индустрията поне частично пос-
редничат (извършват медиация) върху взаимовръзката между корпоративната социална 
отговорност и резултатите и постиженията на бранда. 

От своя страна Tuan (2012) анализира връзките между корпоративната социална 
отговорност (CSR), лидерството и добавената стойност, породена от марката, в болни-
ците във Виетнам. Tuan (2012) борави с понятия, като „законова“, „икономическа“ и 
„етична“ корпоративна социална отговорност. Според заключенията на изследването 
му т.нар. „трансактно лидерство“1 е свързано със „законовата“ и „икономическата“ 
корпоративна социална отговорност, докато „трансформационното“ лидерство2 култи-
вира „етична“ корпоративна социална отговорност, която от своя страна оказва поло-
жително влияние върху добавената стойност, породена от марката. Според Tuan „има 
пряк мост“, свързващ трансформационното лидерство и добавената стойност, породена 
от марката [18]. 

В крайна сметка изследването на Esmaelipour и Barjoei (2016) [2] стига до зак-
лючението, че дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност, са източ-
ник на конкурентно предимство, тъй като те могат да повлияят на възприемането на 
бранда на дадена компания. 

Затова на компаниите се препоръчва да подобряват своите социално отговорни 
действия така, че да увеличат добавената стойност, породена от марката. Препоръчва се 
на компаниите да участват в морални, социални и екологични дейности, като осигуря-
ване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места; честно отноше-
ние към наетите на работните им места; създаване на работна среда с минимален стрес; 
производство на продукти, които не вредят на околната среда, с добро качество. Тези 
действия могат да доведат до повишаване на добавената стойност, породена от марката. 
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Корпоративната социална отговорност се отличава с изключителна актуалност в 

академичния съвременен дневен ред. Към нея се прилагат разнообразни теоретични 
подходи на анализ – институционален, глобален, европейски, национален, отраслов. 
Обект на изследване са различни нейни проявления – социално отговорно представяне 
(Social Responsible Performance), разкриване на социалната отговорност (Social 
Responsible Disclosure), социално отговорна отчетност (Social Responsible Accounting), 
оценка на социалната отговорност (Social Responsibility Evaluating). Една теоретична 
област обаче остава не съвсем изучена, а ролята ѝ – не напълно аргументирана в ико-
номическата литература. Става дума за значимостта на стандартите за социална отго-
ворност и приложението им във фирмите със заложени очаквания за създаване на доба-
вена стойност и повишаване на тяхната конкурентоспособност в резултат от изпълне-
нието на изискванията на стандартите и отчитането на напредък при прилагането им. 
Оказва се, че социалните стандарти са ключови инструменти за мониторинг, оценка на 
съответствието и контрол, както и като пръв, незадължителен, но необходим етап от 
развитието на нефинансовата отчетност. Изучаването на фирмения опит в тази насока е 
изключително полезно, защото откроява добрите практики, разкрива недостатъците на 
фирмения опит и позволява формулирането на конкретни препоръки към мениджърите 
и институциите. 

 
Теоретична рамка на социално отговорните стандарти 
 
Корпоративната социална отговорност отдавна не се възприема единствено и 

само като съвкупност от инициативи от страна на компаниите, чрез които се отчитат 
икономически, социални и екологични дейности. Чрез корпоративната социална отго-
ворност фирмите се легитимират като отговорни субекти пред обществото и укрепват 
своя имидж и репутация. Инвеститори, борсови анализатори, работници, местна общ-
ност, гражданско общество въз основа на заявената корпоративна социална отговор-
ност предоставят на фирмите „обществен лиценз“, аргументиращ тяхното съществува-
не в пазарни условия. Благодарение на корпоративната социална отговорност компани-
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ите могат да се утвърдят като устойчиви контрактори и да сключват договори с между-
народна значимост. 

Корпоративната социална отговорност особено след 2015 г. се разглежда като 
ядро на устойчивото развитие. В Доклада на ООН, в който се идентифицират 17-те 
цели на устойчивото развитие, е посочено, че „частният сектор все по-често се разг-
лежда като една от основните заинтересовани страни с ключова роля за достигане на 
формулираните цели“. В четири цели като приоритетен е заложен именно приносът на 
частния сектор. Става дума за Цел 4, която предопределя необходимостта от активно 
съдействие на бизнеса за повишаване на образованието и професионалната подготовка 
на работниците, както и за гарантиране на обучение през целия живот. Цел 7 има за цел 
да насочи бизнеса към използване на съвременни източници на енергия и рационално 
използване на природните ресурси. Чрез Цел 8 предприемачите се призовават да акти-
визират дейността си за постигане на устойчив икономически растеж, устойчива зае-
тост и достойна работа за всички. В Цел 9 компаниите се насочват да съдействат за 
устойчива индустриализация и иновации [6]. 

Един от най-важните документи в областта на корпоративната социална отго-
ворност е „Директивата за разкриване на нефинансовата информация и многообразие-
то“. В нея е заложено в законодателството на държавите – членки на ЕС, да бъдат въве-
дени изисквания към компаниите, които налагат разкриване на минимален обем нефи-
нансова информация, свързана с опазването на околната среда, социалната защита на 
работниците, съблюдаването на правата на човека, противодействието на корупцията и 
др. Към този момент не всички европейски държави отчитат като напълно завършен 
процеса на инкорпориране на „Директивата“ в националното законодателство [7]. 

Един от ключовите инструменти, които създават благоприятни предпоставки за 
формирането на нефинансовата отчетност, са социалните стандарти, препоръчани от 
Международната стандартизираща организация (ISO). В комплекса от ISO стандарти 
незадължителният, но отчетен, механизъм на ISO 9001 се отличава с изключително 
значение за засилване на устойчивия характер на управлението във фирмите, за утвърж-
даването им като надеждни производители, отговорни пред най-важната заинтересована 
страна – своите клиенти. В този контекст прилагането на изискванията на посочения 
стандарт се обособява като самостоятелен компонент на анализ [5: 56 – 66; 2: 231 – 242]. 

Според статистиката на ISO сертифицираните организации/компании в световен 
мащаб по ISO 9001:2008 надхвърлят 1 126 460. Стандартът е изключително популярен 
в Китай, Италия, Япония, Испания. 

Изследваният стандарт като обект на анализ е тясно свързан с качеството на уп-
равление и отчетност по веригата на доставките [3]. Във връзка с това компаниите 
формират различни типове организационен модел: 

1. Базов тип – минимален обхват на корпоративни кодове за поведение и стан-
дарти спрямо установената верига на доставки, слаба оценка на финансовия и нефинан-
совия риск, свързан с доставчици и поддоставчици като заинтересовани страни. 

2. Развиващ се тип – провеждат се активни преговори с бизнес партньорите, ут-
върждават се корпоративни кодекси, залагат се конкретни изисквания в контрактите, про-
вежда се одит на съответствието на доставчиците спрямо изискванията на компанията. 

3. Развит тип – разработва се матрица на доставчиците като заинтересована 
страна, като се отчитат показатели за оценка на риска – краткосрочния и дългосрочния. 

4. Зрял тип – установяват се единни изисквания, основани на принципите на 
устойчивото развитие, препоръчва се, ако компанията е сертифицирана по ISO 9001, 
нейните доставчици също да разполагат с подобен сертификат като гаранция, че всички 
корпоративни субекти по веригата на доставки интегрират в своите основни бизнес 
процеси принципите на устойчивост. 

5. Лидерски тип – избор на доставчиците по завишени критерии, отчитане на 
система от финансови и нефинансови показатели на доставчиците, периодичен външен 
одит на процесите на съответствие съобразно с най-високите изисквания и стандарти. 
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Международният отчетен стандарт ISO 9001 има 28-годишна история. През 
1987 г. започва да действа като съвкупност от процедури, през 1994 г. е усъвършенст-
ван като съвкупност от превантивни действия, през 2000 и 2008 г. е изграден върху 
процесен подход, а новият вариант от 2015 г. е основан на оценка на рисковете и въз-
можностите. В основата на последните два варианта (2008 и 2015 г.) е заложен подхо-
дът планиране – изпълнение – проверка – действие (PDCA). Този цикъл обединява в 
единен механизъм планирането – определянето на целите на организация-
та/компанията, нейните процеси и ресурси, политиките, идентифицирането на рискове-
те и новите алтернативи, изпълнението като процес на прилагане на планираното, про-
верката – чрез измерване на получените продукти и услуги, и накрая отчитането на 
резултатите и действията в насока към преодоляване на разкрити недостатъци и изпъл-
нение на препоръките на одита [1]. 

На 23.09.2018 г. завърши 3-годишният преходен период към новия вариант на 
сертификата, като бяха създадени условия за плавен преход към новия формат. 

Аргументите в полза на новия вариант на ISO 9001:2015 са многобройни: 
- всестранно представяне на визията и целите на организацията с цел динамична 

ориентация на клиентите; 
- повишаване и перманентно поддържане на качеството на продуктите/услугите 

на организацията; 
- повишаване на степента на съответствие спрямо изискванията на клиентите; 
- изграждане на доверие относно желаното качество на продуктите и услугите; 
- разкриване пред потенциалните клиенти на новите възможности пред органи-

зацията; 
- увеличаване на пазарния дял; 
- повишаване на компетентността на работниците и служителите; 
- привличане на потенциален интерес от страна на инвеститори; 
- по-пълна и ефективна обвързаност по веригата на доставки; 
- възможност за участие в европейски проекти и сключване на нови междуна-

родни договори. 
В новата версия на ISO 9001: 2015 са включени 7 принципа (8 във версия 2008 

г.), 10 клаузи (8 във версия 2008 г.), 23 изисквания относно поддържането и съхранени-
ето на документираната информация (18 във версия 2008 г.). Въведена е т.нар. „струк-
тура SL „на високо ниво“, което означава, че всички стандарти по качеството ще бъдат 
изградени върху основата на тази базисна структура. 

Изследваният стандарт е изграден върху следните основни принципи: 
- насоченост към клиента; 
- лидерство; 
- приобщаване на персонала; 
- процесен подход; 
- подобряване; 
- вземане на решения, основани на доказателства; 
- управление на взаимоотношенията. 
Новият вариант на стандарта залага на материалността в смисъл на съществе-

ност на предоставената информация в количествен и качествен аспект. Специално 
внимание се отделя на представянето на бизнес модела на организацията/компанията – 
визия, бизнес среда, оценка на външни и вътрешни фактори [7]. 

Фундамент на новия вариант на стандарта е концепцията за заинтересованите 
страни. Предполага се, че организациите/компаниите ще съумеят да изградят комплек-
сна матрица на своите заинтересовани страни, в която да се включват собственици, 
работници, законодателни органи, местни органи на властта, бизнес партньори, непра-
вителствени организации. С оглед на високите изисквания на клиентите и тяхната 
първостепенност при оценките е съобразно отделянето им от всички останали. Това 
означава, че управляваните процеси, като планиране, поддържане, дейности, оценка на 
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резултатите, подобряване, лидерство са подчинени на изискванията и заявените пре-
тенции от страна на клиентите. Резултатите от прилагането на стандарта се търсят в две 
основни насоки – удовлетвореност на клиентите и получени висококачествени продук-
ти и услуги. 

Силен акцент е поставен върху лидерството. Корпоративното ръководство ло-
гично носи пряка отговорност за ефективното функциониране на организации-
те/компаниите. Мениджърите имат ангажимента не само да възлагат отговорности по 
нисшестоящата йерархия и да контролират процесите, но и да се утвърдят като реални 
лидери, като добри примери за подражание. 

Новият стандарт повишава изискванията към вътрешния одит като ефективна 
форма на вътрешен контрол. Най-важното обаче е стандартът за управление на качество-
то да функционира в единна интегрирана система заедно с другите социални стандарти. 

 
Резултати от емпирично изследване на прилагането на стандарт 

ISO 9001 в българските предприятия 
 
Мониторингът и оценката на прилагането на най-популярния от комплексната 

отчетна доброволна ISO система стандарт ISO 9001 се основават на данните на нацио-
нално изследване на корпоративното управление в България с обхват 131 акционерни 
дружества. Представителната информация е получена посредством анкета, на която са 
отговорили мениджърите на фирмите. 

Според данните от емпиричното изследване субектите, които отговарят за соци-
ално отговорните инициативи във фирмите, са изпълнителният директор (83 % от фир-
мите), директор „Управление на човешките ресурси“ (8 % от фирмите), дирекция 
„Връзки с обществеността“ (6 % от фирмите) и активно функциониращ Комитет по 
корпоративна социална отговорност в 3 % от фирмите. Резултатите са сходни без зна-
чение на броя на членовете на Съвета на директорите. Прави впечатление, че комитети-
те по социална отговорност не са популярни в наблюдаваните предприятия, а са субект, 
който има потенциал да оказва позитивно въздействие върху корпоративните социални 
и екологични политики. Очакванията са в бъдеще тези субекти на социална отговор-
ност да придобият по-голяма популярност и да допринесат за активизиране на социал-
ните инициативи на бизнеса. 

 
Фигура 1. Субекти, отговарящи за социално отговорни инициативи на 

фирмата според броя на членовете на Съвета на директорите 
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Според обработените данни от емпиричното изследване едва 25 % от фирмите 
респонденти дават положителен отговор за наличие на публикуван годишен доклад за 
корпоративна социална отговорност. В зависимост от броя на заетите в предприятието 
най-високи резултати в това отношение отчитат предприятията с брой заети в диапазо-
на 151 – 300 души. За отчетените резултати в групите 0 – 10 и 11 – 50 заети не се нами-
ра научно обяснение. 

 

Фигура 2. Наличие на публикуван годишен доклад за корпоративна социална 
отговорност според броя на заетите лица в предприятието 

 

 
 

Според емпиричните данни пресичането на годишната отчетност и принадлеж-
ността на капитала показват, че приоритетно националните фирми публикуват годишен 
доклад за корпоративна социална отговорност (26 % от фирмите) срещу 74 % отрица-
телни отговори. Причината за относително ниския относителен дял на филиалите, 
публикуващи годишни доклади за корпоративна социална отговорност (18 %) може да 
се търси в акумулираната отчетност в компаниите майки, които са ангажирани с опо-
вестяването на подобна информация. 

 

Фигура 3. Наличие на публикуван годишен доклад за корпоративна социална 
отговорност според принадлежността на капитала 
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Обработените емпирични данни показват, че 57 % от фирмите респонденти 
прилагат стандарт ISO 9001. В двете групи на големите предприятия с брой заети 151 – 
300 души и над 301 души посоченият стандарт се прилага съответно в 92 и 74 % от 
изследваните фирми. Емпиричните резултати са доказателство за това, че мениджърите 
оценяват значението на придобитите сертификати за усъвършенстване на процесите на 
управление на качеството в контекста на удовлетворяване на клиентите като ключови 
заинтересовани страни в системата на веригата на доставки. Правят добро впечатление 
и положителните отговори на мениджъри на по-малки предприятия. 

 

Фигура 4. Прилагане на стандарт ISO 9001 според броя на заетите лица в 
предприятието 

 

 
 

Аналогични са резултатите при търсенето на връзка между прилагането на 
стандарт ISO 9001 и печалбата на предприятието. Резултатите показват, че всички 
предприятия с печалба в диапазона 7001 – 14 000 лв., както и над 30 000 лв., деклари-
рат, че притежават съответния сертификат за качество. 

 
Фигура 5. Прилагане на стандарт ISO 9001 според печалбата на предприя-

тието 
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Според 23 % от мениджърите на фирмите, прилагащи ISO 9001, този стандарт 
реално допринася за въвеждането и утвърждаването на международни стандарти в 
процеса на управление на качеството, 29 % отговарят че стандартът допринася за доб-
рия имидж на дружеството, 7 % не намират отражение на стандарта върху дейността на 
дружеството, 17 % не дават нито положителен, нито отрицателен отговор, а 24 % не са 
запознати със стандарта и не проявяват заинтересованост към него. 

 
Фигура 6. Оценка на програмата за прилагане на международно признати 

стандарти за добро корпоративно управление според прилагането на стандарт 
ISO 9001 

 

 
Данните от емпиричното изследване доказват, че българските фирми възприе-

мат положително добри международни практики на оценяване, одит и контрол на кор-
поративната социална отговорност. Мениджърите трябва да проявяват по-голяма заин-
тересованост към стриктното изпълнение на изискванията на международните отчетни 
стандарти в интерес на устойчивия растеж в управляваните от тях фирми. 

 
Заключение 
 
Прилагането на социални стандарти при мониторинга, оценката и контрола на 

корпоративната социална отговорност оказва положително въздействие върху фирмите. 
Стандартът за качество на управлението безспорно заема лидерски позиции между 
отчетните стандарти. Съблюдаването на изискванията му допринася за повишаване на 
устойчивостта на фирменото управление и укрепва конкурентните позиции на прила-
гащите го организации/фирми. Българските фирми не са встрани от световните процеси 
и тенденции. Емпиричните данни показват, че големите фирми имат добри практики на 
прилагане на стандарта за качество на управлението. Мениджърите трябва да проявяват 
висока активност при изпълнението на изискванията на международните стандарти. 
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Abstract: The state of the business environment in Bulgaria has improved over the past few 
years. The demand for skilled workers in all economic sectors in Bulgaria continues to increase, but at 
the same time there is a shortage of labor to meet the needs of Bulgarian employers. This is a prerequisite 
for worsening the business environment which influences the attitudes of big companies to develop their 
activities in the country. The business should invest in the development of the human capital of young 
Bulgarian specialists. This study focuses on the business environment in Bulgaria and the labor shortage 
problem by analyzing the situation in the service sector. The study covers the period from the beginning 
of 2016 to October 2018. 

Key words: business environment, labor force, service sector, qualification, human resources, 
Bulgaria 

 

Увод 
 
Бизнес средата/бизнес климатът представлява съвкупност от всички фактори, 

които са извън организацията и оказват влияние върху нея. 
Секторът на услугите включва извършването на услуги, които задоволяват оп-

ределени потребности на населението. Той зависи от жизнения стандарт и доходите на 
населението. Услугата има обществена значимост и определена цена. Секторът на 
услугите включва дейности, които са обединени в стопански отрасли, като транспорт, 
туризъм, съобщения, търговия, наука, образование, култура и изкуство, здравеопазване, 
финанси, кредити, застраховки, комунално-битова дейност. Секторът на услугите може 
да се раздели на държавен и частен. Държавният сектор е по-предпочитан в сравнение с 
частния от търсещите работа, защото той гарантира по-голяма стабилност и социални 
придобивки, докато частният се основава на конкурентоспособността на работещите и 
договореността им с работодателя, които определят тяхното заплащане. Въпреки това 
частният сектор остава с много по-високо заплащане на труда. 

За да могат компаниите да се сдобият с желаната квалифицирана работна ръка, 
трябва първо да инвестират в подготовката на млади български специалисти. В насто-
ящата ситуация компании, които разчитат на принципа на „бързото хранене“, целящи 
сигурна печалба от вече обучени кадри от други фирми, просто не биха били полезни за 
страната и не биха се задържали дълго време на пазара ни. Подобни фирми „консума-
тори“ не инвестират в човешки капитал и нови технологии, а „използват“ потенциала 
на вече подготвени специалисти и производствена инфраструктура, за да трупат бърза 
печалба. 

Недостигът на работна ръка се определя от демографската ситуация в страната, 
намаляването на населението в трудоспособна възраст, емиграцията предимно на млади 
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хора и „процеса на изтичане на мозъци“, както и от несъответствието между нуждите 
на пазара на труда и образованието и квалификацията на завършващите студенти. На-
личието на опит и специфични умения също са сред основните фактори за реализация 
на пазара на труда. 

Коефициентът на безработица в края на 2018 г. е около 5 %, като има дисбаланс 
на трудовия пазар, изразяващ се в недостиг на квалифицирани кадри в сфери, като 
здравеопазване и образование [5]. 

 
Анализ 
 
Изследването на бизнес климата в България разкрива положителна тенденция за 

разглеждания период. Подобреният бизнес климат през последните няколко години 
предостави възможност на бизнеса да обучи млади специалисти за целите си и след 
това да ги задържи (Диаграма 1). 

От данните става ясно, че месеците май и юни за трите изследвани години са с 
най-високи стойности на общия показател на бизнес климата в България. Стойностите 
на показателя се повишават през всяка следваща година. Въпреки това обаче се наблю-
дава периодичен спад, който настъпва около август месец за всяка изминала година. 
Свиването на дейността на предприятията в края на летния сезон налага свиване и на 
заетата работната ръка. Иначе казано, този сезонен характер на заетостта се явява осно-
вен проблем пред търсещите работа дори когато те са достатъчно квалифицирани, за да 
я извършват. 

Общото състояние на заетостта във фирмите от сектора на услугите за месец ок-
томври 2018 г. в сравнение с месец октомври през 2016 и 2017 г. е най-негативното от 
две години насам. В същото време се запазват търсенето и назначаването на нов персо-
нал през последните няколко месеца. 

 
Диаграма 1. Общ показател на бизнес климата в България по месеци за пе-

риода януари 2016 – октомври 2018 (%) 
 

 
 
Източник: НСИ. 
Забележка: За целите на изследването всички стойности са закръглени. 
 

Бизнесът търси не само високообразовани специалисти, но и такива, притежа-
ващи специфични знания, умения и опит. Професиите, за които към момента се търсят 
най-много специалисти, са заварчици, инженери, шофьори, служители в ресторанти и 
хотели, търговски представители, финансисти, програмисти, здравни специалисти, 
счетоводители, офис служители, опитни мениджъри. 
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Световният икономически форум (СИФ – на англ. WEF) провежда ежегодно из-
следване относно конкурентоспособността на икономиките на отделните държави, 
наречено „Глобален индекс на конкурентоспособност (Global Competitiveness Index)“. 
Във връзка с изследването през 2017 – 2018 г. е проведена анкета, насочена към граж-
даните на България, в която отговарящите (респондентите) са помолени да посочат 5 
проблемни фактора при развиването на бизнес в страната си, като ги степенуват от 1 до 
5 (като 1 е най-проблематичният фактор). В резултат отговорите за България са степе-
нувани в скала, като им е дадена различна стойност в зависимост от повторяемостта на 
еднаквите отговори (Диаграма 2). 

 
Диаграма 2. Най-проблематични фактори при развиването на бизнес в Бъл-

гария 2017 – 2018 г. 
 

 
 
Източник: Световен икономически форум [2]. 
 
Проблемите на бизнес средата, която е част от един от четирите компонента на 

концепцията за икономиката на знанието – икономическа и институционална среда, 
влияят изключително върху конкурентоспособността на икономиката на България и на 
работещите в нея. Двата най-големи проблема за развиването на бизнес в България са 
корупцията и бюрокрацията на държавните институции. Високите данъчни ставки и 
слабата работна етика заемат съответно трето и четвърто място. Според доклада „Ко-
рупция в частния сектор в България“ на Центъра за изследване на демокрацията пър-
востепенно значение имат неконкурентните практики, следвани от регулациите и дос-
тъпът до кредитиране, като корупцията заема едва пето място [3]. 

Вместо обаче да намалява поради добрите резултати на бизнеса, недостигът на 
работна сила в страната се задълбочава. Все повече работодатели се насочват към 
„внос“ на работна ръка от чужбина, тъй като се изостри нуждата от кадри и в редица 
нискоквалифицирани професии. Загубата на човешки капитал се свързва главно с про-
цеса на „изтичане на мозъци“ под формата на напускащи страната лица в работоспо-
собна възраст. Този процес може да се отъждестви с „експорт на човешки капитал“, 
който отразява по-точно икономическата същност на човешкия ресурс, разглеждан като 
„капитал“ [4]. 

Броят на лицата, съставляващи работната сила в България, намалява от 2008 г. 
насам. Една година след приемането на България в ЕС започва да се усеща и влиянието 
на световната финансова и икономическа криза, която спомага икономическата мигра-
ция към държави с по-добра социална политика и условия на живот. От 2016 г. насам се 
наблюдава нарастване на лицата от работната сила, като техният брой нараства до 3 
млн. и 278 хил. души в края на 2017 г. (Диаграма 3). 
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Диаграма 3. Брой на лицата от работната сила в България за периода 2007 
– 2017 г. (в хил.) 

 

 
 
Източник: НСИ. 
Забележка: За целите на изследването всички стойности са закръглени. 
 

Впечатление прави низходящата тенденция в броя на заетите през периода 2008 
– 2016 г. Тенденцията се обръща през 2017 г., което се дължи на по-високата раждае-
мост в началото на XXI в., както и на завръщащи се от чужбина сънародници [1]. 

Търсенето на услуги, разгледано в контекста на недостиг на работна сила в сек-
тора на услугите, се илюстрира с Диаграма 4. 

 
Диаграма 4. Търсене на услуги и недостиг на работна сила в сектора на ус-

лугите в България по месеци за периода януари 2016 г. – октомври 2018 г. (%) 
 

 
 
Източник: НСИ. 
Забележка: За целите на изследването всички стойности са закръглени (търсене на услуги – крива в 

червен цвят; недостиг на работна сила – крива в син цвят). 
 

От данните е видно, че към края на 2018 г. търсенето на услуги намалява до 8,6 
%, докато недостигът на работна сила в сектора се повишава, като достига 23,1 %. 
Постигането на заетост сред 75 % от населението е ключова цел според Националната 
програма за реформи на Република България, съобразена със Стратегията за интелиген-
тен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ [7]. Поради липсата на работна ръка 
и демографските проблеми обаче много вероятно е тази цел да не бъде изпълнена до 
2020 г. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

406 

За целия разглеждан период (01.2016 – 10.2018) конкуренцията в бранша остава 
факторът, който най-много затруднява дейността на предприятията в сектора на услу-
гите. Другите два фактора, затрудняващи дейността на фирмите в сектора, са несигур-
ната икономическа среда и недостигът на работна сила. Недостигът на работна сила е 
посочен от едва 6,9 % от анкетираните мениджъри на фирми в сектора на услугите през 
януари 2016 г., докато през октомври 2018 г. той вече е посочен от 23,1 % от тях. С 
други думи само за период от 2 години този проблем се е задълбочил. Основните 
трудности в българската икономика са свързани с липсата на квалифицирани кадри. 
Според консултантската група Manpower Group България е сред 10-те държави в света, 
в които работодателите срещат големи затруднения при осигуряването на работна ръка. 
Най-трудни за намиране кадри в сферата на услугите са: служители на хотели, здравни 
специалисти, служители за ресторанти, квалифицирани педагози и търговски предста-
вители [6]. 

 
Заключение 
 
Недостигът на работна сила в сектора на услугите е характерен и за другите сек-

тори на икономиката, като това ще продължава да влошава бизнес средата в България. 
В по-дългосрочна перспектива това ще доведе до отлив на големите фирми от пазара 
ни и ще ги насочи към други, съседни наши държави. Нужно е по-тясно сътрудничест-
во между университетите и бизнеса, за да се подготвят специалисти по специалности, 
които се търсят на пазара на труда и отговарят пряко на изискванията на българския 
бизнес. Представителите на бизнеса би следвало да бъдат активната страна в партньор-
ството си с висшите училища, като предложат различни форми на поощряване на за-
вършващите определени специалности, например чрез специални стипендии, повече 
обявени места за стажуване в управляваните от тях фирми и гарантиране на заетост за 
най-добре представящите се студенти. Необходима е и активна политика по привлича-
не на заминалите студенти и на работещите извън страната ни с мерки, които да гаран-
тират бъдещата конкурентоспособност на икономиката и оптималното състояние на 
бизнес средата и пазара на труда. 
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Уводни бележки 
 
Нови държави се образуват при отделяне на територия от държава (сецесия) или 

при разделянето ѝ на няколко териториални образувания.1 
Сецесията може да е консенсуална (по споразумение между държавата и тери-

ториалната общност),2 конституционно предвидена (ако правото на държавата позволя-
ва отделянето на териториална единица)3 или едностранна (отделяне на територия без 
съгласието на съществуващата държава). 

Случаите на разделяне, консенсуална сецесия и конституционно предвидена се-
цесия не засягат суверенитета на държавата. В първия случай държавата престава да 
съществува, съответно и суверенитетът като присъщо ѝ качество и той започва да се 
упражнява от съставните държави. Във втория и третия случай отделянето е действие, 
за което държавата е оправомощила съответната териториална общност било конститу-
ционно, било чрез споразумение. 

От гледна точка на суверенитета дискусионен е въпросът за допустимостта на 
едностранната сецесия. 

 
Международното право и сецесията 
 
Международното право след 1945 г. признава правото на едностранно отделяне 

единствено по отношение на територии, отхвърлящи колониалната зависимост.4 Извън 
тези случаи международното право не признава едностранната сецесия. Въпреки това 
практиката сочи шест5 такива случая, които са приети от международната общност – 

                                                 
1 Практиката сочи, че най-често се разделят основаните на национален принцип съюзни държави (СССР (1991), 
Югославия (1992), Чехословакия (1993), когато федерирането не е било на напълно доброволен принцип (арг. 
прот. – Швейцария). 
2 Напр. Единбургското споразумение от 2012 г. между правителствата на Обединеното кралство и Шотландия. 
[онлайн]. http://www.gov.scot/About/Government/concordats/Referendum-on-independence. 
3 Напр. чл. 72 от Конституцията на СССР. 
4 Така Върховният съд на Канада по казуса с щата Квебек – Reference re Secession of Quebec. 1998. 2 S.C.R. 
5 Невинаги е лесно да се определи дали е налице разделяне на държавата на съставните ѝ единици, или е налице 
сецесия (отделяне), какъвто беше случаят с отделянето на Словения, Хърватска, Македония и Босна и Херцего-
вина от Югославия. В този случай различните държави с оглед на различните си позиции спрямо югославския 
конфликт възприемаха различна гледна точка с оглед на обосноваването на съвместимостта на процесите с 
правния ред. 
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Бангладеш (1974), Литва (1991), Латвия (1991), Естония (1991), Еритрея (1993) и Косо-
во (1996). 

Желанието на големи групи хора да се отделят от държавите, чиито граждани 
са, и да създадат свои държави е устойчиво и съществува и днес при различаващи се 
основания в Каталуния, Кюрдистан, Италия, Белгия, Шотландия, Франция. Това обсто-
ятелство определя актуалността на теоретичния дебат за отношението на междуна-
родното право към едностранната сецесия – дебат, особено активен през последните 
тридесет години. 

Най-общо съществуват два подхода към подобно изследване – подход de lege 
ferenda (с оглед на бъдещия закон) и подход de lege lata (с оглед на настоящия закон). 
Първият би следвало да предвиди цялостна нова рамка на разположението и баланса на 
принципите на международното право, който да включва, респективно да изключва, 
правото на едностранна сецесия. Консерватизмът на международното право предполага 
по-скромна и реалистична задача – изследване на съвместимостта на „правото“ на 
едностранната сецесия с основополагащите принципи на международното право, и най-
вече с тези на държавния суверенитет и на човешките права. Това изследване включва 
и субсумиране на признатите за легитимни едностранни сецесии върху съществуващи-
те норми на международното право или върху предполагаемото „право на едностранна 
сецесия“, за да се установи дали правото на едностранна сецесия не би могло да се 
приеме като правен обичай. 

 
Принципи на международното право във взаимодействие с едност-

ранната сецесия 
 
Проблемът за допустимостта на едностранното отделяне определя сблъсъка 

между демократичния принцип на избор на човека и политическата общност, на която 
същия този човек е предоставил властта на върховен арбитър. Затова принципите, най-
активно взаимодействащи с правото на едностранна сецесия, са принципът на държав-
ния суверенитет и свързания с него принцип на териториалната цялост, както и прин-
ципа на човешките права и свързания с него принцип на правото на самоопределение. 

Принципът на държавния суверенитет и принципът на териториалната 
цялост 

Принципът на суверенната държава има две проявления – външно, определящо 
външната автономия на държавата, т.е. способността ѝ да участва равноправно в междуна-
родните отношения, и вътрешно – върховната политическа власт на държавата върху тери-
торията и населението. Чл. 2, § 1, 4 и 7 от Устава на ООН определят неговото съдържание. 

Важна част от принципа на суверенитета е принципът за териториалната цялост, 
уреден в § 4 и 7 на чл. 2. Първият съдържа забрана членовете на ООН да употребяват 
или да заплашват с употреба на сила срещу териториалната цялост на която и да е 
държава, а вторият – забрана за намесата във вътрешните работи на друга държава. 
Така определен, принципът на суверенитета включва в себе си и задължението на дър-
жавите да не подкрепят никакъв опит на група, която се опитва да създаде нова държа-
ва на територията на съществуваща държава, което е и последователната политика на 
ООН и нейните органи.6 

Суверенитетът установява териториалната цялост и във вътрешен план, като 
оправомощава държавата да приеме норми във вътрешното си право, които да задъл-
жават лицата да не извършват действия, които да нарушават териториалната ѝ цялост, и 
съответно да предприеме всички мерки, за да се противопостави на това, включително 
и легитимна принуда. 

                                                 
6 Повече по въпроса във: Nolte, G. Secession and external intervention. – In: Secession. International Law Perspec-
tives. Ed. Kohen M. G. Cambridge University Press, 2006, p. 67 et seq. 
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През периода преди 1990 г. принципът на териториалната цялост до голяма сте-
пен попада под защитата на двете суперсили,7 определен от страха на държавите още 
по време на конференцията в Сан Франциско от 1945 г., че промяната на границите 
може да доведе до нова война. Утвърждаването на този принцип по време на Студената 
война до голяма степен следва интересите на участниците в международните отноше-
ния, без да взема предвид фактическото положение на населението в тези граници. В 
своя основополагащ дебат относно едностранната сецесия в статията „Theories of 
Secession“8 Buchanan обаче посочва, че принципът на териториалната цялост не бива да 
се разглежда само от гледна точка на интересите на държавата (т.е. като обслужващ 
само тези интереси), а и като защитаващ два фундаментални морални легитимни инте-
реса, свързани с човешките права: интереса за защита на индивидуалната сигурност, 
права и очаквания и интереса за цялостно участие на хората и групите хора в полити-
ческия живот. 

Принципът на човешките права 
Възприемането на суверенитета като основополагащ принцип в международни-

те отношения не изключва влиянието върху него на другите принципи на междуна-
родното право. От Жан Боден насам принципът на суверенитета от абсолютен принцип 
от последна инстанция днес е особено повлиян от принципа на правата на човека 
(включващ и принципа на равенство и правото на самоопределение на народитe). 

Според Боден суверенът, т.е. монархът, не е отговорен пред човешкия закон, а 
единствено пред lex divina, т.е. Божия закон. За възмездието на този закон кралят (и 
поданиците) следва да изчакат процеса на прилагане на Божиите норми в едно доста 
несигурно бъдеще, в един по-добър свят. Хуго Гроций обаче в „За войната и мира“9, 
книга 3, раздел 25 допуска, че при положение, че тиранинът е извършил нечувани жес-
токости, той подлежи на доста по-своевременните санкции на човешкия закон, като 
губи качеството си на независим суверен, в който случай е възможно „други сили да 
предоставят помощ на потиснатото население“. 

С оглед на настоящото изследване взаимодействието между суверенитета и чо-
вешките права може да бъде разгледано в две насоки. 

На първо място, през нормативната връзка с чл. 42 от Устава на ООН, предвиж-
даща възможност Съвета за сигурност на ООН да позволи употребата на военна сила 
срещу суверенна държава за възстановяване на международния мир и сигурност. 

На второ място, през практически възприетата от международната общност 
концепция „отговорност за защита“10, съгласно която всяка държава носи отговорност 
да защитава населението си от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и 
престъпления срещу човечеството, а ако държавата не съумее да осъществи тази своя 
отговорност, международната общност има задължението да предприеме подходящи 
колективни действия, включително и чрез мерките на Глава VII от Устава на ООН 
(включващи разрешена употреба на сила). Тази концепция е възприета в Резолюцията 
на срещата на високо равнище, проведена в рамките на 60-ата сесия на Общото събра-
ние на ООН през 2005 г., 91 в § 138, 139 и 140, озаглавени „Отговорност за защита на 
населението от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления 
срещу човечеството“11. 

От тази гледна точка суверенитетът днес все повече се възприема, освен като 
оправомощаване на държавата, но също и като поето от нейна страна задължение да 
предпазва населението от тежки нарушения на човешките права. 

                                                 
7 National Self-Determination and Secession. Ed. Margaret Moore. Oxford University Press, 2003, p. 2. 
8 Buchanan, A. Op. cit., p. 49. 
9 Grotius, H. On The Law of War and Peace. Превод от латински Кембъл, А. С.: Hugo Grotius (Hugo de Groot). 
DeJure Belli ac Pacis. Batoche Books, 2001, p. 244 et seq. 
10 Доклад на Международната комисия за интервенция и държавен суверенитет „Отговорност за защита“. 
[онлайн]. http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. 
11 United Nations A/RES/60/1, 25 November 2005. [online]. http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf. 
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В тясна връзка с принципа за защита на човешките права е принципът за равен-
ство и самоопределение на народите. Принципът за равенство и самоопределение на 
народите предшества създаването на ООН. Той е в основата и на т.нар. „мандатна сис-
тема“ на Обществото на народите като преход към обявяване на независимост на под-
мандатните територии. 

Днес принципът на равенство и самоопределение на народите е определен в чл. 
1, § 2 от Устава на ООН. Този принцип изиграва основна роля за отхвърлянето на коло-
ниалната зависимост и за създаването на редица държави. Според определението на 
„Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи“ от 
1960 г.,12 повторено в „Декларацията относно принципите на международното право“ 
от 1970 г.,13 правото на самоопределение включва свободно установяване на полити-
ческия им статут и на политическото, икономическото и културното им развитие. 

По-надолу „Декларацията относно принципите на международното право“ сочи, 
че форми на осъществяване на това право на самоопределение е създаването на суве-
ренна и независима държава, свободно присъединяване към независима държава или 
обединяване с нея, както и установяване на какъвто и да е друг политически статут, 
свободно определен от народа. 

Декларацията, от една страна, определя рамките на това самоопределение така, 
че този текст да не се възприеме като оправомощаващ всяко малцинство, което желае 
да се обособи като отделна държава, да може да осъществи това: 

„Нищо в посочените по-горе точки не следва да се тълкува като санкционира-
що или поощряващо каквито и да е действия, които биха довели до разделяне или 
частично или пълно нарушаване на териториалната цялост или политическото един-
ство на суверенни и независими държави, които в своите действия съблюдават 
принципа на равноправие и самоопределение на народите съгласно определението 
на този принцип по-горе и вследствие на което тези държави имат правителства, 
които представляват без разлика цялото население, което живее на територия-
та, без разлика от неговата раса, вероизповедание или цвят на кожата“. 

От друга страна обаче, от аргумент на противното следва, че тази защита е отка-
зана на държави, които не спазват принципа на равноправие и самоопределение на 
народите.14 

 
Едностранната сецесия 
 
Както посочих по-горе, международната общност признава моралното основа-

ние за отделяне на посочените по-горе държави (Бангладеш, Литва, Латвия, Естония, 
Еритрея, Косово). В този случай е изкушаващо е да се мисли, че ролята на междуна-
родното право е в това да обоснове възникващата правна норма, като я впише в рамки-
те на съществуващата система от норми, без да противоречи на съществуващите прин-
ципи на международното право. 

Категоричен отговор на този проблем обаче е трудно да се даде, както ще видим 
по-надолу. 

Възможността за едностранно отделяне на територия е дискутирана още от 
Гроций в „За войната и мира“: книга II, § VI15 сочи, че никоя част от територията няма 

                                                 
12 Приета с Резолюция 1514 (XV) на Общото събрание на ООН от 14.12.1960 г. 
13 Декларация за принципите на международното право, свързани с приятелските отношения и сътрудничество-
то между държавите, в съответствие с Устава на ООН, приета с Резолюция 2625 (XXV) на Общото събрание на 
ООН от 24.10.1970 г. 
14 Според J. Dugard и D. Raic, както и да се тълкува този текст, той не изключва правото на едностранна сецесия 
(Вж. Dugard, J., D. Raic. The role of recognition in the law and practice of secession. – In: Secession. International Law 
Perspectives. Ed. Kohen M. G. Cambridge University Press, 2006, p. 103). 
15 Grotius, Hugo. On The Law of War and Peace. Превод от латински Кембъл, А. С.: Hugo de Groot. DeJure Belli ac 
Pacis. Batoche Books, 2001. 
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право да се отделя от основното тяло, освен ако такова решение не се окаже напълно 
необходимо за собственото ѝ предпазване. A contrario Гроций допуска, че при положе-
ние, че една общност е изложена на опасност, тя има право да се отдели от съществу-
ващата държава. Джон Лок във Втория трактат за управлението, § 222 също сочи и 
правото на бунт като крайно средство. Спрямо него Buchanan16 определя теорията за 
правото на сецесия като крайно средство, допълващо изведения от Лок принцип. 

Съществуват няколко становища, касаещи евентуалното обосноваване на право-
то на едностранна сецесия от международното право: теории за първично право на 
сецесия, теории за правото на сецесия като противодействие и теория за процедурната 
легитимност, както и теория, според която право на сецесия не следва да се допуска. 

Задачата на настоящото изследване е не в подкрепа на някое от становищата, а в 
преценка на неговата съвместимост с основополагащите принципи на международното 
право – на суверенитета и на човешките права. 

 
Първично право на сецесия 
 
Съществуват две теории, които считат, че правото на сецесия следва да бъде 

уредено като първично право, т.е. като право, на което съответните общности могат да 
се позоват, когато са изпълнени съответните предпоставки за това. Това е първично 
право на сецесия, основано на националната общност, и първично право на сецесия, 
основано на избора. 

Право на едностранна сецесия, основано на националната общност 
Според първото разбиране, което Buchanan нарича „аскриптивна теория за пър-

вичното право на сецесия“, една общност може да вземе решение да се отдели от дър-
жавата при наличие на две условия: първото – ако тази общност формира национална 
идентичност, която е ясно разделена от тази на по-голямата нация; и второто – тази 
група да може да валидира претенцията си да създаде действаща власт на територията, 
която иска да бъде отделена,17 т.е. да има политически капацитет да осъществява ос-
новните функции на държава. 

Miller18 добавя и трета предпоставка, а именно преценка на това какво ще е по-
ложението на различните групи и малцинства след осъществяване на сецесията и избор 
на такова решение, което е подходящо за новосформираните малцинства (напр. мал-
цинството – бивше мнозинство в държавата родител, което неминуемо ще стане граж-
данин на новата държава). 

Тази теория би оправдала например отделянето на Каталуния от Испания само и 
единствено ако Каталуния докаже, че каталунците имат отделна, ясно обособена наци-
онална идентичност, различна от тази на испанците, и че имат политическия капацитет 
да създадат собствена държава. 

Право на едностранна сецесия, основано на избора 
Според другото разбиране, наречено от Buchanan „асоциативна теория за пър-

вичното право на сецесия“, наричана още „изборна теория“19, правото на самоопреде-
ление е колективно право, което се притежава от държавите и от всяка група, която 
желае и е способна да оперира като легитимна държава.20 Затова, когато една общност 
вземе решение, тя може да се отдели от държавата без значение на какво тази общност 
основава общата си идентификация (характерният случай, разбира се, е националната 

                                                 
16 Op. cit., p. 35. 
17 Miller, D. Secession and the Principle of Nationality. National Self-Determination and Secession. Ed. Margaret 
Moore. Oxford University Press, 2003, p. 73 et seq. 
18 Op. cit., p. 83. 
19 National Self-Determination and Secession. Ed. Margaret Moore. Oxford University Press, 2003, p. 7. 
20 A. Altmann и C. H. Wellmann уточняват по-нататък в труда си (с. 43), че такова право на самоопределение имат 
само тези държави и групи, които желаят и са способни да защитават и спазват човешките права (Вж. Altmann, 
A., C. H. Wellmann. A liberal theory of international justice. p. 11). 
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идентификация, но наличието ѝ не би било релевантно за легитимността на претенция-
та). Привържениците на тази теория също поставят принципа на мнозинството (т.е. на 
легитимността) и на политическия капацитет като условия за реализиране на това пра-
во, без да смятат, че културните (националните) характеристики имат значение за уп-
ражняването на това право.21 

Това разбиране донякъде се покрива с разбирането за нацията като „всекидне-
вен плебисцит“, т.е. с разбирането според станалото класическо определение на Ернест 
Ренан от лекцията му в Сорбоната от 1882 г., според което „нацията е всекидневен 
плебисцит“. В случая сецесията е следствие от плебисцит, който не е постигнал мно-
зинство на определена територия, или както посочват Altmann и Wellman, едностранна-
та сецесия без вина може да бъде защитена така, както се защитава разводът без вина.22 

Следните взаимодействия на тези теории с принципа на суверенитета правят 
проблематично съществуването им в рамките на съществуващата система на междуна-
родното право. 

Съгласно принципа на суверенитета решение за отделяне на определена терито-
рия от държавата би могло да бъде било определено в конституцията или да бъде взето 
от държавата, т.е. от мнозинството (обикновено с посочено в конституциите квалифи-
цирано мнозинство). Поради тази причина тези теории трудно могат да бъдат съвмес-
тени с идеята за суверенитета като върховна власт на държавата над собствената ѝ 
територия и население. Ако всяка част от държавата може да оспори върховната власт, 
като реши да се отдели от нея, това означава, че всяка такава част на практика прите-
жава тази върховна власт. Тоест тя не се намира в държавата, а в съответните територи-
ални общности. Тогава самите териториални общности, а не държавата, ще бъдат носи-
тели на суверенитета, което е характерно за конфедерация или за съюз от независими 
държави, но не и за съвременната държава. 

Теориите за сецесията като първично право не могат да бъдат съвместени и от 
гледна точка на суверенитета като задължение на държавата да обезпечи правата на 
човека на територията си, доколкото те въобще не поставят този въпрос – според тях 
правото на сецесия съществува както при проблемна държава, така и при добре функ-
ционираща държава. От това следва, че независимо дали държавата спазва всички 
права на човека и правото на самоопределение, тя може да бъде дезинтегрирана по 
волята на своите граждани. Това създава малко стимули за спазване и защита на чо-
вешките права от страна на държавата. 

Не на последно място стихийното създаване на нови държави застрашава само-
то съществуване на международния ред, основан на принципа на суверенитета. 
Buchanan23 посочва, че прилагането на националния принцип би довело до безкрайно 
политическо фрагментиране. Суверенитетът към настоящия момент се основава на 
международното право – на суверенното равенство между държавите, териториалната 
неприкосновеност – принципи, управлявани през системата на ООН и другите системи 
на международни отношения. В света, както отбелязва Norman24, има около 5000 на-
родностни групи, които биха могли да изявят желание за отделяне в суверенна държа-
ва, което би довело до бунтове и кръвопролития и до неуправляеми международни 
отношения. В случая, когато правото на сецесия е по избор на мнозинство в определен 
регион, тези групи могат да се окажат много повече от 5000 и по неговите думи ще 
доведат до края на настоящата система от държави. В това отношение Horowitz25 – 
принципен противник на установяването на право на сецесия в какъвто и да е вид, сочи, 

                                                 
21 Op. cit., p. 47. 
22 Op. cit., p. 8. 
23 Buchanan. Secession. The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. Boulder, Colo.: 
Westview Press, 1991, p. 49. 
24 Norman, W. The Ethics of Secession as the Regulation of Secessionist Politics. – In: National Self-Determination and 
Secession. Ed. Margaret Moore. Oxford University Press, 2003, p. 36. 
25 The Cracked Foundation of the Right to Secede. – In: Journal of Democracy, Vol. 14, No 2, April 2003, p. 10. 
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че сецесията или разделянето може да е причина даден вътрешен конфликт да се раз-
расне в международен. 

 
Правото на сецесия като противодействие (remedial right of secession)26 
 
Според тази теория правото на самоопределение на народите е спазено, когато 

въпросното малцинство в дадена държава притежава права и има възможност да се 
развива. При положение обаче, че му е отказано такова право на самоопределение 
и/или ако в държавата има систематични и тежки нарушения на човешките права, това 
право на самоопределение в рамките на държавата се трансформира в право на самооп-
ределение извън държавата – като противодействие, като единствено възможно проти-
водействие на тези нарушения – тежки нарушения на човешки права, геноцид, лишава-
не от правото на самоопределение и т.н. Правото на едностранна сецесия като противо-
действие се признава и на държави, които преди това са били незаконно превзети, ка-
къвто е случаят с прибалтийските републики Литва, Латвия и Естония при тяхното 
напускане на Съветския съюз. 

Най-изявеният привърженик на теорията за правото на сецесия като противо-
действие – Alan Buchanan, счита, че правото на едностранна сецесия трябва да бъде 
признато от международното право. 

Тази теория – проекция на вижданията на Гроций и Лок, на първо място, не 
противоречи на вече преобладаващото в международната общност разбиране за суве-
ренитета като право и задължение на държавата. 

На второ място, правото на едностранна сецесия като противодействие не про-
тиворечи и на концепцията „отговорност за защита“ като задължение на междуна-
родната общност да защитава хората от тежки нарушения на човешките права 

На трето място, този принцип представлява единственото възможно приложе-
ние на правото на самоопределение, когато това право е отказано на определен народ. 
Това разбиране е въплътено в Решението на съда в Канада по казуса „Квебек“ (където 
съдът в решението си прави допускането, че ако такова право съществува): „Правото 
на отделяне възниква само въз основа на принципа на самоопределение на хората в 
международното право, където народът се управлява като част от колониална им-
перия; където този народ е обект на чуждо подчинение, господство или експлоата-
ция; и евентуално там, където на народа е отказано всякакво право и е лишен от 
всякакво значимо упражнение на своето право на самоопределение в държавата, от 
която той е част. При положение, че тези обстоятелства не са налице, хората пос-
тигат своето право на самоопределение в рамките на съществуващата държава“27. 

От емпирична гледна точка правото на едностранна сецесия като противодейст-
вие следва да бъде разгледана в следните случаи: 

Първо, при отделянето на Бангладеш от Пакистан. Същото като резултат както 
от тежките нарушения на човешките права от страна на пакистанското правителство, 
така и на последващата интервенция на Индия, е признато за легитимно (чрез приемане 
на Бангладеш в ООН през 1974 г.) едва след като Пакистан (макар и постфактум и под 
натиск) признава Бангладеш. 

Второ, при отделянето на прибалтийските републики от СССР (Литва, Латвия, 
Естония) през 1991 г. същите са признати въз основа на непризнаването на окупацията 
на тези държави от СССР, което е изразено и в запазването на дипломатическите пред-
ставителства на тези държави в САЩ и Обединеното кралство през периода между 
1940 и 1991 г. 

                                                 
26 Изчерпателният превод на „remedial right of secession“ e „право на едностранна сецесия като последно средст-
во за противодействие“. 
27 (Превод мой.) Supreme Court of Canada, Secession of Quebec, 1998, 2 S.C.R. 217. 
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Трето, при отделянето на Еритрея от Етиопия същото е признато за легитимно 
поради обстоятелството, че правителството на Етиопия в нарушение на Резолюция 390 
A (V) на Общото събрание на ООН от 1945 г.28 не създава равноправна федерация 
между двете държави. 

Последният тест по отношение на признаването на право на сецесия като проти-
водействие беше Косово. В този казус въпреки наличните предпоставки за това в нито 
един момент нито международната общност (напр. Резолюция 1160/1998 на СС ООН, 
Резолюция 1199/1998, нито с която и да е следваща резолюция), нито ЕС, нито САЩ 
признаха на Косово правото на отделяне от Сърбия на основание на сецесията като 
противодействие.29 Целта на интервенцията в Косово, независимо от това дали тя беше 
легална или не, беше възстановяване на предишното съществуващо положение, а не 
реализирането на някакво право на самоопределение на косовските албанци в нова 
държава, извън от досега съществуващите граници. 

От краткото изложение на тези казуси следва изводът, че нито един от тях не 
може да бъде посочен като такъв, който категорично легитимира прилагането на право 
на едностранна сецесия като противодействие. 

 
Критика на правото на сецесия 
 
Horowitz30 счита, че правото на едностранна сецесия не бива да бъде признавано 

от международното право, независимо дали се касае за първично право или за право на 
противодействие. Според него сецесията почти никога не е решение на етнически кон-
фликт или насилие, а най-често води до задълбочаване на проблемите.31 Поради тази 
причина признаването на правото на едностранна сецесия би довело до прекъсване на 
всички възможности за съвместно съществуване. 

Това е така, доколкото евентуално отделяне винаги носи опасност от нови кон-
фликти, понякога прикрива иредентистки мотиви, както и от факта, че при отделяне 
няма как да се създадат етнически хомогенни територии, поради което винаги ще е 
налице население, което е от нежеланата страна на границата, което води до нови сепа-
ратистки (иредентистки) конфликти. 

Теорията за едностранната сецесия като право на противодействие е подложена 
на критики от Horowitz,32 според когото няма случай, при който сецесията да е единст-
вената възможност за решаване на даден конфликт. 

Друг сериозен аргумент срещу правото на сецесия е в това, че при признаване 
на правото на едностранна сецесия като противодействие една малцинствена група, 
която желае да се отдели, може да предизвика такива фрапантни нарушения на човеш-
ките права от страна на правителството спрямо малцинството, които впоследствие да 
дадат правно основание за отделяне на тази територия. 

Съществен недостатък на това виждане обаче е, че не предлага решение на теж-
ките нарушения на човешките права. Държавите са длъжни да спазват човешките права 
при всички положения. При положение, че е налице такъв опит от страна на малцинст-
вото, той трудно би успял там, където въпросното малцинство се радва на пълно право 
на самоопределение и всички негови права са уважавани и защитавани. Обратното, 

                                                 
28 https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/88/IMG/NR005988. pdf?OpenElement. 
29 Tankredi, A. A normative ‘due process’ in the creation of States through secession. – In: Secession. International Law 
Perspectives. Ed. Kohen M. G. Cambridge University Press, 2006, p. 188. 
30 Horowitz, D. L. The Cracked Foundation of the Right to Secede. – In: Journal of Democracy, Vol. 14, No 2, April 
2003. Self-Determination: Politics, Philosophy, and Law. National Self-Determination and Secession. Ed. Margaret 
Moore. Oxford University Press, 2003, p. 181 et seq. 
31 The Cracked Foundation of the Right to Secede. – In: Journal of Democracy, Vol. 14, No 2, April 2003, p. 5. 
32 Horowitz, D. L. The Cracked Foundation of the Right to Secede. – In: Journal of Democracy, Vol. 14, No 2, April 
2003, p. 12. 
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липсата на такова право на практика втвърдява позицията на държавата и не способства 
за спиране на насилието, което тя би могла да предприеме. 

Такова насилие е възможно да бъде спряно в рамките на принципа „отговорност 
за защита“ и на хуманитарната интервенция, но последните примери (напр. с рохонгите 
в Мианмар) показват, че принципът „отговорност за защита“ следва да се разглежда с 
оглед на мотивацията на държавите да поемат такава отговорност, пречупена през 
непосредствените им интереси в международните отношения. 

 
Заключение 
 
Изложеното по-горе сочи факта, че, макар правото на едностранна сецесия като 

последно средство да е съвместимо с принципите на международното право и устано-
вяването му само по себе си да не налага реформа или промяна в баланса между същес-
твуващите принципи, неговото приложение е натоварено с реални опасения, касаещи 
действията на актьорите във връзка с признаването на подобно право. 

Случаите на едностранна сецесия (Бангладеш, Литва, Латвия, Естония, Еритрея, 
Косово) не очертават набор от предпоставки, обосноваващи съществуването на такова 
право. Както посочва Horowitz,33 в тези случаи позициите на държавите към отделянето 
са основани на техния интерес, а последиците от отделянето като факт представляват 
последващи рационализации по обосноваване на териториалното отделяне съобразно с 
фактите, които са осъществени в конкретния казус.34 

Глобализиращият се свят дава нови насоки на перспективни общности да счи-
тат, че самостоятелното им участие в международните отношения ще донесе повече 
просперитет за тях. А причините за сепаратизма съществуват или възникват във взаим-
на обвързаност една от друга, като факторите за сепаратизма често са взаимноимпли-
цирани, което позволява бързото им възникване и взаимно индуциране.35 

Задачата на международната общност при определяне на това дали е необходи-
ма правна уредба е в две насоки – юридическа и практическа. Първата – да прецени кои 
от концепциите имат място в международното право и не противоречат юридически на 
безспорно вече установени принципи. Втората – да прецени прилагането на кои от 
концепциите, които, макар и да не противоречат юридически на общоприетите прин-
ципи, не би застрашило практически тези безспорно установени принципи. 
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Резюме: Успешните компании печелят приходи. Този доход може да бъде реинвестиран в 
оперативни активи, използвани за погасяване на дълг или разпределени на акционери. Ако се вземе 
решение да се разпределят доходите на акционерите, възникват три ключови въпроса: (1) Колко 
трябва да се разпредели? (2) Трябва ли разпределението да бъде под формата на дивиденти, или 
трябва да се прехвърлят на акционерите чрез закупуване на акции? (3) Колко стабилно трябва да 
бъде разпределението? Това означава, че ако средствата, изплащани от година на година, са 
стабилни и надеждни, кои акционери предпочитат; или трябва да се променят в зависимост от 
потоците на фирмите и инвестиционните изисквания, които мениджърите са склонни да харес-
ват? Тези три въпроса са основната цел на тази статия. След като една компания стане пече-
ливша, тя трябва да реши какво да прави с парите, които генерира. Той може да избере да 
задържи паричните средства и да ги използва за закупуване на допълнителни оперативни акти-
ви, за изплащане на останали задължения или за придобиване на други дружества. Алтернативно 
той може да избере да върне парични средства на акционерите. Имайте предвид, че всеки долар, 
който мениджмънтът избира да задържи, е долар, който акционерите биха могли да получат и 
инвестират другаде. Следователно мениджърите трябва да запазват печалбите си само ако 
могат да инвестират парите в компанията и да спечелят повече, отколкото акционерите мо-
гат да спечелят извън предприятието. Следователно компаниите с висок растеж с много добри 
проекти имат склонност да запазят висок процент на приходите, докато зрелите компании с 
много парични, но ограничени възможности за инвестиране имат склонност към широка поли-
тика на разпределение на паричните средства. 

Ключови думи: политика на дивидент, разделяне на акции, дивиденти на акции, обратно 
изкупуване на акции 

 

Dividends versus capital gains: what do investors prefer? 
 
When deciding how much cash to distribute, financial managers must keep in mind 

that the firm's objective is to maximize shareholder value. Consequently, the target payout 
ratio — defined as the percentage of net income to be paid out as cash dividends — should be 
based in large part on investors' preferences for dividends versus capital gains: Do investors 
prefer to receive dividends; or would they rather have the firm plow the cash back into the 
business, which presumably will produce capital gains? This preference can be considered in 
terms of the constant growth stock valuation model. 

D1
P0

r5 g



 

If the company increases the payout ratio, this will raise D1, which, taken alone, will 
cause the stock price to rise. However, if D1 is raised, less money will be available for 
reinvestment, which will cause the expected growth rate to decline; and that will tend to lower 
the stock's price. Therefore, any change in the payout policy will have two opposing effects. 
As a result, the optimal dividend policy must strike the balance between current dividends 
and future growth that maximizes the stock price. In the following sections, we discuss the 
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major theories that have been advanced to explain how investors regard current dividends 
versus future growth. 

Dividend Irrelevance Theory 
Professors Merton Miller and Franco Modigliani (MM) advanced the dividend 

irrelevance theory, which stated that dividend policy has no effect on either the price of a firm's 
stock or its cost of capital. MM developed their theory under a stringent set of assumptions; and 
under those assumptions, they proved that a firm's value is determined only by its basic earning 
power and its business risk. In other words, the value of the firm depends only on the income 
produced by its assets, not on how that income is split between dividends and retained earnings. 
Note, though, that MM assumed, among other things, that no taxes are paid on dividends, that 
stocks can be bought and sold with no transactions costs, and that everyone—investors and 
managers alike—has the same information regarding firms' future earnings. 

Given their assumptions, MM argued that each shareholder can construct his or her 
own dividend policy. For example, if a firm does not pay dividends, a shareholder who wants 
a 5% dividend can „create“ it by selling 5% of his or her stock. Conversely, if a company 
pays a higher dividend than an investor wants, the investor can use the unwanted dividends to 
buy additional shares of the company's stock. Note, though, that in the real world, individual 
investors who want additional dividends would have to incur transactions costs to sell shares, 
and investors who do not want dividends would have to pay taxes on the unwanted dividends 
and then incur transactions costs to purchase shares with the after-tax dividends. Because 
taxes and transactions costs do exist, dividend policy may well be relevant and investors may 
prefer policies that help them reduce taxes and transactions costs. 

In defense of their theory, MM noted that many stocks are owned by institutional 
investors who pay no taxes and who can buy and sell stocks with very low transactions costs. 
For such investors, dividend policy might well be irrelevant; and if these investors dominate 
the market and represent the „marginal investor,“ MM's theory could be valid in spite of its 
unrealistic assumptions. Note too that for tax- paying investors, the taxes and transactions 
costs depend on the individual investor's income and how long he or she plans to hold the 
stock. As a result, when it comes to investors' preferences for dividends, one size does not fit 
all. Next, we discuss why some investors prefer dividends whereas others prefer capital gains. 

Reasons Some Investors Prefer Dividends 
The principal conclusion of MM's dividend irrelevance theory is that dividend policy 

does not affect either stock prices or the required rate of return on equity, rs. Early critics of 
MM's theory suggested that investors preferred a sure dividend today to an uncertain future 
capital gain. In particular, Myron Gordon and John Lintner argued that rs declines as the 
dividend payout is increased because investors are less certain of receiving the capital gains 
that should result from retaining earnings than they are of receiving dividend payments. 

MM disagreed. They argued that rs is independent of dividend policy, which implies 
that investors are indifferent between dividends and capital gains, that is, between D1/P0 and 
g. MM called the Gordon-Lintner argument the bird-in-the- hand fallacy because in MM's 
view, most investors plan to reinvest their dividends in the stock of the same or similar firms 
and, in any event, the riskiness of the firm's cash flows to investors in the long run is 
determined by the riskiness of operating cash flows, not by dividend payout policy. 

Keep in mind, however, that MM's theory relied on the assumption that there are no 
taxes or transactions costs, which means that investors who prefer dividends could simply 
create their own dividend policy by selling a percentage of their stock each year. In reality, 
most investors face transactions costs when they sell stock; so investors who are looking for a 
steady stream of income would logically prefer that companies pay regular dividends. For 
example, retirees who have accumulated wealth over time and now want annual income from 
their investments probably prefer dividend-paying stocks. 

Reasons Some Investors Prefer Capital Gains 
While dividends reduce transactions costs for investors who are looking for steady 

income from their investments, dividends increase transactions costs for other investors who 
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are less interested in income and more interested in saving money for the long-term future. 
These long-term investors want to reinvest their dividends, and that creates transactions costs. 
Given this concern, a number of companies have established dividend reinvestment plans that 
help investors automatically reinvest their dividends. 

In addition (and perhaps more importantly), the Tax Code encourages many 
individual investors to prefer capital gains to dividends. Prior to 2003, dividends were taxed at 
the ordinary income tax rate, which went up to 38% versus a rate of 20% on capital gains. 
Since 2003, the maximum tax rate on dividends and long- term capital gains has been set at 
15%. This change lowered the tax disadvantage of dividends, but reinvestment and the 
accompanying capital gains still have two tax advantages over dividends. First, taxes must be 
paid on dividends the year they are received, whereas taxes on capital gains are not paid until 
the stock is sold. Due to time value effects, a dollar of taxes paid in the future has a lower 
effective cost than a dollar of taxes paid today. Moreover, if a stock is held by someone until 
he or she dies, there is no capital gains tax at all—the beneficiaries who receive the stock can 
use the stock's value on the death day as their cost basis, which permits them to escape the 
capital gains tax completely. 

Because of these tax advantages, some investors prefer to have companies retain most 
of their earnings. Those investors might be willing to pay more for low-payout companies 
than for otherwise similar high-payout companies. 

Finally, the provision in the 2003 Tax Act that lowered the maximum tax rate on 
dividends is set to expire in 2010 unless Congress votes to extend it or to make it permanent. 
Now in the middle of the 2008 election cycle, it is not clear what will happen, particularly 
after a new Congress and a new president are elected. If Congress chooses to let this provision 
expire and dividends are once again treated as ordinary income, even more investors will 
prefer capital gains over dividends. At this point, only time will tell. 

 
Other dividend policy issues 
 
Before we discuss how dividend policy is set in practice, we need to examine two 

other issues that affect dividend policy: (1) the information content, or signaling, hypothesis 
and (2) the clientele effect. 

Information Content, or Signaling, Hypothesis 
An increase in the dividend is often accompanied by an increase in the stock price, 

while a dividend cut generally leads to a stock price decline. This observation was used to 
refute MM's irrelevance theory—their opponents argued that stock price actions after changes 
in dividend payouts demonstrate that investors prefer dividends to capital gains. However, 
MM argued differently. They noted that corporations are reluctant to cut dividends and hence 
that corporations do not raise dividends unless they anticipate higher earnings in the future to 
support the higher dividends. Thus, MM argued that a higher-than-expected dividend increase 
is a signal to investors that management forecasts good future earnings. Conversely, a 
dividend reduction, or a smaller-than-expected increase, is a signal that management forecasts 
poor future earnings. If the MM position is correct, stock price changes after dividend 
increases or decreases do not demonstrate a preference for dividends over retained earnings. 
Rather, such price changes simply indicate that dividend announcements have information 
content, or signaling, about future earnings. 

Managers often have better information about future prospects for dividends than 
public stockholders, so there is clearly some information content in dividend announcements. 
However, it is difficult to tell whether the stock price changes that follow dividend increases 
or decreases reflect only signaling effects (as MM argue) or both signaling and dividend 
preference. Still, a firm should consider signaling effects when it is contemplating a change in 
dividend policy. For example, if a firm has good long-term prospects but also has a need for 
cash to fund current investments, it might be tempted to cut the dividend to increase funds 
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available for investment. However, this action might cause the stock price to decline because 
the dividend reduction is taken as a signal that future earnings are likely to decline, when just 
the reverse is actually true. So managers should consider signaling effects when they set 
dividend policy. 

Clientele Effect 
As we indicated earlier, different groups, or clienteles, of stockholders prefer different 

dividend payout policies. For example, retired individuals, pension funds, and university 
endowment funds generally prefer cash income; so they often want the firm to pay out a high 
percentage of its earnings. Such investors are frequently in low or even zero tax brackets, so 
taxes are of little concern. On the other hand, stockholders in their peak-earning years might 
prefer reinvestment because they have less need for current investment income and simply 
reinvest dividends received after incurring income taxes and brokerage costs. 

If a firm retains and reinvests income rather than paying dividends, those stockholders 
who need current income will be disadvantaged. The value of their stock might increase, but 
they will be forced to go to the trouble and expense of selling off some of their shares to 
obtain cash. Also, some institutional investors (or trustees for individuals) might be legally 
precluded from selling stock and then „spending capital.“ On the other hand, stockholders 
who are saving rather than spending dividends favor the low-dividend policy: The less the 
firm pays out in dividends, the less these stockholders have to pay in current taxes and the less 
trouble and expense they must go through to reinvest their after-tax dividends. Therefore, 
investors who want current investment income should own shares in high-dividend-payout 
firms, while investors with no need for current investment income should own shares in low-
dividend-payout firms 

All of this suggests that a clientele effect exists, which means that firms have 
different clienteles and that the clienteles have different preferences—hence, that a change in 
dividend policy might upset the majority clientele and have a negative effect on the stock's 
price. This suggests that a company should follow a stable, dependable dividend policy so as 
to avoid upsetting its clientele. 

 
Establishing the dividend policy in practice 
 
Investors may or may not prefer dividends to capital gains; however, because of the 

clientele effect, they almost certainly prefer predictable dividends. Given this situation, how 
should firms set their basic dividend policies? In particular, how should a company establish 
the specific percentage of earnings it will distribute, the form of that distribution, and the 
stability of its distributions over time? In this section, we describe how most firms answer 
those questions. 

Setting the Target Payout Ratio: The Residual Dividend Model 
When a firm is deciding how much cash to distribute to stockholders, it should 

consider two points: (1) The overriding objective is to maximize shareholder value; and (2) 
the firm's cash flows really belong to its shareholders, so management should not retain 
income unless they can reinvest those earnings at higher rates of return than shareholders can 
earn themselves. On the other hand, that internal equity (retained earnings) is cheaper than 
external equity (new common stock); so if good investments are available, it is better to 
finance them with retained earnings than with new stock. 

When a dividend policy is established, one size does not fit all. Some firms produce a 
large amount of cash but have limited investment opportunities—this is true for firms in 
profitable but mature industries where few growth opportunities exist. Such firms typically 
distribute a large percentage of their cash to shareholders, thereby attracting investor clienteles 
who prefer high dividends. Other firms have many good investment opportunities but currently 
generate little or no excess cash. Such firms generally distribute little or no cash but enjoy 
rising earnings and stock prices, thereby attracting investors who prefer capital gains. 
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For a given firm, the optimal payout ratio is a function of four factors: (1) 
management's opinion about its investors' preferences for dividends versus capital gains, (2) 
the firm's investment opportunities, (3) the firm's target capital structure, and (4) the 
availability and cost of external capital. These factors are combined in what we call the 
residual dividend model. First, under this model, we assume that investors are indifferent 
between dividends and capital gains. Then the firm follows these four steps stablish its target 
payout ratio: (1) It determines the optimal capital budget; (2) given its target capital structure, 
it determines the amount of equity needed to finance that budget; (3) it uses retained earnings 
to meet equity requirements to the extent possible; and (4) it pays dividends only if more 
earnings are available than are needed to support the optimal capital budget. The word 
residual implies „leftover,“ and the residual policy implies that dividends are paid out of 
„leftover“ earnings. 

If a firm rigidly follows the residual dividend policy, dividends paid in any given year 
can be expressed in the following equation: 

 
Dividends= Net income – Retained earnings required to help finance new investments  

  Dividends= Net income – Target equity ratio Total capital budget    
 
For example, suppose the company has $100 million of earnings, it has a target equity 

ratio of 60%, and it plans to spend $50 million on capital projects. In that case, it would need 
$50(0.6) = $30 million of common equity plus $20 million of new debt to finance the capital 
budget. That would leave $100 – $30 = $70 million available for dividends, which would 
result in a 70% payout ratio. 

Note that the amount of equity needed to finance the capital budget might exceed the 
net income; in the preceding example, if the capital budget was $100/Equity percentage = 
$100/0.6 = $166.67 million, no dividends would be paid. If the capital budget exceeded 
$166.67, the company would have to issue new common stock in order to maintain its target 
capital structure. 

 
Table 1. T&Ws Dividend Payout Ratio with $60 Million of Net Income When 

Faced with Different Investment Opportunities (Dollars in Millions) 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
 Poor Average Good 
Capital budget $40 $70 $150 

Net income (NI) $60 $60 $ 60 
Required equity (0.6 X Capital budget) 24 42 90 

Dividends paid (NI – Required equity) $36 $18 ($ 30)a 
Dividend payout ratio (Dividends/NI) 60% 30% 0% 

 
aWith a $150 million capital budget, T&W would retain all of its earnings and issue $30 million of new stock. 
 

Most firms have a target capital structure that calls for at least some debt, so new 
financing is done partly with debt and partly with equity. As long as a firm finances with the 
optimal mix of debt and equity and uses only internally generated equity (retained earnings), 
the marginal cost of each new dollar of capital will be minimized. So internally generated 
equity is available for financing a certain amount of new investment; but beyond that amount, 
the firm must turn to more expensive new common stock. At the point where new stock must 
be sold, the cost of equity (and consequently the marginal cost of capital) rises. 

To illustrate these points, consider the case of Texas and Western (T&W) Transport 
Company. T&W's overall composite cost of capital is 10%. However, this cost assumes that 
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all new equity comes from retained earnings. If the company must issue new stock, its cost of 
capital will be higher. T&W has $60 million of net income and a target capital structure with 
60% equity and 40% debt. Provided it does not pay any cash dividends, T&W could make net 
investments (investments in addition to asset replacements from depreciation) of $100 
million, consisting of $60 million from retained earnings plus $40 million of new debt 
supported by the retained earnings, at a 10% marginal cost of capital. If the capital budget 
exceeded $100 million, the required equity component would exceed net income, which is, of 
course, the maximum possible amount of retained earnings. In this case, T&W would have to 
issue new common stock, thereby pushing its cost of capital above 10%. 

At the beginning of its planning period, T&W's financial staff considers all proposed 
projects for the upcoming period. All independent projects are accepted if their estimated 
IRRs exceed their risk-adjusted costs of capital. In choosing among mutually exclusive 
projects, the project with the highest positive NPV is accepted. The capital budget represents 
the amount of capital that is required to finance all accepted projects. If T&W follows a strict 
residual dividend policy, we can see from Table 2 that the estimated capital budget will have a 
profound effect on its dividend payout ratio. If investment opportunities are poor, the capital 
budget will be only $40 million. To maintain the target capital structure, 0.6($40) = $24 
million must be equity, with the remaining $16 million coming as debt. If T&W followed a 
strict residual policy, it would pay out $60 — $24 = $36 million as dividends; hence, its 
payout ratio would be $36/$60 = 0.6 = 60%. 

If the company's investment opportunities were average, its capital budget would be 
$70 million. This would require $42 million of equity; so dividends would be $60 – $42 = $18 
million, for a payout of $18/$60 = 30%. Finally, if investment opportunities were good, the 
capital budget would be $150 million and 0.6($150) = $90 million of equity would be required. 
therefore, all of the net income would be retained, dividends would be zero, and the company 
would have to issue some new common stock to maintain the target capital structure. 

We see then that under the residual model, dividends and the payout ratio would vary 
with investment opportunities. Dividend variations would also occur if earnings fluctuated. 
Because investment opportunities and earnings vary from year to year, strict adherence to the 
residual dividend policy would result in unstable dividends. One year the firm might pay zero 
dividends because it needed the money to finance good investment opportunities, but the next 
year it might pay high dividends because investment opportunities were poor and it didn't 
need to retain much. Similarly, fluctuating earnings would also lead to variable dividends, 
even if investment opportunities were stable. Therefore, following the residual dividend policy 
would almost certainly lead to fluctuating, unstable dividends. This would not be bad if 
investors were not bothered by fluctuating dividends; but since investors do prefer stable, 
dependable dividends, it would not be optimal to follow the residual model in a strict sense. 
Therefore, firms should operate as follows: 

1. Estimate earnings and investment opportunities, on average, over the next 5 or so 
years. 

2. Use this forecasted information to find the average residual model amount of 
dividends (and the payout ratio) during the planning period. 

3. Set a target payout policy based on the projected data. 
Thus, firms should use the residual policy to help set their long-run target payout 

ratios, but not as a guide to the payout in any one year. 
Most large companies use the residual dividend model in a conceptual sense, then 

implement it with a computerized financial forecasting model. Information on projected 
capital expenditures and working capital requirements is entered into the model, along with 
sales forecasts, profit margins, depreciation, and the other elements required to forecast cash 
flows. The target capital structure is also specified; the model then generates the amount of 
debt and equity that will be required to meet the capital budgeting requirements while 
maintaining the target capital structure. 
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Dividend payments are introduced; and the higher the payout ratio, the greater the 
required external equity. Most companies use the model to find a dividend payout over the 
forecast period (generally 5 years) that will provide sufficient equity to support the capital 
budget without having to sell new common stock or take the capital structure ratios outside 
the optimal range. The end result might be a memo such as the following from the CFO to the 
chairperson of the board: 

We forecasted the total market demand for our products, what our share of the market 
is likely to be, and our required investments in capital assets and working capital. 

Events over the next 5 years will undoubtedly lead to differences between our 
forecasts and actual results. If and when such events occur; we should reexamine our 
position. However, I am confident that we can meet random cash shortfalls by increasing our 
borrowings—we have unused debt capacity that gives us flexibility in this regard. 

We ran the corporate model under several scenarios. If the economy totally collapses, 
our earnings will not cover the dividend. However-, in all likely scenarios our cashflows 
would cover the recommended dividend. I know the Board does not want to push the dividend 
up to a level where we would have to cut it under bad conditions. 

Finally, we considered distributing cash to shareholders through a stock repurchase 
program. Here we would reduce the dividend payout ratio and use the funds generated to buy 
our stock on the open market. Such a program has several advantages, but it would also have 
drawbacks. I do not recommend that we institute a stock repurchase program at this time. 
However, if our free cashflows exceed our forecasts, I would recommend that we use these 
surpluses to buy back stock. Also, I plan to continue looking into a regular repurchase 
program, and I may recommend such a program in the future. 

This company has very stable operations, so it can plan its dividends with a fairly high 
degree of confidence. Other companies, especially those in cyclical industries, have difficulty 
maintaining a dividend in bad times that would be too low in good times. Such companies 
often set a very low „regular“ dividend and then supplement it with an „extra“ dividend when 
times are good. Each company announced a low regular dividend that it was confident it 
could maintain „through hell or high water,“ one that stockholders could count on under all 
conditions. Then when times were good and profits and cash flows were high, the company 
would pay a clearly designated extra dividend. Because investors recognized that the extras 
might not be maintained in the future, they did not interpret them as a signal that the 
companies' earnings were permanently higher nor did they take the elimination of the extra as 
a negative signal. 

Payment Procedures 
Companies normally pay dividends quarterly; and if conditions permit, the dividend is 

increased once each year. The actual payment procedure is as follows: 
1. Declaration date. On the declaration date – say, November 7 – the directors 

meet and declare the regular dividend, issuing a statement similar to the following. 
2. Holder-of-record date. At the close of business on the holder-of-record date, 

December 5, the company closes its stock transfer books and makes up a list of shareholders 
as of that date. If Corporation is notified of the sale before 5 p.m. on December 5, the new 
owner will receive the dividend. However, if notification is received on or after December 6, 
the previous owner receives the dividend check. 

3. Ex-dividend date. Suppose Jean Buyer buys 100 shares of stock from John Seller 
on December 5. Will the company be notified of the transfer in time to list Buyer as the new 
owner and thus pay the dividend to her? To avoid conflict, the securities industry has set up a 
convention under which the right to the dividend remains with the stock until two business 
days prior to the holder-of-record date; on the second business day before that date, the right 
to the dividend no longer goes with the shares. The date when the right to the dividend leaves 
the stock is called the exdividend date. In this case, the ex-dividend date is two business days 
prior to December 5, or December 3. 
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4. Payment date. The company actually mails the checks to the holders of record on 
January 2, the payment date. 

 
Dividend reinvestment plans 
 
During the 1970s, most large companies instituted dividend reinvestment plans 

(DRIPs), under which stockholders can automatically reinvest their dividends in the stock of 
the paying corporation. Today most large companies offer DRIPs, but participation rates vary 
considerably. There are two types of DRIPs: (1) plans that involve only old, already-
outstanding stock and (2) plans that involve newly issued stock. In either case, the stockholder 
must pay taxes on the amount of the dividends even though stock rather than cash is received. 

Under both types of DRIPs, stockholders choose between continuing to receive 
dividend checks versus having the company use the dividends to buy more stock in the 
corporation for the investor. Under an „old stock“ plan, the company gives the money that 
stockholders who elect to use the DRIP would have received to a bank, which acts as a 
trustee. The bank then uses the money to purchase the corporation's stock on the open market 
and allocates the shares purchased to the participating stockholders' accounts on a pro rata 
basis. The transactions costs of buying shares (brokerage costs) are low because of volume 
purchases, so these plans benefit small stockholders who do not need current cash dividends. 

A „new stock“ DRIP invests the dividends in newly issued stock; hence, these plans 
raise new capital for the firm. AT&T, Xerox, and many other companies have used new stock 
plans to raise substantial amounts of equity. No fees are charged to stockholders, and some 
companies have offered stock at discounts of 2% to 5% below the actual market price. The 
companies offer discounts because they would have incurred flotation costs if the new stock 
had been raised through investment bankers. 

One interesting aspect of DRIPs is that they are forcing corporations to reexamine 
their basic dividend policies. A high participation rate in a DRIP suggests that stockholders 
might be better served if the firm simply reduced cash dividends, which would save 
stockholders some personal income taxes. Quite a few firms have surveyed their stockholders 
to learn more about their preferences and to find out how they would react to a change in 
dividend policy. A more rational approach to basic dividend policy decisions may emerge 
from this research. Companies switch from old stock to new stock DRIPs depending on their 
need for equity capital. 

Many companies offering DRIPs have expanded their programs by moving to „open 
enrollment,“ whereby anyone can purchase the firm's stock directly and thus bypass brokers' 
commissions. ExxonMobil not only allows investors to buy their initial shares at no fee but 
also lets them pick up additional shares through automatic bank account withdrawals. Several 
plans, including ExxonMobil's, offer dividend reinvestment for individual retirement 
accounts; and some allow participants to invest weekly or monthly rather than on the 
quarterly dividend schedule. With all of these plans (and many others), stockholders can 
invest more than the dividends they are forgoing—they simply send a check to the company 
and buy shares without a brokerage commission. 

 
Summary of factors influencing 
 
Dividend policy 
In earlier sections, we described the theories of investor preference for dividends and 

the potential effects of dividend policy on the value of a firm. We also discussed the residual 
dividend model for setting a firm's long-run target payout ratio. In this section, we discuss 
several other factors that affect the dividend decision. These factors may be grouped into four 
broad categories: (1) constraints on dividend payments, (2) investment opportunities, (3) 
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availability and cost of alternative sources of capital, and (4) effects of dividend policy on rs. 
We discuss these factors next. 

Constraints 
1. Bond indentures. Debt contracts often limit dividend payments to earnings 

generated after the loan was granted. Also, debt contracts often stipulate that no dividends can 
be paid unless the current ratio, times-interest-earned ratio, and other safety ratios exceed 
stated minimums. 

2. Preferred stock restrictions. Typically, common dividends cannot be paid if the 
company has omitted its preferred dividend. The preferred arrearages must be satisfied before 
common dividends can be resumed. 

3. Impairment of capital rule. Dividend payments cannot exceed the balance sheet 
item „retained earnings“. This legal restriction, known as the impairment of capital rule, is 
designed to protect creditors. Without the rule, a company that is in trouble might distribute 
most of its assets to stockholders and leave its debtholders out in the cold. (Liquidating 
dividends can be paid out of capital; but they must be indicated as such, and they must not 
reduce capital below the limits stated in debt contracts.) 

4. Availability of cash. Cash dividends can be paid only with cash. Thus, a shortage 
of cash in the bank can restrict dividend payments. However, the ability to borrow can offset 
this factor. 

5. Penalty tax on improperly accumulated earnings. To prevent wealthy individuals 
from using corporations to avoid personal taxes, the Tax Code provides for a special surtax on 
improperly accumulated income. Thus, if the 1RS can demonstrate that a firm's dividend 
payout ratio is deliberately being held down to help its stockholders avoid personal taxes, the 
firm is subject to heavy penalties. This factor is relevant primarily to privately owned firms. 

Investment Opportunities 
1. Number of profitable investment opportunities. As we saw in our discussion of 

the residual model, if a firm has a large number of profitable investment opportunities, this 
will tend to produce a low target payout ratio and vice versa if the firm has few good 
investment opportunities. 

2. Possibility of accelerating or delaying projects. The ability to accelerate or 
postpone projects permits a firm to adhere more closely to a stable dividend policy. 

Alternative Sources of Capital 
1. Cost of selling new stock. If a firm needs to finance a given level of investment, it 

can obtain equity by retaining earnings or by issuing new common stock. If flotation costs 
(including any negative signaling effects of a stock offering) are high, re will be well above 
rs, making it better to set a low payout ratio and to finance through retention rather than 
through the sale of new common stock. On the other hand, a high dividend payout ratio is 
more feasible for a firm whose flotation costs are low. Flotation costs differ among firms—for 
example, the flotation percentage is especially high for small firms, so they tend to set low 
payout ratios. 

2. Ability to substitute debt for equity. A firm can finance a given level of 
investment with debt or equity. As noted, low stock flotation costs permit a more flexible 
dividend policy because equity can be raised by retaining earnings or by selling new stock. A 
similar situation holds for debt policy: If the firm can adjust its debt ratio without raising its 
WACC sharply, it can pay the expected dividend, even if earnings fluctuate, by additional 
borrowing. 

3. Control. If management is concerned about maintaining control, it may be 
reluctant to sell new stock; hence, the company may retain more earnings than it otherwise 
would. However, if stockholders want higher dividends and a proxy fight looms, the dividend 
might be increased. 

Stock dividends and stock splits 
Stock dividends were originally used by firms that were short of cash in lieu of 

regular cash dividends. Today, though, the primary purpose of dividends is to increase the 
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number of shares outstanding and thus to lower the stock's price in the market. Stock splits 
have a similar purpose. 

Stock dividends and splits can best be explained through an example. We use Porter 
Electronic Controls Inc., a $700 million electronic components manufacturer, for this purpose. 
Since its inception, Porter's markets have been expanding and the company has enjoyed 
growth in sales and earnings. Some of its earnings have been paid out in dividends; but some 
also were retained each year, causing its earnings per share and the stock price to grow. The 
company began its life with only a few thousand shares outstanding; and after some years of 
growth, each of Porter's shares had a very high EPS and DPS. When a „normal“ P/E ratio was 
applied, the resulting market price was so high that few people could afford to buy a „round 
lot“ of 100 shares. This limited demand for the stock and thus kept the firm's total market 
value below what it would have been if more shares at a lower price had been outstanding. To 
correct this situation, Porter „split its stock,“ as described in the next section. 

Stock Splits 
Although there is little empirical evidence to support the contention, there is 

nevertheless a widespread belief in financial circles that an optimal price range exists for 
stocks. Optimal means that if the price is within this range, the price/earnings ratio (and hence 
the firm's value) will be maximized. Many observers, including Porter's management, believe 
that the best range for most stocks is from $20 to $80 per share. Accordingly, if the price of 
Porter's stock rose to $80, management would probably declare a two-for-one stock split, 
thus doubling the number of shares outstanding, halving the earnings and dividends per share, 
and thereby lowering the stock price. Each stockholder would have more shares, but each 
share would be worth less. 

Stock Dividends 
Stock dividends are similar to stock splits because they „divide the pie into smaller 

slices“ without affecting the fundamental position of the current stockholders. On a 5% stock 
dividend, the holder of 100 shares would receive an additional 5 shares (without cost); on a 
20% stock dividend, the same holder would receive 20 new shares; and so forth. Again, the 
total number of shares is increased; so earnings, dividends, and price per share all decline. 

If a firm wants to reduce the price of its stock, should it use a stock split or a stock 
dividend? Stock splits are generally used after a sharp price run-up to produce a large price 
reduction. Stock dividends used on a regular annual basis keep the stock price more or less 
constrained. For example, if a firm's earnings and dividends were growing at about 10% per 
year, its stock price would tend to increase at about that same rate and it would soon be 
outside the desired trading range. A 10% annual stock dividend would maintain the stock 
price within the optimal trading range. Note, though, that because small stock dividends 
create bookkeeping problems and unnecessary expenses, firms use stock splits far more often 
than stock dividends. 

Effect on Stock Prices 
If a company splits its stock or declares a stock dividend, will this increase the market 

value of its stock? Several empirical studies have addressed this question. Here is a summary 
of their findings. 

1. On average, the price of a company's stock rises shortly after it announces a stock 
split or dividend. 

2. One reason that stock splits and stock dividends may lead to higher prices is that 
investors often take stock splits/dividends as signals of higher future earnings. Because only 
companies whose managements believe that things look good tend to split their stocks, the 
announcement of a stock split is taken as a signal that earnings and cash dividends are likely 
to rise. Thus, the price increases associated with stock splits/dividends may be the result of a 
favorable signal for earnings and dividends. 

3. If a company announces a stock split or dividend, its price will tend to rise. 
However, if during the next few months it does not announce an increase in earnings and 



Assoc. Prof. Desislava Kostova-Pickett, PhD 

 

427 

dividends, the stock price generally will drop back to the earlier level. This supports the 
signaling effect discussed earlier. 

4. By creating more shares and lowering the stock price, stock splits may also 
increase the stock's liquidity. This tends to increase the firm's value. 

5. There is also evidence that stock splits change the mix of shareholders. The 
proportion of trades made by individual investors tends to increase after a stock split, whereas 
the proportion of trades made by institutional investors tends to fall. We are not sure how this 
affects the stock's value. 

Stock repurchases 
There are three principal types of stock repurchases: (1) situations where the firm 

has cash available for distribution to its stockholders and it distributes this cash by 
repurchasing shares rather than by paying cash dividends, (2) situations where the firm 
concludes that its capital structure is too heavily weighted with equity and it sells debt and 
uses the proceeds to buy back its stock, and (3) situations where the firm has issued options to 
employees and it uses open market repurchases to obtain stock for use when the options are 
exercised. 

Stock that has been repurchased by a firm is called treasury stock. If some of the 
outstanding stock is repurchased, fewer shares will remain outstanding. Assuming that the 
repurchase does not adversely affect the firm's future earnings, the earnings per share on the 
remaining shares will increase, resulting in a higher market price per share. As a result, capital 
gains will have been substituted for dividends. 

The Effects of Stock Repurchases 
The effect of the repurchase on the EPS and market price per share of the remaining 

stock can be analyzed as follows: 
 

 
 
It should be noted from this example that in any case, investors would receive before-

tax benefits of $2 per share either in the form of a $2 cash dividend or a $2 increase in the 
stock price. This result would occur because we assumed, first, that shares could be 
repurchased at exactly $22 a share and, second, that the P/E ratio would remain constant. If 
shares could be bought for less than $22, the operation would be even better for remaining 
stockholders; but the reverse would hold if ADC had to pay more than $22 a share. 
Furthermore, the P/E ratio might change as a result of the repurchase operation, rising if 
investors viewed it favorably and falling if they viewed it unfavorably. Some factors that 
might affect P/E ratios are considered next. 

Advantages of Repurchases 
The advantages of repurchases are as follows: 
1. A repurchase announcement may be viewed as a positive signal by investors 

because repurchases are often motivated by managements' belief that their firms' shares are 
undervalued. 

2. The stockholders have a choice when the firm distributes cash by repurchasing 
stock—they can sell or not sell. With a cash dividend, on the other hand, stockholders must 
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accept a dividend payment and pay the tax. Thus, those stockholders who need cash can 
sell back some of their shares, while those who do not want additional cash can simply 
retain their stock. From a tax standpoint, a repurchase permits both types of stockholders to 
get what they want. 

3. A repurchase can remove a large block of stock that is „overhanging“ the market 
and keeping the price per share down. 

4. Dividends are „sticky“ in the short run because managements are reluctant to 
raise the dividend if the increase cannot be maintained in the future— managements dislike 
cutting cash dividends because of the negative signal a cut gives. Therefore, if excess cash 
flows are expected to be temporary, managements may prefer to make distributions as share 
repurchases rather than to declare increased cash dividends that cannot be maintained. 

5. Companies can use the residual model to set a target cash distribution level, then 
divide the distribution into a dividend component and a repurchase component. The dividend 
payout ratio will be relatively low; but the dividend itself will be relatively secure, and it will 
grow as a result of the declining number of shares outstanding. This gives the company more 
flexibility in adjusting the total distribution than if the entire distribution were in the form of 
cash dividends because repurchases can be varied from year to year without giving off 
adverse signals. This procedure has much to recommend it, and it is an important reason for 
the dramatic increase in the volume of share repurchases. 

6. Repurchases can be used to produce large-scale changes in capital structure. For 
example, a number of years ago Consolidated Edison decided that its debt ratio was so low 
that it was not minimizing its WACC. It then borrowed $400 million and used the funds to 
repurchase shares of its common stock. This resulted in an immediate shift from a non-
optimal to an optimal capital structure. 

7. Companies that use stock options as an important component of employee 
compensation can repurchase shares and then reissue those shares when employees exercise 
their options. This avoids having to issue new shares, which dilutes earnings per share. 
Microsoft and other high-tech companies have used this procedure in recent years. 

Disadvantages of Repurchases 
Disadvantages of repurchases include the following: 
1. Stockholders may not be indifferent between dividends and capital gains, and the 

price of the stock might benefit more from cash dividends than from repurchases. Cash 
dividends are generally dependable, but repurchases are not. 

2. The selling stockholders may not be fully aware of all the implications of a 
repurchase, or they may not have all the pertinent information about the corporation's present 
and future activities. This is especially true in situations where management has good reason 
to believe that the stock price is well below its intrinsic value. However, firms generally 
announce repurchase programs before embarking on them to avoid potential stockholder suits. 

3. The corporation may pay too high a price for the repurchased stock, to the 
disadvantage of remaining stockholders. If its shares are not actively traded and if the firm 
seeks to acquire a relatively large amount of its stock, the price may be bid above its intrinsic 
value and then fall after the firm ceases its repurchase operations. 

Conclusions on Stock Repurchases 
When all the pros and cons on stock repurchases have been totaled, where do we 

stand? Our conclusions may be summarized as follows: 
1. Because of the deferred tax on capital gains, repurchases have a tax advantage 

over dividends as a way to distribute income to stockholders. This advantage is reinforced by 
the fact that repurchases provide cash to stockholders who want cash but also allow those who 
do not need current cash to delay its receipt. On the other hand, dividends are more 
dependable and are thus better suited for those who need a steady source of income. 

2. Because of signaling effects, companies should not pay fluctuating dividends – 
that would lower investors' confidence in the company and adversely affect its cost of equity 
and its stock price. However, cash flows vary over time, as do investment opportunities; so 
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the „proper“ dividend in the residual model sense varies. To get around this problem, a com-
pany can set its dividend at a level low enough to keep dividend payments from constraining 
operations and then use repurchases on a more or less regular basis to distribute excess cash. 
Such a procedure would provide regular, dependable dividends in addition to additional cash 
flows to those stockholders who want it. 

3. Repurchases are also useful when a firm wants to make a large, rapid shift in its 
capital structure, wants to distribute cash from a one-time event such as the sale of a division, 
or wants to obtain shares for use in an employee stock option plan. 

 
Once a company becomes profitable, it must decide what to do with the cash it 

generates. It may choose to retain cash and use it to purchase additional operating assets, to 
repay outstanding debt, or to acquire other companies. Alternatively, it may choose to return 
cash to shareholders. Keep in mind that every dollar that management chooses to retain is a 
dollar that shareholders could have received and invested elsewhere. Therefore, managers 
should retain earnings if and only if they can invest the money within the firm and earn more 
than stockholders can earn outside the firm. Consequently, high-growth companies with many 
good projects tend to retain a high percentage of earnings, whereas mature companies with a 
great deal of cash but limited investment opportunities tend to have generous cash distribution 
policies. 
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Abstract: Effective cyber risk management has long been a leading factor in the stability of every 

financial system. As intrinsically linked to the real sector, the components of the financial system must be 
secured and protected, through cyber insurance. Otherwise, uninsured cyber risks can be a serious 
barrier to the process of developing the economy in a national and global perspective. That is why this 
report aims to present the potential of cyber insurance to address the risky environment and to highlight 
the potential for expansion of this segment of the insurance market, given that it is only at its early stages 
of development. Last but not least, attention should be paid to the fact that cyber-protection is a national 
priority because it affects personal data and can have a negative impact on society. 

Key words: cyber risks, cyber-attacks, systemic risk, cyber insurance, risk management, cyber 
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Въведение 
 
Кибератаките срещу финансовата система се реализират все по-комплексно и 

обхватно, което ги превръща във водеща заплаха за нейната стабилност. Доказателство 
за това е нарастващият интерес на финансовите институции към по-модерни и ефек-
тивни методи на управление на киберрисковете. До голяма степен те успяват да реду-
цират рисковото си бреме чрез превенция и редукция на вредите, но натискът на хакер-
ските атаки е придобил такива измерения, че е невъзможно да се удържи със собствени 
средства, без същият да бъде трансфериран (споделен). Нужен е подходящ метод за 
прехвърляне на киберриска и последващото му финансиране. В този контекст настоя-
щият доклад има за цел да обследва начина, по който киберрисковете въздействат вър-
ху финансовата система, и до каква степен застраховането може да повиши нейната 
устойчивост. 

 
Характерология на киберрисковете за финансовата система 
 
В условията на протичаща експанзионистична промяна към всеобхватна и без-

алтернативна дигитализация на обществените отношения няма как да не се проявят 
присъщите ѝ кибер-„бъгове“. Тя спомага за повишаване на оперативността на финансо-
вата система, но същевременно генерира нови и напълно непознати (непредсказуеми) 
рискове. Киберзаплахите се роят много бързо и приемат различни форми. Освен това те 
притежават способността да еволюират в процеса на тяхното установяване, като проя-
вяват плашеща мимикрия. 

Киберрисковете засягат комплексно всички участници във финансовия сектор, 
разпространявайки се по ефекта на доминото. Потърпевшите лица могат да бъдат не 
само малките, но и големите финансови институции. От тях най-засегнати са депозит-
ните финансови посредници. Най-често те възпрепятстват изпълнението на банковите 
услуги чрез вмешателство в платежните системи. Като се има предвид, че финансовите 
инфраструктури по света са обезпечени с малък на брой еднотипни електронни систе-
ми, успешните кибератаки по техен адрес могат да парализират бързо и мащабно цяла-
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та финансова система. Излишно е да припомняме, че това по косвен път ще блокира 
дейността на реалния сектор. В този контекст киберрисковете могат спокойно да бъдат 
класифицирани като системни рискове. 

Разгледан от пространствена гледна точка, проблемът показва много по-
силната уязвимост на развитите финансови системи в Европа и Северна Америка. 
Най-много загуби в тези държави се акумулират от неоторизиран достъп до лични 
данни и счетоводни записи. Данните разкриват наличието на множество успешни ха-
керски атаки и присвоена служебна информация [9]. Финансовите системи на развити-
те икономически държави са в пъти „по-атрактивни“ за престъпления от дигиталните 
услуги на публичната администрация и осигурителните фондове. 

Икономическите въздействия на киберрисковете стават все по-осезаеми и зна-
чими за риск мениджърите. Отдавна киберзаплахите не се възприемат като чист фено-
мен, засягащ само IT дейностите на финансовите институции. Обхващайки средата в 
нейната цялост, може да се види агресивният характер на тяхното проявление извън 
каналите за съхранение и трансфер на информация. Интернет свързва почти всички 
устройства в помещенията на банковите и небанковите компании (трезори, архиви, 
картотеки и др.), което ги прави комплексно зависими от непозволен дистанционен 
достъп и злоупотреби. Интернет на вещите (Internet of things) придава ново звучене и 
измерение на киберрисковете.1 Това дава основание за размисъл върху ролята на дър-
жавата за обезпечаване на сигурността на финансовата система и поставянето на анти-
хакерските политики на приоритетна и надпартийна основа. 

 
Фигура № 1. Дял на видовете кибератака върху финансовата система за 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Киберрисковете имат уникалното свойство да еволюират със завидна бързина, 

което силно затруднява тяхното констатиране, оценяване и прогнозиране. Освен това те 
въздействат с различна сила, без да имат равномерност на своя ефект във времето. 
Опитите да бъдат изградени модели на вредите от киберсъбитията засега не дават на-
деждни резултати. Разгледано на равнище финансов сектор, киберрисковете проявяват 
силна динамика и разнообразие като форми на проявление. Така например през пос-
ледните десет години значително са се увеличили кибератаките върху уеббазираните 
приложения (вж. Фигура № 1). Това е накарало финансовите институции да инвестират 
в сигурността на своите платформи, което и повишило надеждността на техните про-
дажби. Други рискове пък са загубили от своята атрактивност за хакерите. Източването 
на банкомати и присвояването на данни за банковите клиенти са били модерни преди 
пет-шест години, докато сега те са изместени на втори план от злоупотребите без пряка 
финансова облага (вид дигитален тероризъм). Такива са например атаките, целящи 

                                                 
1 Терминът „интернет на вещите“ (IoT) се свързва с отдалечения достъп и управление на взаимносвързани 
физически обекти – устройства, превозни средства, сгради и т.н., чрез компютърните мрежи. Концепцията е 
формулирана през 1999 г., като от тогава насам е променила значително своето техническо съдържание. Счита 
се за технологичната иновация на XXI в. 
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отказ от услуги (denial-of-service).2 За съжаление, техният дял расте, която тенденция 
силно притеснява най-вече търговските банки. Проявлението на подобен риск води 
след себе си репутационни проблеми за финансовата институция и загуби на пазарни 
позиции. 

Интерес представляват констатациите на консултантската фирма Verizon 
Enterprise, която счита, че финансовите институции реагират много мудно и „трома-
во“ при констатирането и редуцирането на киберрисковете. В този контекст тя привеж-
да интересни факти като доказателство. Така например, ако на хакерите са им необхо-
дими няколко часа, за да проникнат в базите данни, подменят кодовете на системата 
или инсталират проследяващи програми, то на засегнатите лица са им нужни дни, респ. 
седмици, за да открият проблема и вземат мерки за неговото отстраняване. Нещо пове-
че, голяма част от сигналите за нередности идват от клиентите или мониторинговите 
компании, занимаващи се с диагностика на киберриска, а не са резултат от целенасоче-
ните и координирани усилия на самите финансови институции [9]. Тук не е изненадва-
ща бързата реакция на клиентите, защото ползвателите на дигиталните финансови 
услуги са с добра техническа грамотност, а и става въпрос за потенциална опасност от 
загуба на лични средства. 

До голяма степен извършителите на киберпрестъпления остават анонимни за 
финансовите институции. Следите, които оставят, не позволяват на разследващите 
органи да ги идентифицират и подведат под наказателна отговорност. Липсата на пер-
сонални и съразмерни санкции допълнително затруднява борбата с кибератаките. Това 
е причината финансовите институции да не се ангажират активно с откриването на 
извършителите, а се съсредоточават върху разбирането на техните мотиви. Изгражда-
нето на обобщени профили, вкл. за познанията и опита на хакерите, им помага да въ-
веждат работещи превантивни мерки за защита на електронните си системи, които да 
изпреварват подготвяните пробиви. 

Отличителна черта на киберрисковете във финансовия сектор е трудната им и 
неточна оценка. Източниците на информация дават различни стойности за причинени-
те от тях вреди и вероятностите на тяхното проявление. Компанията за киберсигурност 
McAfee твърди, че годишните загуби на финансовите институции, засегнати от кибер-
събития, са повече от 300 млрд. щ.д. Далеч по-песимистични са данните на Организа-
цията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), според която щетите са за 
над 600 млрд. щ.д. [5]. Очевидно, на практика няма единни критерии и методология за 
измерване на киберзагубите, което води до публикуването на ориентировъчни данни. 
Те понякога дори си противоречат. За да се илюстрира хаосът в обявяваните данни, е 
приложена таблицата по-долу (вж. Таблица № 1). 

 
Таблица № 1. Годишни загуби на финансовия сектор от киберрискове в 

глобален аспект 
 

Източник на информация Годишни загуби Вид на загубите 
McAfee 375 – 575 млрд. щ.д. Директни и индиректни загуби 
OECD 638 млрд. щ.д. Загуби от пиратство на данни 

Atlantic Council 250 млрд. щ.д. Разходи за киберсигурност 
 
Източник: [5: 12]. 
 

Като цяло трудностите с оценката на киберрисковете са свързани с липсата на 
изчерпателна и релевантна информация за тях, недостатъчния опит в наблюдаването и 
отчитането на загубите, невъзможността точно да се калкулират щетите с косвен харак-

                                                 
2 Отказът от услуги (DoS) не включва директната кражба на пари и данни, но компрометира дейността на фи-
нансовата институция, тъй като не ѝ позволява да обслужва своите клиенти качествено и в срок. 
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тер, дългосрочното проявление на вредите и др. Освен това киберзаплахите имат комп-
лексен характер, а негативните им ефекти трудно се диференцират от останалите рис-
кове на външната среда. Предпоставка за затруднената оценка е и склонността на фи-
нансовите институции да прикриват и не споделят публично информация за съпътст-
ващите ги киберсъбития. Те никога не биха признали реалните мащаби и форми на 
тяхното проявление от страх да не пострада репутацията им. Неточните и подценени 
данни за въздействащите фактори могат да изкривят представите за киберрисковете и 
да възпрепятстват тяхното ефективно управление, в т.ч. тяхното прехвърляне към заст-
рахователните компании. Отсъствието на възможности за застрахователен трансфер 
може да концентрира рисковете върху определен кръг субекти, което да дестабилизира 
финансовата система. 

 
Възможности за управление на киберрисковете 
 
Както всички останали рискове, и киберрисковете трябва да бъдат управлявани 

чрез методите за контрол и/или финансиране на вредите. Активното им управление е с 
ключово значение за гарантиране на сигурността във финансовата система. Най-
отговорното управленско решение е изборът на такъв метод за рисково третиране, 
който едновременно да е адекватен на потенциалните опасности и ефективен в своето 
приложение. Основните разновидности в групата на методите за контрол на киберриска 
са неговото избягване, превенция и редукция. От методите на финансирането му се 
практикуват най-вече застраховането и прехвърлянето на отговорността на трети лица 
въз основа на договорни отношения. Всички тези възможни и допустими методи са 
представени на Фигура № 2. 

 
Фигура № 2. Методи за управление на киберриска 
 

 
 
Избягването на киберзаплахите е метод за управление на риска с фундамен-

тално значение. Той предполага финансовите институции да се въздържат от дигитали-
зация на своето обслужване или поне на онези процеси, които са уязвими на киберата-
ки. Подходът напълно ги изолира от рисковата среда, което е и основното му предимс-
тво. За съжаление, той е със сложен интегритет в практиката. Няма как финансовите 
институции да останат встрани от технологичните иновации, защото така ще бъдат 
неконкурентоспособни. От друга страна някои елементи на финансовата инфраструк-
тура не могат да бъдат заобиколени. Такива са например системите за разплащания и 
сетълмент. Ето защо избягването на киберрисковете не трябва да се интерпретира като 
връщане назад, в ерата на печатните записи и обслужване на клиентите само на място, а 
като използване на безрискови канали за дистрибуция. Внедряването на непознати за 
хакерите защити и необвързани системи с глобалната мрежа е новото статукво на 
класическия метод за избягване на риска. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

434 

Финансовите институции следва кардинално да преосмислят начина, по който 
осъществяват своята дейност, за да избягват успешно киберрисковете. В действител-
ност това означава те да променят дизайна на своите продукти, да подберат иновативни 
бизнес модели, да използват предпазливо някои системи за обмен на данни, да изградят 
алтернативни системи за разплащания и т.н. Всичко това обаче е разходоемък, скъп и 
динамичен процес, който не е по силите на всички участници във финансовия сектор. 
Всяко технологично нововъведение не остава напълно защитено във времето. Уменията 
и знанията на хакерите им позволяват бърза адаптация и своевременна реакция, която 
провокира нови и нови промени. 

Превенцията и редукцията на вредите също имат за цел да управляват кибер-
рисковете, но за разлика от избягването те не могат да премахнат напълно рисковото 
бреме. По своята същност те диагностицират своевременно риска и предписват защит-
ни мерки, ограничаващи вредоносните ефекти. Крайният резултат от тяхното приложе-
ние е намалената честота и тежина на щетите и подобряването на рисковия профил на 
финансовата институция. 

В конкретика превенцията на риска предвижда внедряването на физически ог-
раничения (лимитиране на достъпа до определени ресурси, устройства и помещения), 
интегрирането на защити с цифров характер (инсталиране на защитни стени, криптира-
не на данни и др.) или подобряване на човешкия фактор (внимателен подбор на кадри-
те, работещи в системата). Мерките за редукция на вредите от своя страна обхващат 
дейности, като дублиране на информационните записи, в т.ч. използване на облачни 
технологии, готовност за включване на резервни мощности за непрекъснатост на про-
дажбите, възможност за изолиране на заразените от незаразените масиви и др. Много 
често превенцията и редукцията на риска се препоръчват на финансовите институции, 
но за съжаление поддръжката им е много скъпа, а и силно намалява производител-
ността на обслужването. Забавянето на процесите може да отблъсне клиенти, респ. да 
ги доведе до състояние на неудовлетвореност и нелоялност. На всичкото отгоре някои 
от мерките значително усложняват операциите и правят хакерските атаки трудно отк-
риваеми. 

На фона на изложените недостатъци на методите за контрол на риска, и най-
вече разходоемкия процес по тяхното въвеждане, изглежда по-разумно и обосновано да 
се използват методите за финансиране на вредите чрез реализиране на застраховател-
ни и незастрахователни трансфери. Когато се говори за незастрахователни трансфери 
във финансовата индустрия, обикновено се има предвид прехвърлянето на отговор-
ността за компенсиране на вредите на трети лица. Както беше коментирано, голяма 
част от извършителите на кибератаки остават неразкрити и няма как увредените лица 
да търсят пряка отговорност от тях. Затова се практикува индиректният подход, като 
въз основа на сключени договори доставчиците на киберсигурност носят отговорността 
за непрофесионалната си работа. 

При договарянето на външна киберзащита е важно да се реши дали да се изпол-
зва един изпълнител, или да се поддържат множество такива. Сключването на договори 
с повече от една фирма диверсифицира риска и прави поддръжката устойчива във 
времето, дори и някой от изпълнителите да прекрати дейността си. Това изисква пълен 
синхрон в действията на доставчиците на киберзащита и много често е скъпо начина-
ние. По-евтиният вариант е да се привлече един популярен на пазара изпълнител, защо-
то той може да се възползва от икономиите на мащаба [8: 7]. Но и тук съществува 
опасност, защото всички негови клиенти могат да пострадат едновременно, в случай че 
софтуерната му защита бъде компрометирана. Последното се илюстрира най-добре с 
риска от присвояване на данни, съхранявани чрез облачните технологии. Всяка успеш-
на хакерска атака срещу тяхната защита ще разкрие записите на всички клиенти в об-
лачното пространство. Дори изпълнителят да е застраховал професионалната си отго-
ворност, щетите ще са толкова големи, че трудно ще се вместят в установените от заст-
рахователя лимити. Факт е обаче, че услугите на доставчиците на киберсигурност, 
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които работят с много финансови институции, са по-качествени и вероятността да се 
компрометира тяхната защита е малка. 

Киберзастраховките са другият възможен метод за финансиране на риска, който 
се счита за най-ефективния от всички.3 Застраховането подпомага и улеснява трансфера 
на риска, защото преодолява в най-голяма степен проблема с информационната асимет-
рия. Застрахователните компании събират данни от своите клиенти за възникващите 
вреди и така параметризират моделите на тяхната реализация. Възползвайки се от мате-
матическите зависимости, те могат сравнително точно да прогнозират бъдещите събития 
и да предложат адекватна премия за тях. Принципите на застрахователния бизнес създа-
ват стимули за финансовите институции да бъдат по-прозрачни и да споделят информа-
ция за естеството и силата на познатите им киберрискове. Това е така, защото информа-
цията ще се използва на колективна база, без да се персонифицира, а и така застрахова-
телните услуги ще стават по-достъпни и пригодни за тях. Разбира се, киберзастраховки-
те се нуждаят от допълнително усъвършенстване, за да заемат подобаващо място в рис-
ковия мениджмънт на финансовите институции. Те все още се предлагат с ограничено 
застрахователно покритие, огромен набор от изключения и ниски лимити на застрахова-
телните суми [7]. От тази гледна точка някои автори считат, че пазарите за киберзаст-
раховки са незавършени и подлежат на бъдещо развитие [5: 14]. 

 
Потенциал за развитие на пазара за киберзастраховки 
 
Киберзастраховките се появяват на застрахователния пазар едва през 90-те го-

дини на XX в., като за периода след това не се забелязват бързи темпове на развитие. 
Нещо повече, този пазарен сегмент изостава в сравнение със скокообразното влошава-
не на рисковата среда за финансовите институции.4 Причините за парадоксалното по-
ложение са различни и комплексни. Много финансови институции все още се въздър-
жат да сключват застраховки, защото приемат цената им за прекалено висока и не счи-
тат, че предлаганите покрития са обхватни и адекватни на техните нужди. Освен това 
те се притесняват, че застрахователните компании нямат финансовия капацитет, за да 
обслужват задълженията си по дължимите обезщетения. Логично се повдига въпросът 
„Не са ли киберрисковете прекалено големи за дейността на застрахователите?“ („Too 
big to insure?“). Недоверието към киберзастраховането кара някои експерти да мислят, 
че застраховките във вида, в който се предлагат на пазара, са непригодни и нямат обна-
деждаващо бъдеще [3]. 

Обикновено киберрисковете се изключват от застрахователното покритие на 
традиционните имуществени застраховки или се дефинират в общите условия със сил-
но ограничен обхват. Това създава предпоставки да се промотират застраховки с уни-
кални (самостоятелни) киберпокрития. Най-разпространените на този етап покрития 
са: (•) преки загуби от кибератаки, в т.ч. унищожаване на данни, кражба на служебна и 
лична информация, отказ от обслужване; (•) професионална отговорност за вреди, 
причинени от изпълнители на услуги, в т.ч. грешки и пропуски, липса на защита на 
данни и др.; (•) съпътстващи разходи по предотвратяване на последиците от киберрис-
ковете, като например разходи за одит на сигурността, разходи за разследване на съби-
тието, медийни разходи за информиране на обществеността и др. 

                                                 
3 Киберзастраховането (cyber insurance) може да се дефинира като метод за финансиране на риска, който има за 
цел да възстанови потенциалните загуби от възникващите киберрискове въз основа на колективното им управ-
ление, в т.ч. да предпази финансовите институции от неоторизиран достъп до служебна информация, прекъсване 
на обслужването поради хакерски атаки и поражения на функциониращите компютърни мрежи. 
4 Годишният премиен приход от продажбите на киберзастраховки в САЩ за 2015 г. е 1,3 млрд. щ.д., който е 
нараствал през последните години на годишна база средно с 15 %. Данните за Европа са още по-слаби. Местните 
застрахователи са генерирали премиен приход за същата година от 192 млн. щ.д. Прогнозите са европейският 
застрахователен пазар да прехвърли границата от 1 млрд. щ.д. след две-три години [1]. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

436 

Очевидно е, че така разписани, покритията не обхващат всички възможни случаи, 
но в това не е основният проблем. За финансовите институции са много по-
притеснителни общите и специфичните изключения в застрахователните договори. 
Застрахователите имат склонността да поддържат широк кръг непокрити рискови обстоя-
телства. Тероризмът например е често срещано изключение в предлаганите киберзастра-
ховки, а спрямо този риск има регистрирано търсене. Независимо от изключенията пред-
лагането на самостоятелни киберзастраховки е по-добрият вариант, отколкото включва-
нето на киберрисковете в покритието на масовите общозастрахователни продукти. 

Друго предизвикателство на пазара на киберзастраховки е трудната съпоста-
вимост на застрахователните покрития поради огромното разнообразие от предлагани 
клаузи. По-внимателното проучване на общите условия показва липсата на стандарти-
зация в номенклатурата на киберрисковете както в терминологично отношение, така и 
по дефиниционна същност. Същото е положението относно начина, по който са разпи-
сани изключенията в застрахователните полици. Според съвременно изследване, нап-
равено за американския пазар, съществуват най-малко 65 различни форми на изписване 
на застрахователните клаузи [6]. Обяснението на възприетата продуктова пролифера-
ция се крие в изключително динамичната рискова среда, която кара застрахователите 
непрекъснато да иновират своите продуктови линии, добавяйки нови и нови покрития. 
От друга страна те се опитват да удовлетворят в най-пълна степен специфичните пот-
ребности на своите клиенти. 

Киберрисковете се проявяват по уникален начин и не засягат с еднаква сила 
всички финансови институции. Дори е възможно две еднакви по пазарен дял и дейност 
компании да са изложени на различни опасности в зависимост от своята специализация 
(такъв е примерът с търговските, инвестиционните и спестовните банки). Предлагайки 
разнообразни рискови покрития, застрахователите могат да предложат избор, основан 
на персонификацията. Разбира се, това предимство е и основният недостатък на про-
дуктовата пролиферация за клиентите, защото компресира възможностите им за срав-
нение на конкурентите и увеличава информационната асиметрия на пазара. Това ни 
кара да мислим, че процесът рано или късно ще бъде обърнат в посока към пълна или 
частична хармонизация на клаузите. 

Друго препятствие за сравнително слабо развития пазар за киберзастраховки е 
практиката на застрахователите да предлагат своите продукти с ниски лимити на 
отговорност. Като се има предвид катастрофичният характер на киберрисковете за 
финансовия сектор и очакваните високи стойности на вредите от тях, застрахователни-
те компании предпочитат да договорят застрахователни суми в рамките на финансови-
те си възможности. Най-често срещаните лимити на отговорността са между 5 и 10 
млн. щ.д. за възникнал застрахователен случай [2]. Тези стойности се възприемат от 
финансовите институции като незадоволително ниски, защото потенциалните им загу-
би от киберрискове могат да бъдат в пъти повече. Търсените от тях лимити са за над 25 
млн. щ.д., като някои търговски банки дори предпочитат да се застраховат за над 100 
млн. щ.д. [4]. Начинът, по който те могат да се възползват на този етап от по-голяма 
застрахователна отговорност, е да участват в съзастрахователни схеми. При тези обсто-
ятелства застрахователните суми могат да достигнат до около 500 млн. щ. д., каквато 
практика вече съществува. 

Застрахователните премии на киберзастраховките са едни от най-високите на 
общозастрахователния пазар, което също отблъсква потенциалните клиенти. Изследва-
не на PwC сочи, че те са три пъти по-скъпи от застраховките „Обща гражданска отго-
ворност“ и шест пъти по-бюджетни от застраховките „Пожар и други опасности“ [7]. 
Цените на киберзастраховките отчитат по-бърза промяна в своето равнище на фона на 
останалите аналози. Обнадеждаващи са поне прогнозите за стабилизиране на ценовите 
нива, които експерти считат, че са достигнали своя пик относно регистрирания кибер-
риск. Силната конкуренция на застрахователния пазар също би способствала за овладя-
ването на процеса и предлагането на по-изгодни продукти. Положителен ефект в разви-
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тието на цените може да има и с въвеждането на системата „Бонус-Малус“ в киберзаст-
раховането, т.е. да се предлагат отстъпки от цената за изрядни клиенти. Разумно е фи-
нансовите институции, които спазват определени стандарти, осъществяват непрекъснат 
одит на процесите, извършват периодична профилактика на системите си, обучават 
персонала си за реакция при кибератаки, да могат да се възползват от някакъв ценови 
бонус. За щастие подобна политика вече имат някои застрахователни компании във 
Великобритания, Швеция и др. 

Независимо от описаните дотук проблеми и пречки в развитието на киберзаст-
раховането трябва да се отчете фактът, че най-големите световни застрахователи, 
работещи на този пазар, са приели сериозно задачата да го обогатят в продуктово 
отношение и така да решат дефекта с неговата незавършеност. Най-добре функциони-
ращият пазар е американският, на който оперират AIG, Chubb и XL Group. Те акумули-
рат около 40 % от брутния премиен приход в САЩ от продажби на киберзастраховки. 
Киберзастраховането в Европа е по-слабо застъпено, като предлаганите там застрахов-
ки са продукти на същите американски застрахователи плюс няколко по-малки местни 
компании – AXA, HDI, Swees Re. и др. Сред европейските пазари за киберзастраховки 
най-развити са тези в Германия, Франция, Австрия, Белгия и Ирландия. Не бива да 
пропускаме в анализа и азиатските пазари, които набират скорост, и то там, където има 
напреднали дигитални отношения, – Япония, Сингапур, Хонконг. 

Няма съмнение, че бъдещото развитие на киберзастраховането зависи от про-
менящата се законодателна рамка в посока на силна защита на личните данни и 
неприкосновеността на личното пространство. Така например прилагането на Общия 
регламент на ЕС за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) ще катализира драс-
тично търсенето и предлагането на застраховки в ЕС, и дори е възможно да е факторът 
за компенсиране на разликата с американския застрахователен пазар. 

 
Заключение 
 
Киберрисковете значително се разнообразиха и повишиха своята интензивност 

на проявление през последните две десетилетия. Финансовите институции се оказаха 
едни от най-засегнатите икономически агенти поради силното си дигитализирано обс-
лужване. Те обаче все още не могат да се възползват от адекватна застрахователна 
защита, като се има предвид неразвитостта на съвременните пазари за киберзастрахов-
ки. Очевидно, предстоят години на процесна модернизация и продуктово приспособя-
ване към платежоспособното търсене. 

Направленията, в които може да се работи за популяризирането на киберзастра-
ховките, са въвеждането на стандарти за оценка на риска, установяването на спра-
ведливи застрахователните лимити, интегрирането на хармонизирана номенклатура по 
отношение на застрахователното покритие, прецизирането на дефиниционната същност 
на понятията в договорите. Големият проблем с липсата на данни за възникващите 
киберсъбития може да бъде преодолян със създаването на държавен застрахователен 
пул. Дейността му може да е временна и свързана най-вече с акумулирането и обобща-
ването на данни за вредите, които да бъдат използвани впоследствие от всички частни 
застрахователи в процеса на ценообразуване. Алтернативният начин е да се гласуват 
държавни регулации, които да направят финансовите институции по-прозрачни и оце-
ними като рисков профил. 

За да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, 
предлагащи киберзастраховки, е необходимо много по-активното участие на презастра-
хователите. На този етап те също проявяват неоснователна пасивност и сдържаност. За 
съжаление, без тях изглежда немислимо покриването на киберрисковете, които имат 
свойството да кумулират вредите по косвен път. Все пак перспективите са оптимистич-
ни, отчитайки факта, че на застрахователните пазари непрекъснато навлизат нови кон-
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куренти. Създаването на конкурентна среда винаги е било предпоставка за по-голяма 
удовлетвореност на клиентите. 

Развитието на киберзастраховането е значима тема за бъдещи изследвания и 
анализи. В този процес обаче трябва да участват не само застрахователите, но и държа-
вата, академичните среди, неправителственият сектор и застрахованите лица. Само така 
процесът ще обхване цялата палитра от въпроси, започвайки от реинженеринг на про-
цесите и завършвайки с промени в законовите правила, в т.ч. приспособимост на „Пла-
тежоспособност II“ към киберзаплахите. 
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Въведение 
 
Мecтнoтo caмoупpaвлeниe e нa нивo, нaй-близкo дo нaceлeниeтo. Местното са-

моуправление разглежда същността и основните принципи на местно управление и 
самоуправление в българските условия и условията на глобалните промени, които 
изискват преразглеждане на традиционните методи на управление и развитието на 
общините. Cъoбpaзявaйки ce c пpoцecитe нa глoбaлизaция, pъкoвoдcтвoтo нa oбщините 
мeтoдичнo paзвивa у cлужитeлитe интepec и мoтивaция към пpoблeмaтикaтa и инcтpум-
eнтapиумa нa иновационните технологии. Нaлицe e тpaйнa тeндeнция нa уcпeшнa 
peaлизaция нa гoлям бpoй инициaтиви в paзлични нaпpaвлeния, кoитo ca в униcoн cъс 
cъвpeмeннитe изиcквaния към opгaнизaциитe oт публичнaтa cфepa зa инoвaтивнocт, 
гъвкaвocт и aдaптивнocт към изиcквaниятa, жeлaниятa и нуждитe нa гpaждaнитe кaтo 
пoтpeбитeли нa публични уcлуги [1: 3]. 

 
Децентрализация в местното управление 
 
Вследствие на концентрирането на ресурси в централната власт голямата част 

от общините са финансово слаби, без достатъчен административен капацитет, което 
прави невъзможно реалното им участие при формирането на политиките за територи-
ално развитие в рамките на регионите. Слабите местни власти са идеален за централи-
зираното управление „партньор“. Изцяло зависими от волята на централната власт, те 
са по-скоро послушни, отколкото инициативни. 

През 2006 г. Министерският съвет прие Стратегия за децентрализация. Новият 
стратегически подход към децентрализацията изисква тя да се осъществява взаимнооб-
вързано с останалите реформи и процеси в страната, като специално следва да се ак-
центира върху обвързването на модернизацията на държавната администрация и изг-
раждането на деконцентрираната администрация с процеса на децентрализация. 

Неясните и непрозрачни механизми за определяне на размера на държавната 
субсидия, неефективните процедури за договаряне на бюджетните взаимоотношения 
между общините и правителството, едностранното определяне от страна на централна-
та власт на цените на делегираните от държавата дейности, както и големият обем от 
средства, които се преразпределят от министерствата към общините абсолютно непроз-
рачно, имат само негативни резултати – пилеене на публични средства, възможност за 
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политическо покровителство и толериране на определени общини, неконтролирани 
възможности за корупция. Укрепването на местното самоуправление означава и зако-
нодателни промени, свързани с увеличаване на дела от приходите от данъци, които се 
определят и администрират на местно ниво. Днес той е едва 2 %. 

Ефективната политическа децентрализация е най-късият път към ограничаване 
на властта на централно ниво. Тя предполага разширяване на компетенциите на мест-
ното самоуправление и изграждане на второ ниво на самоуправление. 

Децентрализацията не означава анархия. Последната няма почва в съвременния 
свят. Децентрализацията на управлението е нужна до онова ниво, което да позволи 
оптимизация на управлението, да даде така нужната автономност на местните управ-
ленски структури и да позволи пълноценна изява на мениджърите.  

Проблемите на децентрализацията в управлението са пряко свързани с цялост-
ния процес на демократизация на обществото. Децентрализацията не е самоцел, нито 
универсален модел, който трябва да бъде приложен на всяка цена. 

Децентрализацията е средство за осъществяване на важни обществени цели: 
 по-добри услуги за гражданите; 
 по-ефективно използване на ресурсите; 
 по-високо качество на живота. 
Тя е средство за разпределение на отговорности, права и ресурси между нивата 

на управление и приближаване на процеса на вземане на решенията по-близо до граж-
даните. Степента на децентрализация отговаря на степента на социално-
икономическото развитие на една държава и е отражение на степента на демократиза-
ция, националната специфика, традициите и зрелостта на гражданското общество. 

Децентрализацията на управлението определя насоките на разпределение на 
правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското рав-
нище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на 
гражданите. Децентрализацията е процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за 
тяхното упражняване от държавните органи към общината за укрепване на местното 
самоуправление. Централната власт прехвърля права на общините да предоставят спе-
цифични местни услуги, отговорността да определят тяхното количество и качество, 
както и всички останали въпроси, свързани с тяхното управление и финансиране. 

Децентрализацията в управлението може да постигне своята цел само чрез при-
лагане на принципите на доброто управление. Съвременното разбиране за добро управ-
ление е управление, насочено към създаване и осъществяване на ефективни публични 
политики във всяка област на живота. А това значи точно балансиране на пазар, поли-
тика и граждански сектор без пристрастия към някой връх в този триъгълник. Доброто 
управление почива върху висок административен капацитет. Отчасти става дума за 
отговорна, ефективна и ефикасна публична администрация. Без нея нищо в една дър-
жава не може да функционира, независимо от международните ангажименти или вът-
решнополитическите амбиции. 

Както в международното право, така и в правото на Европейския съюз е прието, 
че при самоуправлението не става въпрос за бюрократична йерархична подчиненост на 
органите на властта на различни вина, а за самостоятелност по отношение на централ-
ното управление. Основната тенденция в съвременните демокрации е децентрализация-
та на местно ниво, която може да се разглежда на различни нива като отговорностите, 
от които централното правителство се отказва, могат да бъдат в полза на различни 
актьори и нива от публичния, нестопанския или частния сектор. По този начин се реа-
лизира вертикално разделение на властите, а съотношението на отговорностите и пра-
вомощията между различните нива на управление зависят от специфичното устройство 
на националната държава. 

Изследователят професор Л. Георгиев счита, че в основата на децентрализация-
та стоят взаимодействието и партньорството на национално и местно ниво на управле-
ние в държавата, а целта на това взаимодействие е да доведе до съгласие между тях [1: 
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3]. Това според същия автор води до повишаване на общата ефективност и действе-
ността на държавния сектор чрез повишаване на оперативността и отчетността на мест-
ните власти и ефективността на произведените и доставени услуги. Децентрализацията 
има разнообразни теоретични аспекти, които най-често са представени от политическа-
та, пространствената, пазарната и административната форма [1: 3]. Освен това трябва 
да се има предвид и това, че децентрализацията не води до това местното самоуправле-
ние да се осъществява в изолираното пространство, а в държавата, и неговите принципи 
са част от организацията на държавата и от основния закон – Конституцията. 

Основните принципи, на базата на които е създадена „Европейската харта за 
местно самоуправление“, са възприети и от Конституцията на Република България от 
1991 г. и Закона за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г. „Под 
„местно самоуправление“ се разбира правото и реалната способност на местните власти 
да регулират и управляват в рамките на закона съществена част от обществените дела 
на своя собствена отговорност и в полза на своето население“ [2]. Местното самоуп-
равление е признак на демократичност и в основата на неговото упражняване е задъл-
жителното участие на гражданите и гражданското общество. 

 
Използване на иновационните технологии в самоуправлението на 

публичния сектор 
 
Публичният сектор е един от най-интензивните от всички сектори в икономика-

та и, разбира се, иновационните процеси затова са изключително важни. Придобиване-
то на технологии е от голямо значение за публичния сектор, защото позволява въвеж-
дането на най-добрите технологии в производството на обществени услуги. 

Бързото развитие на информационните технологии, и особено на интернет, доп-
ринесе значително за развитието на онлайн правителството и електронното управление. 
Има две основни причини, поради които електронното правителство е станало толкова 
важно: 

Първата е, че правителството е най-големият собственик и преработвател на 
обществена информация и голям потребител на информационни технологии в общест-
вото. Ефективното използване на тези технологии може значително да подобри ефи-
касността, ефективността и производителността на правителството, както и да изгради 
по-проста, по-прозрачна дейност на отговорното и конкурентно правителство. 

Втората причина е, че съвременните информационни технологии предоставят 
отлични възможности изобщо за създаване на правителства със съсредоточени и ориен-
тирани към гражданите услуги, насърчаване на хората да участват в процеса на вземане 
на решения и развиване на държавната политика. 

Съвременните технологии могат да помогнат за изграждането на нов тип парт-
ньорство между заинтересованите страни в обществото и това в крайна сметка насър-
чава демокрацията, икономическото и социалното развитие и прогреса. 

 
Електронно управление 
 
Развитието на електронното управление и новите видове е-икономика оказва на-

тиск върху правителствата да се превърнат в основна движеща сила за развитието на 
електронното управление [3]. Предприятията и гражданите очакват правителството да 
направи това, което беше направено от други предприятия в развитието на електронния 
бизнес. Те се надяват това развитие на електронното управление на общините и държав-
ните администрации да премахне бюрокрацията и да опрости и интегрира бизнес проце-
дурите на правителството, което да улесни сътрудничеството им с правителството. 

Гражданите също така се надяват, че това ще помогне правителството да стане 
по-прозрачно, по-честно и по-отговорно. Като цяло основното желание на компаниите 
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и гражданите в информационната ера е преобразуване на съществуващото правителст-
во или община с много отдели и голяма йерархия в интелигентно правителство, ориен-
тирано и съсредоточено върху услугите и насочено към клиента/гражданина. 

В допълнение много правителства и общини се надяват да използват електрон-
ната система, за да получат възможностите на новите икономически системи чрез 
привличане на свързаните с тях инвестиции в местната икономика. 

Електронното управление може да бъде насочено към най-ефективното използ-
ване на наличните и нововъзникващите технологии за предоставяне на денонощно 
осигуряване на ниски разходи за правителствени услуги. Разбира се, мрежовата среда 
не може да замени всички традиционни форми на сътрудничество и качество на всички 
услуги в такива традиционни области, но те могат да бъдат подобрени и по-добре под-
държани. На този етап е-управлението може да гарантира възможности за допълване и 
укрепване на традиционните начини на предоставяне на услуги чрез подобряване на 
обхвата и качеството на услугите, които се предлагат в офиса или по телефона. 

Същевременно гражданите – потребители на държавни услуги, трябва да имат и 
по-голяма увереност, че могат да намерят в мрежата това, от което се нуждаят, и че 
качеството на услугите си струва усилията и времето. 

Информационните технологии променят характеристиките на обществената 
информация. Електронното разпространение на правителствена документация и увели-
чаването на обществения достъп до правителството се развиват бързо в много държави, 
където правителствата са създали уебсайтове и свързани бази данни и информационни 
системи с интернет. По този начин се дава възможност на общността да търси, локали-
зира, преглежда, изтегля правителствени доклади, компютърен софтуер, файлове и бази 
данни. 

Информационните технологии улесняват обмена на информационни ресурси и 
дават възможност на общините да предоставят по-добри информационни услуги без 
прекомерни разходи [4]. През последните години IT играят важна роля за разпростра-
нението на понятието за по-отзивчив публичен сектор въз основа на управлението на 
услугите. Акцентът върху тази концепция доведе до използването на инструментите на 
информационните технологии за измерване на ефективността и ефикасността на об-
ществените услуги. Опитът на много правителства показва, че една от най-важните и 
ключови характеристики на правителството и присъствието му в онлайн режим е фак-
тът, че може да бъде предоставена изчерпателна и авторитетна обществена информа-
ция: качеството и броят на предоставяните обществени информационни услуги онлайн, 
които трябва да бъдат напълно свързани, пълни и актуални. 

Съществено предимство на информационните и интернет технологиите е, че в 
общината могат да бъдат в наличност формуляри, които да бъдат отпечатвани в онлайн 
режим и подавани онлайн, без да се налага посещение на офиси на общината, държав-
ната служба или агенция. Това частично е направено и у нас, но много голяма част от 
документите и формулярите на отделните държавни служби и агенции могат единстве-
но да се изтеглят и разпечатват, но не и да се подават онлайн. Когато агенциите и дър-
жавните служби предоставят пълен набор от онлайн услуги, това ще е в полза и за 
тяхната практичност. 

 
Заключение 
 
Ние живеем в свят на споделени отговорности и подвижни граници на потреб-

ление на различните услуги, където повече от всякога са необходими сътрудничество и 
зачитане на интересите на различните общности в управлението на дадена услуга. 
Местното самоуправление като едно от нивата на публичната власт е основата и отп-
равната точка на всички социално-икономически трансформации, които се осъществя-
ват в България. Това напълно важи за иновационната политика, която се прилага понас-
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тоящем. Много общини се надяват да използват IT системите, за да получат възмож-
ностите на новите икономически системи чрез привличане на свързаните с тях инвес-
тиции в местната икономика. 
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Abstract: The report presents the theme of the worldview of society as extremely relevant to the 
day. The twofold (1944 and 1989) changes in this notion have produced unsatisfactory results. First, 
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Колеги, допускам, че темата на моя доклад може да е изненада за някои от вас. 

Въпросната група участници в конференцията може да бъде и по-многобройна. Не 
знам. При наличието на толкова много конкретни, при това злободневни, проблеми от 
настоящето на България едва ли такива общи (философски, културни) въпроси, каквито 
са поставените в доклада, мога да разчитам да бъдат разпознати именно като актуални 
за деня. Въпреки тези опасения считам, че доколкото с темата на доклада мога да отк-
рия някои, които мислят като мен, то си струва да опитам да поразсъждавам върху нея. 

 
Към въпроса за мирогледа на обществото 
 
Отличителното качество на човека като вид е, че притежава съзнание или по-

точно надарен е с разум. От което пък следва, че за него е присъщо: първо, мислене, т.е. 
притежаване (разполагане) в съзнанието с представа за себе си и за света, който го 
заобикаля; и второ, познание за себе си и за света. 

От времето на Енгелс насам (края на XIX и началото на XX в.) философите 
признават, че съществуват две основни светогледни концепции или представи на чове-
ка за възникването на света, както и за мястото на човека в него. Тези две системи на 
мислене се различават по естеството на първичната реалност, която всяка една от тях 
приема, че съществува. Концепцията на идеализма приема за такава първична реалност 
съществуването на Духа или на Бога, а човека в нея – като образ и подобие на Бога, а 
неговата разумност – като част от Божествената разумност. Концепцията на материа-
лизма пък приема като единствена обективна реалност съществуването на материята, а 
човека като животински вид – като част от тази материя, а неговата разумност – като 
свойство на една част от нея (мозъка). 

Различията в естеството на първичните реалности, които всяка от двете системи 
на мислене приема, че съществуват, се допълват и от различия в познаваемостта на 
съответната първична реалност или в естеството на източника на знанието за нея. Поз-
нанието на духовния свят в неговата безкрайност, доколкото на се поддава на каквото и 
да е съотнасяне, „прескача“ разума на човека; знанието за него бива Откровено от Бога 
на човека и се възприема от него само чрез вярата. Негови източници са Свещеното 
Предание, Свещеното Писание, както и мненията на авторитетите при неговото тълку-
ване. Познанието на природния (материалния) свят има за свой източник сетивата на 
човека, както и резултатите от опитите и експериментите, на които той се поддава. За 
Епохата на средновековието (от IV до XIV в.) двата вида знание се считали за научни. 



доц. д-р Васил Петков 

 

445 

„Спокойното“ съжителство на двете мирогледни представи приключва през 
1697 г., когато било създадено английското Кралско (научно) дружество. Между чле-
новете му било постигнато съгласие за научно да се признава само знанието, постигано 
чрез опита и експеримента, а за религиозно – знанието за Бога, приемано чрез вярата. 
Може би трябва да споменем и това, че усилия в посока на разделянето на двата вида 
знание са налице още при Рене Декарт (1596 – 1650), който обявява мислещата субс-
танция (духа, разсъдъка, разума) за предмет на метафизиката, а телесната субстанция 
на нещата за предмет на знанието за природата или на науката. Започналото по този 
начин пренасяне на центъра на тежестта във философията от онтологическите към 
гносеологическите проблеми има за резултат свеждането на понятието „субстанция“ до 
предразсъдък. Впоследствие Джон Лок (1632 – 1707) реформира гносеологическата 
база, отхвърляйки като основа за познанието вродените идеи, и познанието чрез опита 
и експеримента става общоприето за науката. Доминиращата роля обаче, която научно-
то знание по този начин получава над религиозното знание, неоснователно се счита 
като характерно начало за Епохата на просвещението. 

Неточности като горната само продължават придържането към разбирането, на-
ложено като истина, че Епохата на просвещението сменя тази на Средновековието. 
Много уместна и точна е тук бележката на Джордж-Марк Райнов, че „хората обикнове-
но бъркат Просвещение и Ренесанс“ (11: 120). А те нито са тъждествени (както е според 
някои представители на историята на икономическата наука), нито пък Ренесансът е 
преходен период между Средновековието и Просвещението (както смятат някои предс-
тавители на историята на философията). Истината е, че объркването в главите на хората 
е било просто преднамерено. Защото всъщност става въпрос за завладяване на умовете 
на хората чрез налагане на подходящата за това схема на мислене. 

Отбелязахме вече, че през Епохата на средновековието (до XV в.) е съществува-
ло и знание за духовния свят, и знание за природния свят, като и двата вида знание са 
се считали за научни. Естествено и логично е мирогледът на човека от тази епоха да се 
изгражда на основата на присъщия ѝ принцип за цялостност и пълнота. Съгласно този 
принцип идеите на хората са притежавали същата степен на реалност, както и предмет-
ния свят. С други думи тук се запазва разбирането за човека като единство на тяло и 
душа. В това разбиране намира значението си и понятието „култура“ през този период, 
като то е означавало образоване на душата (cultura animi). 

В подобен културно-исторически контекст, за да „работи“ въпросният принцип, 
е бил необходим принцип от по-висш порядък, а именно вярата в съществуването на 
Бога. Без тази вяра и съответното ѝ нравствено съзнание човек не е бил в състояние 
нито да обясни света, нито да се ориентира в него. Всичко това е квинтесенцията на 
Ренесанса, който през XVI в. утвърждава представата за божествеността на човека и 
света не само в религиозното мислене, но и вече в новото, научно, мислене. 

Основите на това специфично за науката мислене са поставени от Николай Ку-
зански в неговата книга „За ученото незнание“, завършена на 12.02.1440 г.! За да бъде 
схванато това мислене, е необходима особена настройка на ума, за да може последният 
да приеме, че ще му се наложи да работи с принципи, а не с обекти. И първият от тези 
принципи за научното мислене е този за Бог. И тъй като на същия принцип се гради и 
всяка теология, то въпросът не е за противопоставянето на религиозното и научното 
мислене, а за приемствеността между тях от гледна точка на въпросния принцип. За Н. 
Кузански това, което всички народи във вярата си смятат за бог, е „онова, от което 
нищо не може да бъде по-голямо и което обхваща всичко“ (5: 37), т.е. максимумът е 
единен, с него съвпада (в него попада) и минимумът. По-късно (1841 г.) Фридрих Лист 
конкретизира принципа за бога в икономиката, сочейки държавата като най-висшето 
сдружение на индивидите за преследването на една обща цел (6: 134). 

Просвещението възниква през същия този XVI в., при това като реакция срещу 
Ренесанса. Негова светогледна основа в науката става концепцията за човека и света, 
който го заобикаля като природна (материална) даденост. Това утвърждаване на мате-
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риалността на човека и света не се е осъществило чрез критично (научно) опровергава-
не на съществуващата през Ренесанса противоположна представа – тази за Божестве-
ността на човека и света, а чрез презумпцията, че втората представа е религиозна. По 
този начин ограниченият и самонадеян човешки разум изтръгва човека от неговата 
вътрешна памет, от историческото му минало и го обрича единствено на връзката му с 
емпиричната действителност. Поставен да съществува в подобна среда, на човек му се 
налага да взаимодейства с нея като с обект, който трябва да бъде опознат, видоизменен 
и приспособен във форми, удовлетворяващи неговите потребности от средства за жи-
вот. За да се вгради в този икономически свят, науката от тази епоха (12) му обяснява, 
че човек трябва да развие определени качества, като егоизъм, стремеж към създаване и 
увеличаване на богатството, алчност и др.под., които изглежда да произтичат не от 
природата на самия този икономически свят, а от природата на самия човек. Това прев-
ръща икономическото в доминанта на човешкия живот. По този начин за Просвещени-
ето единствено истинската реалност в историческия процес могат да бъдат само иконо-
мическите форми, които процесът на производство на тези материални блага поражда. 
Ето как и културно-историческият контекст в разбирането на човешкия живот през 
Епохата на ренесанса е сменен от икономическо-историческия контекст през Епохата 
на просвещението. 

Може да е изненадващо, но е факт, че схемите на мислене, свойствени за Прос-
вещението, са останали да доминират в науката и до днес, а заедно с тях е останала и 
свойствената за тази епоха представа за човека като за природен (животински) вид. 

 
Мирогледът на обществото у нас след 1944 и 1989 г. и ролята на по-

литиката 
 
Мирогледната представа на обществото в България претърпява двукратни изме-

нения в периода 1944 – 1989 г. След 9.09.1944 г. е приет (наложен) марксизмът като 
мироглед. Скобите, разбира се, могат да отпаднат, както и всяко съмнение относно 
начина, по който тази идеология (в началото марксизмът е наистина само идеология) е 
била въведена в мисленето на обществото. Достатъчно е само да се вземе предвид 
състоянието на идеите, които са ръководили България след Освобождението ѝ през 
1878 г., грижливо описани от Петър Добрев в книгата му „Българският интелект през 
вековете“ (4). Първата от тези идеи е била тази за вярата, че човек е сътворен по образ и 
подобие на Бога; втората – за обичта на българина към народността. Ето двете идеи, 
които са били в основата на нравственото възпитание на българина, позволили му в 
условията на османско робство (иго, владичество или както е угодно на историците и 
политиците) и фанариотско църковно иго да изгради т.нар. „невидима българска дър-
жава на духа“. 

Трите стълба, на които се е градила тази българска държава на духа, са били 
книжовното дело, учебното дело и народното творчество. Величието на книжовното 
дело се открива в многобройните ръкописи на оцелелите стари книги (според собствени-
те изчисления на П. Добрев – 1158), а величието на образованието през същия период е в 
създадените светски училища редом със съществуващите тогава килийни училища. 

Ако килийните училища са работили главно да направят от човека добър хрис-
тиянин и честен българин, използвайки като източник на знанието за това старите 
църковни книги, то светските училища, които са възникнали по съвсем прагматични 
подбуди, са съчетавали доброто християнско възпитание с работа и върху ерудицията 
(учеността) на човека, имайки за източник на необходимите за това знания вече светски 
дисциплини, като смятане, история и география. 

Факел за формирането на мисленето на народа чрез системата на образованието 
през този период е изиграл „Рибният буквар“ на Петър Берон, издаден през 1824 г. 
Според Ст. Чилингиров „Букварът“, написан на говоримия български език, „прониква 
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във всички тогавашни школи и прави предмет на проучване не отвлеченото и сухопар-
ното, а самия човек с неговите най-разнообразни интереси“ (13: 17). Всичко това е 
способствало в края на XVIII и началото на XIX в. чрез системата на образованието в 
мисленето на българина да се съгради културно-историческата парадигма, свойствена 
за Ренесанса. 

Именно горната културно-историческа парадигма в мисленето на обществото у 
нас е била сменена на 9.09.1944 г. от марксизма. За подобна смяна е била необходима 
политическа власт, която да установи идеологията на работническата класа и като 
мироглед на цялото общество. И тъй като образованието е трансмисията между науч-
ните изводи за действителността и представата за последната в масовото съзнание, то 
тази сфера става обект на много съществени преобразования от страна на този вече 
„свободен да твори действителността“ пролетарий. Много важно е да се разбере и 
„цената“, която обществото като цяло е принудено да плати в процеса на смяна на 
парадигмата на мислене. Въпросната цена включва в себе си: 

- изваждане на дисциплината „Вероучение“ от учебното съдържание на начал-
ното училище; 

- промяна в българския всеучилищен химн „Кирил и Методий“ в частта, в коя-
то присъства понятието „Бог“; 

- свободен достъп до университетите и въведени специални форми на обучение 
на хора от бедните слоеве; 

- политически привилегии за прием на студенти от работническата класа; 
- назначаване на нередовни учители в училищата (без образователен ценз и 

др.под.); 
- преследване на учени и преподаватели, специализирали или пребивавали в 

Германия, Италия и Австрия в периода 1920 – 1940 г. 
Като общ резултат от тези мерки на политическата власт П. Добрев сочи разру-

шаването на невидимата българска държава на духа и проникването на страха в цялата 
духовна атмосфера на обществото (вж. повече: 4: 140 – 146). „И резултатът не закъсня 
– пише Петър Добрев, – българският народ не само се спотаи и изтръпна и посте-
пенно се превърна в народ без своя вътрешна спойка и обща национална цел, за да 
остане в това състояние чак до наше време“ (5: 180) (подчертаното е мое – В. П.). 

Изключително важно е да се вникне във въпросната духовна атмосфера на об-
ществото, защото тя съпътства и следващите (на 10.11.1989 г.) промени в политическа-
та система, в науката, в образованието, както и в мирогледа. Макар смяната на система-
та да започна с лелеяното от масите ликвидиране на конституционно закрепената ръко-
водна роля на БКП в обществения живот на страната, макар през януари 1997 г. спон-
танната радост на хората от победата на демократичните сили да изкара на Орлов мост 
близо 1 млн. души, се оказа, че механизмът на властта е доста костелив орех и неговото 
разчупване не е по силите на новите лица на демокрацията. Решаващата грешка на 
последните (а може би точно премерена тяхна стъпка с оглед на задачите, които са им 
били делегирани от елита) бе, че не се оповести системата от агенти на ДС (Държавна 
сигурност), които партията си е била създала, при това с ясното съзнание на новите 
управляващи, че в процеса на вербуването не е била пропусната нито една сфера и нито 
една от съответните ѝ структури. Например, което е впечатляващо, оказа се, че 11 от 
15-имата митрополити в БПЦ (Българската православна църква) също са били агенти 
на ДС! Според изчисленията пък на проф. Ф. Узунов в навечерието на промените във 
всяка катедра на ВТУ е имало по един агент! Тези факти са съществени, защото именно 
ръководството на тази система бе поело още в средата на 80-те години щафетата за по-
нататъшното тайно (както само нейните членове знаят) управление на страната, но вече 
не в интерес на цялото общество, а на една избрана част от него. Особено внимание 
получава, разбира се!, опазването на създаденото богатство на обществото, неговото 
разпределение между избраните членове на партийно-държавната номенклатура и 
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легитимирането на последните като икономически елит на България в края на XX и 
началото на XXI в. 

Радостта от „победата“ на демокрацията бе помрачена. 
За да не бъдем голословни по повод на казаното по-горе, ще приведем три мо-

мента от откровеното (до гротеска!) интервю, което е дал на 15 януари 2004 г. Вален-
тин Вацев във в. „Дума“. Той отбелязва: 

Първо, по повод на илюзиите на съзнанието за видимото на 10.01.1997 г: „Ак-
тивността на улицата тогава бе отрежисирана. Това бе обикновена псевдореволюцион-
на тупурдия, при която някой искаше да внуши на някого нещо“. 

Второ, по повод на илюзиите на съзнанието за мнението на хората: „Обществе-
ното мнение в България – това е творческият псевдоним на Андрей Райчев и Кънчо 
Стойчев. Такова нещо няма. Тоест има го, но в смисъл, че те го произвеждат. Те съоб-
щават на хората какво е тяхното мнение“. 

Трето, по повод на илюзиите на съзнанието относно целите на управлението: 
„Още в началото на 80-те години в България имаше процес на неявна, но мощна оли-
гархизация. Някъде около 500 семейства от държавно-партийната олигархия контроли-
раха основните ресурси на обществото. Под партиен контрол, разбира се, под много 
строга дисциплина, различните тайни служби бдяха, партийната низова машина също 
се въртеше добре“. 

След всичко, отбелязано току-що, можем да заявим, че за случилото се през 
1944 и 1989 г. в България остава валиден изводът, който направихме преди 7 – 8 годи-
ни, а именно, че „станалото на 10.11.1989 г. може да бъде осмислено само ако се разг-
лежда във връзка със станалото на 9.09.1944 г. и след него. Както и обратно, същността 
на станалото на 9.09.1944 г. и след него не може да бъде разбрана извън станалото на 
10.11.1989 г. и след него“ (10: 5 – 6). Измамността на наложената представа за истори-
ческото след 9.09.1944 г. се беше развихрила между двете събития така, че за да се 
докоснем вече до истината за развоя на събитията през ХХ в., бе необходимо преос-
мисляне на предпоставките, на които се е градило нашето собствено мислене. 

 
Нови хоризонти пред мирогледната представа у нас през XXI в. 
 
В началото на XXI в. все по-ясно ставаше, че след 10.11.1989 г. не само полити-

ческата власт е трансформирана в икономическа. Оказва се, че и самата структура на 
политическата система е променена. В съответствие с тази на Запад! „Оста (на проме-
ните – бел. моя – В. П.) вече (това важи и за нашата политическа система – бел. моя 
– В. П.) не е хоризонтална, а вертикална. Долу е народът. Горе е една каста, която пре-
тендира, че е легитимна, – не с легитимност по рождение (...) а с тази, която дава из-
борната система, определяна като „демократична“ (2). С други думи различията между 
ляво и дясно в политиката губят своето старо значение, както и различията между пар-
тиите, които ги представят (например у нас между БСП и ГЕРБ). Остава различието 
между „горе“ и „долу“! Както и охраняването на това различие от управляващите за 
момента партии. 

В подобна политическа ситуация става разбираемо, че някои от политическите 
решения след 10.11.1989 г., съпътстващи промените в обществения живот, се оказаха 
половинчати и не предизвикваха нужните радикални изменения. При все че бяха взе-
мани вече на плуралистична основа. Между тях бе и въпросът за мирогледната основа 
на образованието у нас. 

От една страна, беше въведена дисциплината „Религия“ в учебното съдържа-
ние на началното училище, което легитимираше представата за Божествеността на 
човека и света. От друга страна пък, след като марксизмът като мироглед бе изоста-
вен, без да бъде направен дори опит да бъде критически преодолян, тихомълком 
беше допусната като нещо съвсем естествено, разбиращо се едва ли не от само себе 
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си (т.е. като нямащо алтернатива), домарксовата представа за материалността на 
човека и света. По този начин в мисленето на обществото чрез образованието наме-
риха място отново двете познати ни мирогледни представи (материалистичната или 
научната и Божествената или религиозната), без да ни бъде съобщено дори за същес-
твуващата възможност от развитие на науката и в контекста на Божествеността на 
човека и света. И като резултат се получи възстановяване на материалистичната 
представа за човека и света, приета за научна през 1697 г. от английското Кралско 
дружество, която представа не се свързва пряко с отхвърляне на вярата в съществу-
ването на Бога, а и не променя целите, които науката си поставя при откриване на 
закономерностите на природния свят. Ето защо подобно появяване на двете предста-
ви в мисленето на обществото не предизвика особено безпокойство, ако не смятаме 
реакциите на някои отделни учители и преподаватели във ВУЗ, дръзнали да коменти-
рат неразборията от въпросните промени в образованието (2). 

Ставаше все по-ясно, че за 45 години марксизмът бе успял да „умъртви“ една 
част от общественото съзнание, вследствие на което то не бе в състояние да идентифи-
цира в тяхната същност провежданите от управлението промени в различните области. 
Манипулирането на резултатите от изборите бе новата „хватка“, приложена към наро-
да. И изходът се оказваше отново и отново предрешен. Например ГЕРБ печелеше 
властта чрез избори, губеше я под натиска на улицата, а на следващите избори отново я 
печелеше. И така три пъти! Интересното бе, че хората отново се довериха на сценарис-
тите. И на страстите си. И останаха измамени. Дори тези, които не харесваха ГЕРБ, 
гласуваха за тях с едничката надежда да не допуснат на власт БСП. А не знаеха, че 
столетницата вече нямаше стремеж към властта! 

Мненията на някои автори за изхода от ситуация като тази, описана по-горе, бя-
ха разнородни. Жан-Пол Бригели, когото цитирахме по-горе, например сочи като ре-
шение в подобна ситуация не изборите, които са контролирани от системата, а улицата! 

Проф. Николай Михайлов пък в собствения си класически просветен стил ла-
конично ни съобщава това, което ни остава. И визира героя на колумбийския фило-
соф Николас Давила, който знае, че е на страната на губещите в историята, но му е 
останала една-едничка утеха – надеждата на пасажер, който понася с достойнство 
претърпяното корабокрушение (7). Самото достойнство според Стоян Гяуров се 
състои от молитви и послушание, за да станем по-възприемчиви към върховната 
истина – истината на Религията (3). 

Използваме въпросната дихотомия в мненията на двамата автори за изхода от 
ситуация като тази, която се създаде у нас след 10.11.1989 г., за да напомним чрез нея 
отново за различията между двете основни мирогледни концепции и произтичащите от 
тях различия и в търсенето на решение: в единия случай – чрез натиска на улицата 
(Бригели), в другия случай – по мирен път, чрез вярата ни в Бога. А тази вяра според 
Нобеловия лауреат по физика Артър Комптън започва с осъзнаването от човека на 
„това, че един Върховен Разум е сътворил Вселената и човека“ (1). Изразена по този 
начин, вярата в Бога вече не е реверанс към Религията, а философско прозрение от 
човека за най-важния изходен принцип, който трябва да бъде приложен и в предмета на 
всяко научно изследване, – съвпадането на противоположностите в Бога. 

По-нататък. След като горният принцип е еднакъв както за науката, така и за ре-
лигията, то следва, че въпросът не е за противопоставянето между научното и религи-
озното мислене, а за приемствеността между двата вида мислене от гледна точка на 
въпросния принцип. 

Пренесен в областта на икономическата наука, същият принцип визира като 
най-висше сдружение на индивидите за постигането на една обща цел нацията. Са-
мата обща икономическа цел е подобряване на благосъстоянието на целия народ 
(а не на една привилегирована част от него) чрез развитието на неговите производи-
телни сили, т.е. акцентът не е върху богатството като такова, а на способността да се 
създава богатство. 
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В сферата на образованието, в частност и на икономическото, дълг на всеки 
преподавател е – доколкото материята дава възможност за това – да запознава студен-
тите с двете възможни представи в общественото мислене. За да бъдат студентите ни 
поне информирани. Конкретно за себе си ще заявя, че разработих специален курс по 
алтернативни икономически теории, в който имам възможността да отделя достатъчно 
време за всяка една от двете мисловни представи за човека и света, както и развитието 
на икономическата теория в контекста на всяка една от тези две представи. За да стане 
ясно на всеки (ако иска да знае, разбира се), че различията в представите на обществе-
ното мислене не трябва да бъдат повод за недоразумения; че те по-скоро са резултат на 
възможностите, които съществуват пред човека като вид да познава и открива в своята 
собствена природа, като част от природата на заобикалящия го свят, било единството 
на тяло и душа (в метафизичен или Божествен аспект), било единството на материя и 
съзнание (в научен аспект).1 

В областта на политиката пък същият принцип означава: във външната полити-
ка – всяка държава трябва не само да се развива напълно, но и да допринася за усъвър-
шенстването на всички други държави; във вътрешната политика – управляващи и 
управлявани имат реципрочни правни отношения, както и ангажимент и дълг за 
общото добро на държавата; правителството пък е отговорно за благосъстоянието 
на всички свои граждани. 

В заключение: Дано чрез тези свои разсъждения съм докоснал някои, които 
мислят като мен. 
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1 Достигнатото от науката най-ново разбиране за съзнанието и материята просто задължава преосмислянето на 
поставянето на последната като изходен пункт при научния анализ на действителността. Причината е заявеното 
от Макс Планк – нобелов лауреат по физика, в негова лекция „Религия и наука“: „Като физик, следователно като 
човек, който е служил през целия си живот на трезвата наука и на изследването на материята, съм безспорно 
свободен от подозрението, че мога да бъда фанатик. И затова след всички мои изследвания на атома мога да 
кажа следното: Не съществува материя сама по себе си! Цялата материя произхожда и съществува само чрез 
една Сила, която подбужда атомните частици към вибрация и ги поддържа в движение в миниатюрната слънчева 
система на атома. Тъй като обаче в цялата Вселена няма нито една интелигентна или вечна сила (и никога не се е 
удало на човечеството да открие така горещо желания „вечен двигател“), ние трябва да приемем, че зад тази 
Сила стои един съзнателен интелигентен Дух. Именно този Дух е Първопричината на цялата материя“ (В: 50 
нобелови лауреати и други велики учени за вярата им в Бога. Варна, 2006, с. 20). 
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Abstract: The world’s largest center of the Orthodox monasticism is in the peninsula of Athos, 
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been unconditionally executed for centuries and are still into effect. The government is in the hands of the 
monks through the abbots of the monasteries and is completely independent from the state. Athos is under 
the direct jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. This makes the relationship between Sveta Gora 
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Най-големият център на православното монашество в света е разположен в 

Гърция, на полуостров Атон. Атонският полуостров е източният край на Халкидичес-
кия полуостров. Простира се от северозапад на югоизток на около 60 км, ширината му е 
от 7 до 19 км, на територия от около 360 кв.км. Релефът на полуострова постепенно се 
повишава на югоизток и преминава в скалиста планинска верига, завършваща с пира-
мидата на планината Атон с височина 2033 м. От 20-те години на XX в. администра-
тивната граница на Света гора преминава на изток от град Уранополис. В стръмните 
скалисти брегове има няколко по-големи залива, главният от които е Дафни с приста-
нището на Атон, където пристигат корабите от материка и където се намират митни-
ческият, пощенският и полицейският участък. Административен център на Света гора е 
Карея1, разположена в центъра на Атон и свързана чрез път с Дафни. 

Света гора през всички времена е опора, убежище и светилник на православие-
то, градина, разсадник, средоточие на православното монашество, училище за подвиж-
ничество.2 Тук през вековете се стичат православни хора от целия свят. Както е извест-
но, Атон винаги заема особено място в живота на православния човек. 

                                                 
1 Гавриил, архимандрит. Лавсаик на Света гора. София, 1976, с. 90 – 91; Святая Гора и 100 афонских старцев. 
Москва, 2016, с. 44 – 45. 
2 Афонские старцы: Oтветы на сложные вопросы. Москва, 2013, с. 140 – 141; Благоев, Г. Истории за плач и 
надежда. София, 2011, с. 399 – 410; Божков, Б. История и съвременно състояние на Света гора (историко-
патристичен, социологично-правен и каноничен анализ). София, 2013, с. 15 – 20; 61 – 65; Велянов, протодякон 
Васил. От Златния рог до Божи гроб и Атон. София, 1964, с. 230 – 231; Вышний покров над Афоном, или 
сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. Москва, 1902, с. 7 – 9; Дворкин, А. Афонс-
кие рассказы. Москва, 2015, с. 64; Энциклопедия религий. Москва, 2008. София, 1994, с. 126 – 127; 830 – 832; 
Зайцев, Б. Капки от Русия. София, 2017, с. 373 – 382; Иларион (Алфеев), митрополит. Церковь в истории. 
Москва, 2013, с. 84 – 87; Кисьов, С. По пътя към храма. Пловдив, 2006, с. 106 – 110; Кочев, Н. Към въпроса за 
появата и социалната значимост на монашеството. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 119 – 
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Атон е единственият православен монашески център, съществуващ без прекъс-
ване повече от хиляда години. Неговите устави, приети още от византийските импера-
тори, безусловно се изпълняват в продължение на векове и действат до ден днешен. 
Верността към традицията означава непрекъснато славословие на Бог, молитва за спа-
сение на света и стремеж към вечността. По тази причина още първите монаси възпри-
емат Света гора като едно цяло, като единно монашеско общество и братство. Управле-
нието чрез игумените на манастирите е в ръцете на монасите и няма никакво вмешател-
ство на светската власт. По-късно са съставени светогорските устави (типикони) по 
молба на самите монаси, без да се налагат на манастирите от императорската власт, 
като юридически закрепват желанието им за самоуправление.3 

Устоите на Атон и неговото древно привилегировано положение се съхраняват 
през вековете благодарение на уважението на всички власти към особеностите на мо-
нашеския живот, както и на вниманието и грижата на самите светогорски монаси.4 
Атон се намира под църковната юрисдикция на Вселенската патриаршия и повече от 
1000 години монасите непрекъснато отправят молитви към Бог. Взаимоотношенията на 
Света гора с Църквата, и особено с Вселенската патриаршия в Константинопол, винаги 
са сложен църковно-политически въпрос. Днес този въпрос има само историческо 
значение, защото тези отношения се регулират от Конституцията на Гърция и уставно-
то законодателство на Света гора. Това положение е признато и в договора между Гър-
ция и Европейския съюз. Общото заявление за Света гора утвърждава нейното особено 
положение и съхраняването на всички нейни привилегии.5 

Статутът на Света гора е определен в чл. 105 на действащата Конституция на 
Гърция: 

1. Атонският полуостров от Мегали – Вигла и по-далече, образуващ окръг 
Света гора, се явява в съответствие със своето древно привилегировано положение 
самоуправляваща се част от гръцката държава, чийто суверенитет над нея остава неп-
рикосновен. В духовно отношение Света гора пребивава под непосредствената юрис-
дикция на Вселенската патриаршия. Всички населници на нея придобиват гръцко 
гражданство без каквито и да са формалности след приемането им като послушници 
или монаси. 

2. Света гора в съответствие с установения ред се управлява от нейните дваде-
сет свещени манастира, между които е поделен Атонският полуостров. 

Днес Света гора е единствената област в православния свят, където на едно мяс-
то и под единно управление се съхраняват и хармонично съществуват всички видове 
православно монашество – общежития, скитове, келии, каливи, отшелничество. Освен 
това Атон е световен център на православното монашество и християнската култура. В 
неговите манастири са представители на всички православни народи. Монашеската 
република неотклонно се придържа към принципите на общежитието и братското еди-
нение на първите християни, явява се пример за съществуване на хора с различен про-
изход, обединени от обща вяра.6 

В началото на 20-те години група гръцки атонци започва да разработва юриди-
ческия статут на полуострова. Включването на Света гора в Гърция получава оконча-
телно международно признание през 1924 г. През май с.г. петчленна комисия на извън-

                                                                                                                   
125; 127; Кратка история на Зографския манастир. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. 
Света гора, Атон, 2007, с. 5 – 15; Пено, З. Основи на православната вяра. Велико Търново, 2008, с. 54; Света 
гора: Богошествената планина. Ловеч, 2016, с. 57 – 81; 82 – 93. 
3 Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 17; Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. I. Москва, 2007, 
с. 387 – 405. 
4 Православная энциклопедия. Т. IV. Москва, 2002, с. 103 – 104. 
5 Конидарис, И. Устав Святой Горы Афон. Издание монастыря Симонопетра, 2016, с. 6 – 7. 
6 Друмева, монахиня Валентина. Монашеството по българските земи. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк 
Георги Зограф“. Света гора, Атон, 2006, с. 13 – 16; Н. П. Святая Гора Афон. Журнал Московской Патриархии, 
1952, № 6, с. 42 – 43; Света гора: Богошествената… Цит. съч., с. 94 – 110; Шиваров, Н. Понятието „светост“ в 
древната Църква и Средновековието. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 239 – 242. 
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редно Двойно събрание на Света гора изработва нейния Устав, известен също като 
„Нов канонизъм“.7 Новата харта, представена в Свещения Кинот8, е одобрена от всички 
манастири, освен от „Св. Пантелеймон“.9 През септември 1926 г. тя е ратифицирана от 
гръцкия парламент и текстът за Атон влиза в чл. 105 на Конституцията.10 Света гора се 
разглежда като неразделна част от гръцката територия, образуваща особена самоуправ-
ляваща се област със собствено правителство – Свещен Кинот. Неин духовен глава по 
многовековна традиция остава Вселенският патриарх. Въвежда се нова държавна 
длъжност – губернатор, представляващ гръцкото правителство. Той е с ранг на префект 
и се отчита пред Министерството на външните работи.11 Всички светогорци са длъжни 
да имат гръцко гражданство, а постоянно пребиваване на чужденци в Атон не се допус-
ка. От този момент всички светогорци независимо от своя произход официално се 
считат за гръцки граждани12, с възможно уточнение „рускоезични“, „българоезични“ и 
т.н. Така Пантелеймоновският манастир става „гръцки рускоезичен“.13 

Новото положение създава юридически препятствия за попълването на братст-
вата с негърци. Руското монашество на Атон не може съществено да се обновява даже с 
тези емигранти, които са готови да се пострижат. Въвеждат се сериозни ограничения и 
за чужденците богомолци, които вече получават разрешение само за кратък срок.14 

В същото време и самата Гърция преживява тежка криза, свързана с разгрома на 
нейната армия в Мала Азия и наплива оттам на бездомни бежанци. Правителството 
настанява емигрантите предимно в Северна Гърция и с тази цел конфискува някои 
метоси на руски обители. Такъв е случаят с големия метох на Андреевския скит до 
Кавала. Иноците, получаващи доходи и продоволствие от метосите, се опитват да про-
тестират пред различни инстанции, включително и пред Обществото на народите през 
1928 г., но безуспешно.15 

Уставът на Света гора е от 188 членове и е обявен, че „произтича от император-
ските хрисовули и типикони, патриаршеските сигилии, султанските фермани, действа-
щите Главни канонизми и най-древни монашески устави и правила“16. В днешно време 
този документ се явява основен законодателен акт, действащ на Атон. Съгласно Устава 
(чл. 1) Света гора се състои от 20 Свещени Царски Патриаршески ставропигиални 
манастира, разположени по установен от старо време обичай в следния йерархически 
порядък: 

1. „Велика Лавра“ – на името на преподобния Атанасий Атонски 
2. „Ватопед“ – в чест на Благовещение на Пресвета Богородица 
3. „Ивер“ – в чест на Успение Богородично 
4. „Хилендар“ – в чест на Въведение Богородично 
5. „Дионисий“ – в чест на Рождество на Свети Йоан Предтеча 
6. „Кутлумуш“ – в чест на Преображение Господне 
7. „Пантократор“ – в чест на Преображение Господне 
8. „Ксиропотам“ – в името на Четиридесетте Севастийски мъченици 
9. „Зограф“ – в името на Великомъченик Георги Победоносец 
10. „Дохиар“ – в името на Свети Архангели 
11. „Каракал“ – в името на Свети апостоли Петър и Павел 
12. „Филотей“ – в чест на Благовещение на Пресвета Богородица 

                                                 
7 Н. П. Цит. съч., с. 49; Просвирнин, А. Афон и Русская Церковь. – В: Журнал Московской Патриархии, 1974, 
№ 5, с. 9. 
8 Пак там. 
9 Н. П. Цит. съч., с. 49. 
10 Пак там, с. 49 – 50; Просвирнин, А. Цит. съч., 1974, № 5, с. 12. 
11 Пак там. 
12 Пак там, с. 8. 
13 Талалай, М. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. Москва, 2009, с. 25. 
14 Н. П. Цит. съч., с. 50 – 51. 
15 Талалай, М. Цит. съч., с. 25 – 27. 
16 Конидарис, И. Цит. съч., с. 17. 
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13. „Симонопетра“ – в чест на Рождество Христово 
14. „Свети Павел“ – в чест на Сретение Господне 
15. „Ставроникита“ – в името на Свети Николай Чудотворец 
16. „Ксенофонт“ – в името на Великомъченик Георги Победоносец 
17. „Григориат“ – в името на Свети Николай Чудотворец 
18. „Есфигмен“ – в чест на Възнесение Христово 
19. „Свети Пантелеймон“ – в името на Великомъченик Пантелеймон 
20. „Кастамонит“ – в името на Свети първомъченик Стефан.17 
Само тези двадесет манастира имат право на собственост на Атон (чл. 2).18 

Всички зависими монашески учреждения – скитове, келии, каливи, исихастирии, ка-
тизми, със своите територии и постройки са неотчуждаема собственост на някои от 
изброените манастири (чл. 126).19 Не се разрешава да се изменя количеството на манас-
тирите и тяхното отношение към зависимите учреждения. Превръщането на скитове в 
манастири или на келии в скитове, или на каливи в келии, е категорично забранено (чл. 
133).20 Нито едно от свещените жилища на Атон не може да се отклонява от главното 
свое предназначение и да се преобразува в мирско. Всички светогорски манастири се 
намират под духовната юрисдикция на Вселенската патриаршия и в тях „не се разре-
шава поменуването на никой друг, освен на Вселенския патриарх“ (чл. 5).21 Всички 
живеещи на Света гора монаси независимо от своята националност придобиват гръцко 
гражданство (чл. 6).22 

Манастирите се самоуправляват по свои вътрешни устави (канонизми), приети 
от тях и утвърдени от Свещения Кинот (чл. 9).23 Повечето от сега действащите манас-
тирски канонизми са приети между 1920 и 1980 г. Вътрешният устав определя устройс-
твото на манастирския живот, реда за избор на игумените, техните права и задължения, 
общите предписания за монашеския живот, в т.ч. богослужебни указания, съхраняване-
то на книги, грижата за светите мощи, светините и библиотеките. По своето устройство 
манастирите се делят на общежителни (киновиални) и особножителни (идиоритмични). 
Общежителният манастир не може да се превръща в особножителен, но особножител-
ният се преобразува в общежителен по искане на мнозинството старши братя (чието 
пострижение е повече от 6 години). Решението за преобразуването на манастира в 
общежителен се приема от Свещения Кинот и се осведомява Вселенския патриарх за 
издаване на съответната сигилия (чл. 84 – 85). През 1960 г. особножителни са 9 от атон-
ските манастири, след 1992 г. всички манастири са общежителни.24 

Скитовете зависят от манастирите, на чиято земя са разположени. Това се опре-
деля от сключените между тях писмени и традиционни канонизми и Патриаршеска 
сигилия. В Устава на Света гора са изброени 12 действащи на Атон скита, делящи се по 
своето устройство на общежителни и особножителни (чл. 142 – 143).25 

Скитовете представляват неголеми поселения, състоящи се от постройки – ка-
ливи, всяка от които има една-две стаи, храм и стопански постройки. В центъра се 
намира съборен храм (кириакон). Всеки скит се управлява от скитоначалник (дикей), 
съветници и събрание на старците (чл. 149 – 158).26 Монасите в скита се занимават със 
селско стопанство, различни занаяти и ръкоделие. От XVIII в. много скитове имат 

                                                 
17 Конидарис, И. Цит. съч., с. 115 – 116. 
18 Пак там, с. 116. 
19 Пак там, с. 144. 
20 Пак там, с. 145. 
21 Пак там, с. 116 – 117. 
22 Пак там, с. 117. 
23 Пак там. 
24 Белодуров, протоиерей Георгий. Неоконченное путешествие на Афон. Москва, 2014, с. 37 – 38; Дворкин, А. 
Цит. съч., с. 161 – 166; Конидарис, И. Цит. съч., с. 134. 
25 Пак там, с. 148. 
26 Пак там, с. 149 – 152. 
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национална принадлежност, различна от принадлежността на манастира, на чиято земя 
се намират. Подобно явление е характерно и за много келии. 

Келиите представляват отделни монашески жилища, обикновено двуетажно или 
триетажно здание, с построен към него храм. Главенстващият манастир отстъпва кели-
ите срещу определено заплащане чрез оформяне на дългово съглашение за приемстве-
но владение от малка община, състояща се от старец и двама-трима негови ученици, 
образуващи синодия. Келиотите живеят от своя труд, отглеждайки и обработвайки 
лозя, маслинови и зеленчукови градини върху приписаните на келиите земи, за чието 
ползване имат изключително право, освен горите, чието право на ползване принадлежи 
на главенстващия манастир (глава 10).27 

Каливите са неголеми постройки за живеене и за разлика от келиите нямат учас-
тъци земя. Каливитите се занимават с ръкоделие или изпълняват срещу заплащане 
работа за други обители. Групите на каливите образуват неголеми поселения. 

Катизмите (седалища) са неголеми жилища, разположени близо до манастирите 
и са на тяхна издръжка. Обикновено тук се уединяват подвижници, достигащи нивото 
на съзерцателния живот, които запазват и килиите си в манастира. 

Исихастириите (места за безмълвие) и аскитириите (места за подвижничество) 
се намират в труднодостъпни местности, където в уединение или с един брат сподвиж-
ник пребивават отшелниците. Тук обикновено идват иноци, преминали изпитанието на 
киновиалния живот и стремящи се да подражават на духовния подвиг на древните 
исихасти (глава 8).28 

Приетият Устав на Света гора Атонска („Нов канонизъм“) съдържа редица чле-
нове, нарушаващи древната практика. Съгласно неговия чл. 6 всички обитаващи Света 
гора монаси независимо от националността си придобиват гръцко поданство. Според 
чл. 8 представителят на гръцката държава в Света гора се грижи и чрез своите органи 
привежда в изпълнение решенията на манастирите и Свещения Кинот, тъй като те са 
приети съгласно Устава.29 

Съгласно международните договори и каноническите постановления за Света 
гора нейните населници независимо от националността си никога не се разглеждат като 
обикновени поданици на държавата, в чиито предели се намира Атон. Света гора вина-
ги е напълно автономна в своя вътрешен живот, приемането в манастира е вътрешно 
дело на всяка обител и в него не се намесват нито Свещеният Кинот, нито Вселенският 
патриарх, нито още повече светската власт. За цялата история на светогорското мона-
шество светските управници, даже византийските императори, нямат на Атон свои 
постоянни представители.30 

В новия Устав за разлика от предишния няма раздел за гаранции при попълва-
нето на не-гръцките манастири и приемането в тях на нови монаси. Подразбира се, че 
този въпрос са длъжни да решават светските гръцки власти, издаващи визите и паспор-
тите. Така се създава възможност за препятствия пред поклонничеството от славянски-
те държави и пристигането от тях на послушници и иноци в славянските манастири на 
Атон.31 

В Устава също са закрепени редица положения, поставящи не-гръцките обители 
в неравноправно положение в сравнение с гръцките. Съгласно Лозанския договор мо-
насите от Атон независимо от държавата на произход ще се ползват без всякакво изк-
лючение с пълно равенство на правата и прерогативите. В Договора е записано, че няма 
да има никакво ограничение против свободата за употреба на всякакъв език както в 
религията, периодичния печат и изданията от всякакъв характер, така и на публичните 

                                                 
27 Пак там, с. 152 – 153. 
28 Пак там, с. 147. 
29 Пак там, с. 117. 
30 Н. П. Цит. съч., с. 50 – 53; Просвирнин, А. Цит. съч., 1974, № 5, с. 8 – 11. 
31 Просвирнин, А. Цит. съч., 1974, № 5, с. 8 – 9. 
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събирания. Също така, че малцинствата могат да ползват своя език в съдилищата както 
устно, така и писмено. Указва се и че гръцките поданици, където съставляват малцинс-
тво по националност, вяра и език, могат със свои средства да основават, управляват и 
контролират благотворителни, религиозни и социални учреждения, училища и други 
възпитателни заведения с право за свободно ползване в тях на своя език. 

Новият Атонски устав въвежда съвършено други предписания. Съгласно него на 
Света гора може да има само една печатница – гръцка. Абсолютно право за нейното 
учредяване и организиране има Свещеният Кинот (чл. 180).32 Според Устава всеки ма-
настир задължително и без уговорки е длъжен да изпраща в Атонското църковно учи-
лище в Карея от монасите или послушниците двама ученици. Никой манастир не може 
да откаже вноската на съответната сума за издръжка на училището, която ще се опреде-
ля въз основа на неговото икономическо положение. Освен това изпращането на монаси 
за обучение извън пределите на Света гора, ако не са завършили Атонското училище, 
категорично се забранява (чл. 182).33 Официален език на Атон става само гръцкият. 
Записано е, че всяко разпореждане, противоречащо на Устава, няма сила на Света гора 
(чл. 187).34 По този начин са отменени всички предишни устави и типици, а заедно с тях 
и предишните права на славянските манастири. Уставът задължава обителите вместо 
своите традиционни типици да съставят нови правила, подлежащи на утвърждаване и 
надзор от Свещения Кинот (чл. 9)35, състоящ се от гръцко мнозинство (17 представители 
от гръцките и по 1 от руския, българския и сръбския манастир). Уставът ограничава 
властта на настоятеля на манастира и предава на Свещения Кинот утвърждаването на 
най-важните решения на органите за манастирско самоуправление (чл. 10).36 

Приемането на „Новия канонизъм“ позволява да продължи подчиняването на 
Света гора на светските власти в Гърция. През септември 1926 г. гръцкото правителство 
издава Закон за утвърждаване на Устава на Света гора.37 Съгласно този закон всички 
атонски монаси независимо от националността си са длъжни да се считат за поданици на 
гръцката държава, а лицата, непритежаващи гръцко поданство, не могат да се приемат в 
атонските манастири. При това лица от не-гръцка националност могат да получат право 
на гръцко поданство след изтичане на 10 години пребиваване в страната. Правителство-
то назначава атонски губернатор, който се подчинява на Министерството на външните 
работи на Гърция. На Външното министерство е възложено задължението да охранява 
гражданския ред на Атон и да следи за точното изпълнение на новия устав. С този закон 
фактически е закрито влизането и заселването на славяни в славянските манастири на 
Света гора. Само че обръщенията към Свещения Кинот, Вселенския патриарх, гръцкото 
правителство и Обществото на народите не дават никакви резултати. 

Като център на духовната монашеска традиция на Изтока Атон спасява хора от 
различни народности, принадлежащи към единната Православна Църква. Тази при-
надлежност има голямо значение като съзидаващ и поддържащ добрите отношения 
между православните народи фактор.38 

Главно богатство на Света гора са не само великите светини, но и неизменно 
съхраняваните монашески традиции, събиращи в себе си опита на подвижниците в 
пустините и киновиите на Египет и Палестина, както и в манастирите на Византия. На 
Атон монашеската традиция се изгражда и пази през вековете, без да прекъсва. Ето 
защо тя е идеал за монашество и е много важно днешното приобщаване към този мно-

                                                 
32 Конидарис, И. Цит. съч., с. 156. 
33 Пак там. 
34 Пак там, с. 157. 
35 Пак там, с. 117. 
36 Пак там. 
37 Просвирнин, А. Цит. съч., 1974, № 5, с. 12. 
38 Монастырский вестник, 2016, № 7 (31), с. 15. 
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говековен ценен опит. Силата на монашеството и ненарушимостта, неоспоримостта на 
монашеските идеали са основани на безкористната любов към Бога и към хората.39 

Основните елементи на традицията, която поддържа по определен начин мона-
шеското битие и осигурява приемствеността от древните славянски обители към съвре-
менните манастири, съединяват заветите на миналото с настоящето и ги актуализират.40 

На първо място е богослужението, молитвата, която е в центъра на монашеския 
живот и определя главното му направление. Без молитва и богослужение няма мона-
шески живот. Това е духовният, мистичният център. Именно чрез съприкосновение с 
богослужението, чрез молитвата в храма и килията инокът чувства Божието присъствие 
в своето сърце. Богослужението определя ритъма на деня и нощта за монаха. Всички 
останали дейности се намират в зависимост от богослужението, а не обратното. Благо-
дарение на това монахът не губи духовната ориентация и съхранява виждането за ис-
тинския смисъл и цел на своя живот. Както в архитектурата на манастира храмът се 
намира в неговия център, така и във всекидневието на монаха служението на Бога, 
пълното себеотдаване на Господа заема централно място. Именно любовта на иноците 
към богослужението определят правилното устройване на една или друга обител.41 
Пръв в любовта към молитвата е призван да бъде игуменът. Св. Игнатий Брянчанинов 
казва, че в душа, в която не живее силата и благоуханието на молитвата, цари бедствена 
празнота. Беда е, ако монахът не се моли, не обича молитвата. Той тогава е напълно 
пуст. Обратно, молитвата го прави светлина за света и светогорци отдавна познават 
тази истина.42 

Богослужението продължава да бъде център на целия живот на Атон.43 Автори-
тетът на светогорското монашество и красотата, с която тук се извършват църковните 
служби, са причината почти всички православни поместни църкви в един или друг 
момент от своята история да поправят своите богослужебни книги и да се обърнат към 
светогорското наследство, като използват за образци атонски литургически ръкописи. 
По този начин светогорското богослужение в различно време оказва влияние върху 
богослужението на цялото православие и православните църкви. В процеса на развити-
ето си атонската литургическа традиция претърпява малко изменения. Единственото 
значително събитие е замяната през XIII в. на Студийския устав с Йерусалимския. 

Важен ориентир в устройването на монашеския живот е духовният авторитет на 
игумена. Игуменът взема решенията относно живота на населниците, в т.ч. и за духов-
ния живот. Затова е много важно игуменът да има достъп до сърцата на монашества-
щите, което е възможно, ако те са открити пред него. Ако сърцата не са открити, никак-
ви указания, заявления, внушения няма да помогнат за братските отношения с мона-
шестващите.44 

Молитвата, послушанието към духовния отец (старец) и към игумена – това е 
трудният подвиг, без който монашестващите оставят миряни, облечени в монашески 
одежди. Послушанието е един от трите основни монашески обета наред с обетите за 
девство и нестяжание. Той се дава при пострига и предполага от страна на монаха 

                                                 
39 Иеротей (Влахос), митрополит. Една нощ на Света гора. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги 
Зограф“. Света Гора, Атон, 2004, с. 120 – 121; Николай (Хаджиниколау), митрополит. Святая Гора – высо-
чайшая точка Земли. Москва, 2016, с. 148 – 151; Софроний (Сахаров), архимандрит. Раждането на непоклатимо-
то царство. София, 2009, с. 125 – 132. 
40 Кирил, Московски и на цяла Русия патриарх. Да съхраним отеческото наследство неразрушимо. – В: Монас-
тырский вестник, 2016, № 10 (34), с. 6 – 7; Нусбаумер, Х. Монахът в мен. Размишления на един атонски пок-
лонник за живота ни. София, 2007, с. 52 – 56. 
41 Брянчанинов, Св. Игнатий. Творения. Том 4. Принос към съвременното монашество. Славянобългарски 
манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2008, с. 14 – 22. 
42 Пак там, с. 110 – 111; Нусбаумер, Х. Цит. съч., с. 45 – 51; Софроний (Сахаров), архимандрит. Ще видим Бога 
както си е. София, 2005, с. 74 – 76. 
43 Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афон. Москва, 2014, с. 105 – 107; Граждане неба. 
Цит. съч., с. 74 – 78. 
44 Кирил, Московски и на цяла Русия патриарх… Цит. съч., с. 7 – 8. 
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съзнателно и твърдо отричане от своята воля и поверяването му под духовното ръко-
водство на опитен старец. Духовният наставник е призван да помага на инока да поеме 
пътя на борбата срещу страстите и похотта, да го научи на изкуството на тази борба, да 
го предпази от опасностите, изкушенията и съблазните, да го направи способен за при-
насяне на Бога плода на истинското покаяние.45 

Преподобният Григорий Синаит пише, че послушническата стълба има пет сте-
пени, водещи към съвършенство. Първата – отричане (от света); втората – подчинение 
(встъпване в обител с обет за изпълняване на монашеските устави); третата – послуша-
ние (подчиняване на дело в живота); четвъртата – смирение; петата – любов, която е Бог. 

Послушанието е служение, т.е. определени задължения, които е длъжен да носи 
всеки монах в манастира. Разбирането за послушанието като монашеска добродетел, е 
дълбоковкоренено в светоотческото аскетическо богословие и има голямо значение в 
живота на монашеската община.46 

Послушникът е длъжен да доверява, да бъде откровен и смирен, да изпълнява 
всичко безропотно и да е винаги радостен и благожелателен. Послушанието се явява 
взаимен, а не едностранен акт. Теоретически всички монаси са призвани към търпение, 
но на дело именно на игумена се налага да бъде най-търпеливият човек в братството. 
Ако монасите са длъжни да обичат и да се принасят в жертва, то още повече е длъжен 
да обича и да принася себе си в жертва игуменът.47 

Основните предписания за монашеския живот се съдържат в общоатонския Ус-
тав. По-детайлни подробности са записани във вътрешноманастирските устави (кано-
низми). Уставът предвижда две форми на манастирско устройство – общежителна и 
особножителна. В днешно време във всички манастири и много скитове е разпростране-
на общежителната форма, водеща началото си от преподобния Атанасий Атонски. В 
общежителните обители (киновии) всичко е общо – подслон, послушание, хранене, 
молитва. Общежителният манастир се управлява от игумен, избиран пожизнено от общо 
събрание на монасите. Право да бъдат избрани имат всички монаси, не по-млади от 40 
години, постригани на Света гора, живеещи в своя манастир или в послушание извън 
него не по-малко от 6 години след постригването. За избирането на игумена се уведомя-
ват Свещеният Кинот и Вселенската патриаршия, а участието на нейни представители 
или други архиереи в интронизацията на игумена не е задължително (глава 7 и 8).48 

Игуменът притежава духовна власт над монашеското братство, което е длъжно 
да му оказва уважение и пълно послушание. Изпълнителната власт игуменът осъщест-
вява съвместно с комисия (епитропия) от двама-трима избирани за година членове – 
епитропи. Законодателната власт е на духовен събор, който е съставен от 6 до 12 по-
жизнени членове. Заседанията му се провеждат най-малко един път седмично. Той 
обявява решения в случай на разногласие между игумена и епитропите. Съсредоточа-
ването на цялата власт в ръцете на игумена или игнорирането от него на правата на 
комисията или духовния събор не се разрешава под никакъв предлог. Игуменът, епит-
ропите и старците са длъжни да бъдат за пример на общежителния живот, да избягват 
отделно хранене, лично да се грижат за болните и престарелите (чл. 111 – 122).49 

Монасите от всеки манастир са длъжни да се подчиняват на своето манастирско 
ръководство и безусловно да изпълняват възложеното им послушание. На свой ред 
манастирското ръководство е длъжно да има към монасите отеческа любов, безприст-
растна и еднаква към всички тях грижа. За постригване в монах кандидатът е длъжен да 
премине изпитание от 1 до 3 години и да има навършени 18 години. Постриганият 

                                                 
45 Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 36 – 45; Крупин, В. Сердце православия. Москва, 2015, с. 217 – 
219; Светогорец, преподобни Паисий. Слова. Т. 6. За молитвата. Видин, 2016, с. 5. 
46 Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 45 – 48; Софроний (Сахаров), архимандрит. Раждането… Цит. 
съч., с. 201 – 209. 
47 Монастырский вестник, 2016, № 10 (34), с. 49; 75; Нусбаумер, Х. Цит. съч., с. 61 – 64. 
48 Конидарис, И. Цит. съч., с. 140 – 147. 
49 Пак там, с. 140 – 143. 
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съобразно изискванията монах се освобождава от воинска служба. На никого не се 
разрешава да напуска Света гора без писмено разрешение на своя манастир. Манасти-
рът не може да откаже разрешение на учащите се и на представилите за това уважител-
на причина. Всеки манастир е длъжен да има болница, аптека и дом за престарели (чл. 
92 – 98; 139).50 

При избор на манастирско ръководство кандидатът е длъжен да се отличава с до-
бър нрав, безупречен живот и административни способности. Винаги се предпочитат 
лица, имащи църковно и многостранно образование. На изборите се забранява всякакво 
вмешателство на манастирските отци, с изключение на председателите (началниците) на 
събранията, които се избират пожизнено и се свалят само след произнасяне на съдебно 
решение. Изборите се провеждат съгласно вътрешния ред на манастира (чл. 108).51 

Всяко зависимо манастирско учреждение (скит, келия, исихастирия, катизма) 
има свой ред, утвърден от главенстващия (кириархален) манастир. Пребиваващите в 
тях отшелници се считат за членове на братството на главенстващия манастир, който 
им отстъпва за владение жилище чрез т.нар. „дългово съглашение“, съставено при 
определени условия. Лицето, на чието име се съставя съглашението, се нарича старец. 
Келиотите му се подчиняват като настоятел. Всички старци са длъжни без отлагане да 
съобщават за послушници, приети от тях за ученици, и да указват точни сведения в 
своята „Монахология“ и „Книга на послушниците“. Тези две книги всяка година се 
проверяват от главенстващия манастир. В съглашението се указват имената на братята, 
съставляващи синодията на стареца. При постригването на монах или послушник е 
нужно разрешение на господстващия манастир. Само с негово съгласие се добавя ново 
име в съглашението, признаващо населника за член на синодията, имащ право на за-
конно наследство. Отсъстващите без разрешение на главенстващия манастир повече от 
6 месеца се заличават от съглашението (глава 8).52 

Вътрешният живот в скитовете следва вътрешния ред, утвърден от главенства-
щия манастир и не може да противоречи на действащия Устав. Подвизаващите се в 
скитовете монаси са длъжни постоянно да изпълняват своите религиозни задължения и 
без да пропускат нищо, да се молят на бденията в храмовете (чл. 144 – 145).53 Всеки 
скит се управлява от скитоначалник (дикей), съветници (епитропи) и съборни старци. 
Дикеят се избира за срок от 1 година измежду старците, отличаващи се с добродетели и 
способности, признати от главенстващия манастир. Половината от съвета (2 – 4 члено-
ве) се избира едновременно с дикея, другата половина се назначава от главенстващия 
манастир. Всеки скит има свой печат, съдържащ неговото име и името на главенства-
щия манастир (чл. 149, 151, 152, 154).54 

Движимото имущество на Атон – свети мощи, почитани икони, свещени съдове 
и дрехи, скъпоценни ръкописи и др., се намират под свещена охрана като народно 
достояние и отеческо наследство. Всеки манастир е длъжен да има опис на светините, 
които съставляват негова вечна и неотнимаема собственост. Цялото недвижимо иму-
щество на манастирите е неотчуждаемо като предмет на Божествено право. Продажба-
та на земи в Света гора не се разрешава по никакъв повод, но замяна е възможна (чл. 
100, 181).55 

Всяко ново строителство или разширение се осъществява само с разрешение на 
Свещения Кинот. Цялата изнасяна от Света гора дървесина и друга продукция е осво-
бодена от налози на държавата. Риболовът на Света гора за нуждите на нейните монаси 
също е освободен от всякакви налози (чл. 168, 169, 171).56 

                                                 
50 Пак там, с. 136 – 137, 147. 
51 Пак там, с. 139. 
52 Пак там, с. 144 – 147. 
53 Пак там, с. 148 – 149. 
54 Пак там, с. 149; 151. 
55 Пак там, с. 138; 156. 
56 Пак там, с. 154. 
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Атон принадлежи на целия православен свят. Затова светогорската територия 
има особен статут.57 От една страна, това е неотменна част от Гърция, върху която се 
разпространяват всички местни закони. От друга – автономна република със свое пра-
вителство (Протат), свой глава (Вселенският патриарх) и със свои строго охранявани 
граници. За посещение в Атон е необходимо разрешение на специалния департамент на 
Министерството на външните работи на Гърция, а на духовните лица – и благословени-
ето на Вселенския патриарх. 

Въпреки че Света гора е светиня на цялото православие, на полуострова се реа-
лизира курс за елинизация и увеличаването на не-гръцките братства изкуствено се 
ограничава. В официалните институции определението „руски манастир“, „български 
манастир“ се счита за грешно, тъй като всички обители номинално се считат за гръц-
ки.58 В началото на XXI в. в Света гора живеят около 1800 населници. Това е много 
повече, отколкото през първите десетилетия след Втората световна война и последва-
лата разрушителна Гражданска война в Гърция. През тези години броят на иноците в 
Света гора едва достига няколкостотин. 

И днес поклонниците идват за няколко дни, посещават манастирите и другите 
обители, докосват се до светините, дишат въздуха на Света гора, откъсват се от своите 
суетни грижи, а Божията благодат ги храни и лекува.59 Климатът на Света гора е среди-
земноморски. През зимата понякога пада сняг, но се задържа за няколко часа, докато на 
връх Атон остава по-дълго време. В южната част на Атон сняг не вали, там растат как-
туси, чиито плодове се използват за храна от живеещите в тази част пустинници. Зима-
та на Света гора е мека, дъждовна и буреносна. Тогава слизането от кораба е невъз-
можно и параходите не спират на Атон. През лятото морето е спокойно.60 

До Атон може да се стигне само по вода от град Уранополис, което е по-
надеждно, или от Йерисо, където нерядко морски вълнения отлагат плаването. Поклон-
ниците получават пътен документ (грамота), оформен във византийски стил, с двугла-
вия византийски орел и печат с образа на Богородица – покровителка на Атон. Доку-
ментът е подписан от Епистасията – управляващите четирима игумени, които се сменят 
периодично всяка година. Този документ дава право на поклонника безвъзмездно да 
живее и да се храни във всеки от двадесетте светогорски манастира, но за определено 
време. След този срок поклонникът се връща към светския живот, но ако има благосло-
вение от игумена, може да остане – случва се и за цял живот. Следва да се отбележи, че 
манастирът „Есфигмен“ не поменува Вселенския патриарх и затова в Протата вместо 
неговия игумен всички документи подписва изпълняващият длъжността.61 

Всяка сутрин от пристанището на Уранополис тръгва кораб, осъществяващ курс 
до Света гора. По пътя до крайния пункт – пристанището Дафни, той спира на различ-
ните манастирски пристанища и може да се слиза на всяко от тях.62 Жените остават на 
брега в Уранополис, тъй като Атон е закрит за тях. Те могат да използват катер и под-
робно да разгледат от водата почти всички обители, но на определено разстояние от 
тях. За тези, които искат да се докоснат до атмосферата на атонското монашество, има 
възможност да посетят подворията, а също и женските манастири, намиращи се извън 
полуострова, но свързани с него канонично и духовно.63 

Посетителите на Света гора са единодушни в едно: че на Земята това място е 
неповторимо. Има и поговорка: „Атон не е място, това е път“. При това път, несравним 

                                                 
57 Крупин, В. Незакатный свет: Записки паломника. Москва, 2014, с. 26 – 27. 
58 Иларион (Алфеев), митрополит. Цит. съч., с. 323 – 324; Талалай, М. Цит. съч., с. 11 – 13. 
59 Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 83 – 88. 
60 Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 173 – 180; Гарднер, И. Афон. Впечатления и воспоминания. 
Саратов, 2011, с. 49; Громов, А. Восемь дней на Афоне („Паракало“): записки паломника. Москва, 2015, с. 715 – 716. 
61 Талалай, М. Цит. съч., с. 11 – 14. 
62 Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 10 – 18. 
63 Пак там, с. 14. 
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с никой друг. Той няма обикновено географско измерение. Поклонникът тук се разпо-
лага в други духовни координати. На Света гора живее православието.64 

Сякаш да закрепят това чувство, атонските иноци използват изключително 
Юлианския календар, а датите по новия стил често просто се игнорират. Времето се 
отчита по византийски, от залеза на слънцето.65 При това разликата между светското и 
светогорското време се мени в зависимост от годишния сезон. Главното тук са другите 
духовни измерения. В Уранополис остава светското с неговите многобройни, а по 
атонските разбирания – безсмислени проблеми. На Света гора е друго жизненото прос-
транство, в което има един-единствен проблем – спасението на душата. В полунощ с 
бързи удари по клепалото населниците и поклонниците се призовават за сън и манас-
тирските врати се затварят (някога заради страха да не се привлече вниманието на 
турци и пирати светогорците престават да използват камбани).66 

Монасите стават в 7 ч. по византийско време (зимата е 2 ч. през нощта), когато 
започва ранната обедня, а след нея – късната. В 11 ч., след като пият чай, всички изпъл-
няват различни послушания: в зеленчуковата градина, на строежа, в канцеларията. В 2 
ч. обядват и отново работят до 7 ч., когато се полага вечерен чай. След него има вечер-
ня, след това вечеря, повечерие, след чийто край населниците се прибират в килиите. 
Там те трябва да произнесат установеното число молитви, както и да направят също 
толкова земни поклони. За схимниците броят на поклоните е 1200, а за обикновените 
монаси – 700. Късно през нощта камбанен звън призовава за утреня, продължаваща 2 
часа. И така всеки ден до самата кончина, която тук е като дълго чакания преход в 
другия свят.67 

Само на Света гора, където е жива древната традиция, може да се разбере пси-
хологията на православното монашество. Разбира се, неподготвеният човек е нужно да 
почете съответната литература, много да размишлява и много да види.68 

В историята на своето християнско съществуване Света гора Атонска отглежда 
множество свети отци. Много светогорски иноци аскети се стараят да се държат така, че 
външно с нищо да не изразяват и да не откриват на света своето духовно величие. Из-
куството на смирението и мъдрата простота стоят у атонските старци много високо. 
Затова повечето светогорски светии остават приживе неизвестни. Даже преподобният 
схимонах Силуан Атонски – един от най-великите подвижници през XIX – XX в., при-
живе е малко известен. Чак след неговата смърт през 1938 г. светостта му е общопризна-
та. В съвременния Атон с благоговение се почитат имената на светогорци, явяващи се 
чрез живота си истински образец за святост. От древни времена Света гора е известна 
като място на непрестанна молитва за света. „Светът заслужава молитва, а когато мо-
литвата отслабне, тогава и светът ще загине“ – казва старецът Силуан Атонски.69 Без-
числено е множеството на свети подвижници, прославили Света гора със своя живот.70 

Засилването на интереса към Света гора способства за редица забележителни 
издания на документи и ръкописи от богатите библиотеки на светогорските манастири, 
разнообразни каталози, албуми, изследвания за историята на обителите.71 Продължават 
и плодотворно се развиват атонските певчески традиции на византийското пеене, от 

                                                 
64 Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 267; Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 16; 
Парпулов, Р. Атон. Пътеводител. Пловдив, 2013, с. 16 – 18. 
65 Афонские старцы… Цит. съч., с. 104 – 105; Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 43; Супруненко, Ю. 
Святой Афон. Удел Богородицы. Москва, 2012, с. 102 – 104. 
66 Пак там. 
67 Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 139; Дворкин, А. Цит. съч., с. 45 – 51; Нусбаумер, Х. Цит. 
съч., с. 128; 133 – 134; Святая Гора и 100… Цит. съч., с. 31 – 32; Талалай, М. Цит. съч., с. 38 – 39. 
68 Гарднер, И. Цит. съч., с. 43; Нусбаумер, Х. Цит. съч; Троицкий, П. Афонские встречи: Святая Гора глазами 
современного русского паломника. Москва, 2008, с. 278 – 281; Света гора: Богошествената… Цит. съч., с. 123 – 
146; 171 – 189. 
69 Святая Гора и 100… Цит. съч., с. 250. 
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иноци иконописци – традициите на византийската иконописна школа, издават се тру-
дове в областта на химнографията, историята, излизат периодически издания. Строго се 
изпълняват древните традиции за провеждането на църковните служби и спазването на 
древните богослужебни типикони. Някои монаси периодично излизат от Атон „в света“ 
за духовно служение с проповеди, беседи, за извършване на тайнството изповед. Възс-
тановяват се върху основата на щателни научни изследвания паметниците на визан-
тийската култура. На Света гора неизменно съхраняват традициите на манастирското 
гостоприемство и броят на поклонниците, пристигащи от целия свят, непрекъснато се 
увеличава.72 

Света гора встъпва в третото хилядолетие на християнството върху разцвета на 
своите духовни сили и като духовна крепост на целия православен свят.73 Светът днес 
гледа не само на атонските манастири с надежда, като иска да види в монасите истинс-
ки подвижници, аскети и герои на духа. Истинското възраждане на обществото е въз-
можно само чрез обръщане към собственото духовно наследство и първоизточници, 
където атонското монашество винаги заема едно от най-важните места. 
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Abstract: The salvation of human resources management plays an important role in the 
sustainable management of human capital in modern organizations. The new approach is implemented 
through the inclusion of environmental objectives in the implementation of human resources functions in 
all aspects of employment planning through recruitment, selection, motivation, evaluation and working 
conditions for employees. The modern view of human resources shifts from economic interest to 
environmental values in order to create added value for employees in the organization and improve 
organizational performance. 
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От началото на 60-те години на миналия век социалните движения по отноше-

ние на гражданските права, правата на жените и опазването на околната среда започват 
да оказват натиск върху съвременните организации по отношение на екологичната им 
отговорност и политическия им ангажимент. С появата на тези движения обществото 
получава по-голяма информираност по отношение на последиците, които дейността на 
организациите нанася върху околната среда. Този натиск принуждава организациите да 
предприемат политики и практики, предназначени да защитават околната среда и инте-
ресите на служителите, потребителите и общността като цяло. 

Целта на настоящия доклад е да се представят практиките на зеленото управле-
ние на човешките ресурси в традиционните дейности по управление на персонала в 
организациите. 

Обект на изследване е явлението зелено управление на човешките ресурси и 
дейностите, в които то се изразява. 

Задачите, които си поставя авторът да реши в този доклад, са: 
 да се разгледа същността на зеленото управление на човешките ресурси; 
 да се представят и анализират дейностите по внедряване на зелените политики 

на организацията в управлението на човешките ресурси; 
 да се представи влиянието на зелените политики за опазване на околната сре-

да върху човешките ресурси в организацията. 
Съвременните организации търсят начини за намаляване на преките въздейст-

вия от своите оперативни дейности, но и алтернативни начини за управление и изграж-
дане на възможностите на човешкия капитал, насърчаване и прилагане на корпоратив-
ни добри практики и допълнително подобряване на организационната ефективност и 
представяне. 

Най-ценният актив, който има принос към организационното представяне и раз-
витие, са човешките ресурси. Съвременните организации разнообразяват стратегиите 
си по отношение на човешките ресурси, за да могат да извлекат максимално конкурен-
тно предимство и да се адаптират в съвременната пазарна обстановка. Ренуик, Редман и 
Магуайър [5] твърдят, че специалистите по човешки ресурси са в най-добра позиция да 
ръководят и координират въвеждането на екологични политики в организациите, защо-
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то имат умения да комуникират със служители и знаят как да осъществят процесите по 
промяна на фирмената култура. 

Зеленото управление на човешките ресурси е част от по-широката рамка на 
корпоративната социална отговорност в съвременните организации и предвижда при-
лагането на политики в областта на човешките ресурси, които насърчават устойчивото 
използване на фирмените ресурси и спазването на екологичните норми. Основната цел 
на зеленото управление на човешките ресурси е да развие екологичната чувствителност 
у служителите и да им покаже как тяхното поведение рефлектира върху екологичното 
състояние на околната среда. Зеленото управление отразява нивото на екологизиране 
на практиките за управление на персонала и привличането на такива служители, който 
активно ще участват в екологични инициативи на организацията. Изпълнението на 
екологични практики засяга всички сфери от управлението на човешките ресурси. 
Основният фокус на дейностите, предприети като част от зеленото управление на чо-
вешките ресурси, е развитието на екологична работна среда и екологично отговорни 
нагласи на персонала [2]. 

По този начин зеленото управление на човешките ресурси подкрепя създаването 
на екологична работна сила, която разбира, оценява и практикува екологични инициа-
тиви. Ренуик, Редман и Магуайър [5] дефинират зеленото управление на човешките 
ресурси като използване на персонала за подобряване на екологичните резултати на 
организацията. Взаимовръзката между зеленото УЧР и организационното представяне 
се дължи на факта, че процесите в областта на човешките ресурси играят съществена 
роля в практическото прилагане на политиките за устойчиво развитие и в изграждането 
на култура на устойчиво развитие в организацията. 

 
Фигура № 1. Зелени практики в областта на управлението на човешките 

ресурси 
 

 
 
В този контекст зеленото управление на човешките ресурси се явява основен 

инструмент за осъществяването на устойчиво развитие в една организация. Изпълнени-
ето на зелено управление на човешките ресурси, насърчаването на зелената организа-
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ционна култура и стимулирането на поведението на служителите, ориентирано към 
опазване на околната среда, са полезни за организационното представяне поради реди-
ца причини. 

Съществуват редица екологични практики, които са приложими в областта на 
управлението на човешките ресурси на всеки етап от управлението на персонала. На 
Фигура № 1 са представени всички области от управлението на човешките ресурси, в 
които могат да се приложат зелени политики. 

Длъжностните характеристики могат да бъдат използвани за определяне на ре-
дица задачи, задължения и отговорности, свързани със защитата на околната среда [7]. 
Някои съвременни организации въвеждат екологични и социални задачи, задължения и 
отговорности за всяко работно място, за да могат да гарантират, че служителите ще 
работят за опазване на околната среда. Честа практика е и назначаването на екологични 
специалисти, които да отговарят за управлението на околната среда в организациите. 
От гледна точка на управлението на човешките ресурси съществуват нови практики в 
областта на УЧР в рамките на зелените длъжностни характеристики: 

 включване на редица задачи, свързани с опазването на околната среда, задъл-
жения и отговорности във всяка позиция; 

 използване на екипна работа и кръстосано функциониращи екипи като техни-
ки за проектиране на работата така, че успешно да се управляват екологичните пробле-
ми на организацията; 

 включване на зелени компетенции като специален компонент в работата спе-
цификация; 

 проектиране и внедряване на нови работни места и позиции с цел фокусиране 
върху аспектите, свързани с управлението на околната среда на организациите. 

По отношение на зеленото планиране на човешките ресурси съвременните орга-
низации се ангажират с прогнозирането на броя на служителите и типовете служители, 
които са необходими за осъществяване на инициативи и програми за корпоративно 
управление на околната среда. Инициативите за корпоративно управление на околната 
среда изискват откриване на нови работни места и специфичен набор от умения у бъ-
дещите служители. Добрите практики по отношение на зеленото планиране на човеш-
ките ресурси могат да се идентифицират по следния начин: 

 Прогнозиране на броя на служителите и видовете служители, необходими за 
осъществяване на корпоративните инициативи, програми и дейности за управление на 
околната среда; 

 Ангажиране в решаването на стратегии за посрещане на прогнозираното тър-
сене на екологични нужди, например назначаване на консултанти за извършване на 
енергиен или екологичен одит и т.н. 

За реализацията на установените екологични политики организациите се нужда-
ят от ориентирана към околната среда работна сила, поради което в процеса на набира-
не на персонала организациите имат две възможности. На първо място, да се фокусират 
върху „зеленото“ набиране на персонал; а на второ – към осигуряването на необходи-
мата за околната среда информация, образование, обучение и развитие на съществува-
щата работна сила. Първият вариант е по-ефективен, поради което организациите ак-
тивно интегрират корпоративната екологична политика и стратегии с политиката за 
набиране на персонал в организацията. От друга страна потенциалните служители 
желаят да работят в екологични отговорни организации и използват това като критерий 
за вземане на решение при кандидатстване за свободни позиции [4]. Сред съществува-
щите и новите практики в областта на УЧР в рамките на зеленото набиране на персонал 
могат да се открият следните: 

 прозрачност относно минали и настоящи инициативи относно околната среда 
на организацията при набиране на персонал; 
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 включване на екологични критерии и ценности в обявите за набиране на нов 
персонал; 

 отразяване на екологичната политика и стратегиите на организацията при на-
бирането на персонал; 

 изразяване на предпочитанието на организацията да набира кандидати, които 
имат компетентност и нагласи за участие в корпоративно отговорни дейности. 

В контекста на подбора на персонала някои организации включват определени 
критерии за екологичен интерес към критериите за подбор на персонала. Ревил [6] 
счита, че при интервюирането на кандидатите или оценката им е необходимо да се 
включват въпроси, които са свързани с опазването на околната среда, за да се провери 
как биха могли да се включват в цялостната политика на организацията. Заедно с оби-
чайните критерии за подбор, свързани със специфичните задължения за съответното 
работно място, като част от зеленото управление на човешките ресурси могат да се 
приложат следните дейности: 

 да се проследят загрижеността и интересът на кандидатите по отношение на 
опазването на околната среда; 

 да се добавят въпроси, свързани с опазването на околната среда, към стандар-
тното интервю; 

 да се подберат кандидати, които са достатъчно осведомени за екологичните 
политики на организацията; 

 да се избират кандидати, които са се ангажирали с екологични дейности и преди. 
Въведението за нови служители е необходимо, за да се гарантира, че те ще разбе-

рат правилно корпоративната екологична култура [7]. Организациите могат да възприе-
мат два подхода по отношение на „зеленото“ въведение – общ и специфичен. Общият 
подход се изразява в това, че след избора на кандидатите за определена длъжност орга-
низацията предоставя необходимата основна информация за политиката, системата и 
практиките за корпоративно управление на околната среда. При специфичния подход 
организацията въвежда новите служители само в онези програми с екологична ориента-
ция, която са специфични за тяхната дейност. Независимо от избора на подход за съвре-
менните организации е важно да си гарантират, че новите служители ще разберат своите 
екологични отговорности, ще се запознаят с правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд, ще оценят корпоративната екологична култура, ще приемат екологич-
ната политика и практики на компанията и ще знаят към кого да се обърнат при въпроси 
[3]. Съществуващите практики за зелено управление на човешките ресурси по отноше-
ние на въведението на новите служители могат да се обобщят по следния начин: 

 осигуряване на общо екологично въведение; 
 предоставяне на специфично въведение в екологичните инициативи на орга-

низацията; 
 откриване на нови служители, запознати с екологичните политики на органи-

зацията; 
 разработване на въвеждащи програми, които показват поведението на служи-

телите, които са запознати и разбират екологичните програми на организацията. 
Измерването на работата на служителите по отношение на опазването на окол-

ната среда е една от ключовите функции в зеленото управление на човешките ресурси. 
Без тази практика никоя организация не може да осигури реалистично екологично 
представяне в дългосрочен план. Оценката на екологичните резултати на служителите 
се извършва отделно или като част от системата за оценка на работата в организацията. 
Критериите за измерване на екологичното изпълнение на работата на служителите са 
съгласувани с критериите на организацията за екологичните резултати. За да се под-
държа добре екологично представяне на организацията, се извършват екологични оди-
ти, въз основа на които се изчисляват обемът на замърсяването, използването на енер-
гийните ресурси и други вреди, които организацията нанася на околната среда. Оценка-
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та на работата на служителите се извършва въз основа на предварително поставените 
екологични цели и отговорности и може да се извършва за всеки служител поотделно 
или за цели отдели за определен период от време. Добрите практики при управлението 
на човешките ресурси по отношение на екологичната оценка на изпълнението могат да 
се обобщят по следния начин: 

 Създаване на система за управление на околната среда и екологични одити; 
 Включване на корпоративни цели за управление на околната среда; 
 Интегриране на екологичните критерии в оценките за работата на служителите; 
 Осигуряване на редовна обратна връзка на служителите или екипите за пости-

гане на екологични цели или подобряване на екологичните им резултати. 
Осигуряването на обучение за околната среда на членовете на организацията и 

за развиване на необходимите умения и знания е важна функция на зеленото управле-
ние на човешките ресурси. Подобни обучения са от полза за изпълнението на корпора-
тивните програми за управление на околната среда на организацията [1]. Обученията се 
провеждат на различни екологични теми, например аспектите на безопасността, енер-
гийната ефективност, управлението на отпадъците и рециклирането, развитието на 
екологични лични умения. Без подходящо образование, обучение и развитие е много 
трудно да се постигне целевото екологично представяне на съвременните организации, 
затова се извършват следите действия: 

 провеждане на анализи с цел идентифициране на екологичните нужди от обу-
чение на служителите; 

 осигуряване на обучение по околна среда на служителите, за да се развиват 
необходимите знания и умения; 

 предоставяне на обучение за адаптиране към най-добрите екологични практики; 
 осигуряване на обучение за повишаване на осведомеността за околната среда 

сред служителите; 
 изграждане на система от обучения, през която преминава всеки от служите-

лите, за да получи необходимите знания, умения и нагласи за добро управление на 
околната среда. 

Зеленото управление на възнагражденията е друга ключова функция на зелено-
то управление на човешките ресурси. Устойчивостта на екологичните показатели на 
организацията е силно зависима от практиките на организациите за управление на 
възнагражденията на работната сила. Възнагражденията могат да бъдат два типа: фи-
нансови, чрез бонуси и парични стимули, или нефинансови, под формата на награди, 
отличия или специални признания. Обявяването на високите постижения по отношение 
на изпълнението на зелените политики на работниците и служителите също е добра 
практика в съвременните организации. Съществуващите практики по управление на 
човешките ресурси в управлението на възнагражденията могат да се изведат така: 

 награждаване на онези служители, които са показали високи резултати по от-
ношение на опазването на околната среда на организацията; 

 финансово възнаграждаване на служителите за добро екологично представяне; 
 нефинансови възнаграждения за доброто отношение на служителите към 

околната среда; 
 въвеждане на награди за новаторство по отношение на екологичните инициа-

тиви и ефективността; 
 комуникация и гласност за върхови постижения на работниците и служителите; 
 предоставяне на стимули за насърчаване на екологосъобразното поведение; 
 награждаване на служителите при придобиване на определени екологични 

умения. 
Зеленото управление на здравето и безопасността е извън обхвата на традици-

онната функция за управление на здравето и безопасността на човешките ресурси, 
поради което много съвременни организации реорганизират длъжността „мениджър по 
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здравето и безопасността“ в „мениджър по здравеопазване, безопасност и опазване на 
околната среда“. Задълженията на мениджъра включват по-широк обхват от задълже-
ния, например инициативи за опазване на биологичното разнообразие и за подкрепа на 
обществото и др. Основната задача на зеленото управление на здравето и безопасността 
е да създаде работно място, което отговаря на всички екологични правила. Освен за 
подобряването на здравето на работниците и служителите и на местните общности, 
зеленото управление подобрява и имиджа на организацията, като я превръща в желан 
работодател и корпоративен гражданин. Организацията може да придобие конкурентно 
предимство благодарение на зеленото управление на здравето и безопасността, ако 
изпълнява следните дейности: 

 осигуряване на зелено работно място за всички служители; 
 създаване на различни инициативи, свързани с околната среда, за намаляване 

на стреса на служителите и професионалните заболявания, причинени от опасна работ-
на среда; 

 създаване и прилагане на стратегии за поддържане на благоприятна среда за 
предотвратяване на различни здравословни проблеми и за подобряване на здравето и 
безопасността на служителите. 

За осигуряването на „зелено“ поведение на служителите на работното място ор-
ганизациите се нуждаят от практики за управление на екологичната дисциплина, за да 
постигнат целите и стратегиите за управление на околната среда на организацията. 
Управлението на дисциплината се използва като инструмент за саморегулиране на 
служителите в дейностите по опазване на околната среда на организацията и съдържа 
ясен набор от правила и разпоредби, които налагат и регулират цялостната екологична 
политика. При нарушаване на екологичните правила са предвидени дисциплинарни 
действия, като предупреждение, глоби, уволнение и др. Новите практики по отношение 
на дисциплината при зеленото управление на човешките ресурси следват следната 
последователност от действия: 

 създаване на ясен набор от правила и разпоредби, които регулират поведение-
то на служителите по отношение на опазването на околната среда; 

 формулиране и публикуване на правила за поведение, свързани със „зелените“ 
инициативи; 

 определяне на санкции при поведение, което е в несъответствие с поставените 
цели на политиките на управление на околната среда на организациите; 

 налагане на санкции или уволнение за нарушения на правилата при управле-
нието на околната среда; 

 разработване на прогресивна дисциплинарна система за наказване на служи-
тели, които нарушават правилата на „зелено“ поведение. 

Еволюцията на зеленото управление на човешките ресурси засяга и отношения-
та между служителите в организацията. Отношенията между служителите са от реша-
ващо значение за осъществяването на инициативите и програмите за корпоративно 
управление на околната среда. С цел изграждане на добри взаимоотношения в органи-
зацията могат да се предвидят инициативи за включване на служителите като участни-
ци при обсъждане на екологични предложения и вземане на решения за зелени идеи. 
Сред другите практики за управление на човешките ресурси в насока „зелени“ отноше-
ния между служителите са и следните: 

 предоставяне на възможност на служителите да участват с предложения за 
екологични инициативи; 

 въвеждане на комуникационни линии за подаване на сигнали във връзка с 
екологични проблеми или нарушения; 

 предоставяне на обучение на представителите на синдикатите в управлението 
на околната среда; 

 групови консултации при решаване на екологичните проблеми на организацията. 
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Настоящият доклад представя понятието „зелено управление на човешките ре-
сурси“ и анализира дейностите, чрез които се реализира в съвременните бизнес органи-
зации. Авторът на доклада счита, че в съвременните бизнес условия зеленото управле-
ние на човешките ресурси се превръща в ключова бизнес стратегия за изпълнението на 
екологичните инициативи и практики на организацията. Въз основа на горепосоченото 
изложение може да се каже, че дейностите, които изпълнява зеленото управление на 
човешките ресурси, играят решаваща роля при планирането, набирането и въвеждането 
на нови служители, които са по-отговорни към зелените бизнес практики, обучението 
на настоящите, мотивирането им чрез възнаграждения и осигуряването на здравослов-
ни и безопасни условия на труд, оценката на постигнатите резултати и изграждането на 
добри взаимоотношения в организацията. Описаните дейности са част от управлението 
на човешките ресурси, които спомагат за постигането на устойчиво управление на 
човешкия капитал по отношение на екологичните стратегии на организациите. 
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Abstract: Bipartite social dialogue and specially – the collective bargaining at enterprise level 
are pillars of social peace. On the other side, the problem of low labour productivity is a key issue for the 
Bulgarian economy. These facts put in the actual agenda of Bulgarian industrial relations the search of 
adequate approaches and instruments for increasing the labour productivity. One of the powerful and 
tested instruments for increasing of labour productivity in exchange for a honest increase of the workers 
payment is „productivity bargaining“. The term „productivity bargaining“, became popular after the 
successful conclusion of the negotiations between the management and the workers in the oil refinery 
„Fawley Refinery“ of the „Esso Petroleum“ company. Later, the management of different UK companies 
tried to restructure the collective bargaining in their enterprises following the same style and spirit. In the 
paper are clarified the terminological issues concerning „productivity bargaining“, the accumulated 
historical experience in „productivity bargaining“ and its importance in the fight against inflation in the 
1970s of the XX-th century. The contemporary heritage of the „productivity bargaining“ and specially 
the so called „social concessions“ are taken into account. The prerequisites of the productivity 
agreements are analyzed. Finally are given some ideas for possible models of implementing collective 
bargaining with taking into account the dynamics of labour productivity and / or implementing of 
„productivity bargaining“ in Bulgaria. 

Key words: labour market, industrial relations, productivity, collective bargaining, productivity 
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Бипартитният социален диалог и в частност колективното договаряне на ниво 

предприятие са сред стълбовете на социалния мир. От друга страна проблемът с ниска-
та производителност на труда е ключов въпрос за българската икономика. Според дан-
ни на Евростат реалната производителност на труда на отработен час в България е най-
ниска в сравнение със средната за Европейския съюз. 

Това поставя на дневен ред въпроса за търсенето на подходящи подходи и инст-
рументи за повишаване на производителността на труда. Един от мощните и проверени 
във времето инструменти за повишаване на производителността на труда срещу честно 
отношение и повишаване на възнагражденията на работниците е колективното догова-
ряне на производителността на труда („productivity bargaining“). 

Интересен факт е, че според статистиката на речника „Collins English 
Dictionary“ словосъчетанието „productivity bargaining“ се търси от читателите рядко [8]. 
То е в долната половина на сравнително често използваните думи от речника [8]. 

В търсенето на този термин в „Collins English Dictionary“ се наблюдават два пи-
ка (върха). Единият е в периода 1964 – 1973 г., като максималната стойност на честота-
та на търсене е през 1970 г. Този връх е по-скоро „хълм“ с полегати склонове и обхваща 
цитирания по-горе период 1964 – 1973 г. Другият пик е много по-тесен във времето, 
като максималната честота при него е приблизително два пъти по-висока, отколкото в 
предишния цитиран връх. Тя е постигната през 1990 г. [8]. 
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Тази особеност на интереса към термина „договаряне на производителността на 
труда“ („productivity bargaining“) в значителна степен дава отговор на въпроса защо тук 
често ще бъдат цитирани много публикации от 70-те и 90-те години на миналия век. 

През 1974 г. в едно свое изследване на „проблемите и възможностите“ при до-
говарянето на производителността на труда G. K. Sury и P. S. P. Pillay пишат: 

„Понятието „productivity bargaining“ е от съвременен произход. То получи попу-
лярност след проведените колективни преговори в петролната рафинерия Fawley 
Refinery на компанията Esso Petroleum [14]. По-късно мениджмънтите на различни ком-
пании в Обединеното кралство се опитаха да преструктурират тяхното колективно дого-
варяне в духа на преговорите в Esso [38; 37: 686 – 698; 40: 1 – 49; 19; 9; 32: 267 – 296]. 

Въпреки това договарянето на производителността често се приравнява с дого-
варянето на схеми за стимулиране (bargaining on incentive schemes) [26: 44 – 56]. Като 
следствие (от това недоразбиране – бел. авт.) договарянето на производителността е 
било ограничавано предимно до схеми за стимулиране, които фактически не притежа-
ват характеристиките на споразуменията за производителността така, както те са раз-
бирани днес (през 1973 – 1974 г.)“ [42: 347]. 

Според G. K. Sury и P. S. P. Pillay основните елементи на договарянето на про-
изводителността на труда са следните: 

„1. Договарянето на производителността на труда е част от общата концепция 
на фирмата. То включва целия мениджърски екип и е част от оптималното разгръщане 
на човешките ресурси. 

2. Мениджмънтът поема активна роля при идентифицирането на областите на 
намаляване на разходите и на подобренията на производителността. Мениджмънтът 
планира постигането на набелязаните като цели подобрения. Това планиране изисква 
интензивна мениджърска комуникация с профсъюзите, работниците и с различните 
управленски нива в компанията. 

3. Договарянето на производителността на труда (productivity bargaining) се из-
ползва за премахване на ограничителни и непроизводителни практики. Икономически-
те отстъпки са свързани със спестяване на разходи. Предлагането на икономическите 
отстъпки се мотивира с възприемането на замислените промени“ [15; 42: 347 – 348]. 

Според G. K. Sury и P. S. P. Pillay, ако се приложат горните три критерия, спора-
зуменията за договаряне на схеми за стимулиране (incentive bonus agreements) не отго-
варят на смисъла на споразуменията за договаряне на производителността на труда. 
Дадена схема за стимулиране би имала елементи на договаряне на производителността 
само ако повишаването на доходите на работниците е свързано с подобряване на про-
изводителността на труда [42: 348]. 

Важността на серията колективни споразумения, сключени през 1960 г. в рафи-
нерията Fawley на Esso (намираща се недалече от Саутхямптън), се подчертава и от H. 
M. Douty [10: 1 – 6]. Тези споразумения изобщо имат изключително силен отклик в 
Обединеното кралство, тъй като те са твърде необичайни за дотогавашната британска 
традиция в колективното договаряне. Освен това важна роля изиграва и книгата на 
Алан Фландърс, в която се анализират подробно обстоятелствата около сключването на 
споразуменията, самият преговорен процес и крайните резултати от тях [14]. 

Фландърс определя тези споразумения като „пакетна сделка за производителност“ 
(„productivity package deal“) и заявява, че те са били „без прецедент или дори приблизите-
лен паралел в историята на колективното договаряне във Великобритания“ [14: 18]. 

Споразуменията от Fawley донасят на работниците значително повишаване на 
доходите в замяна на: 

Първо: Значителен брой промени в работните практики, включително известно 
либерализиране на професионалните правилници (craft jurisdiction) за отделните работ-
ни места; премахване на помагачите на квалифицираните работници (craftsmen’s 
mates/helpers) и преназначаване на последните на други работни места; въвеждане на 



доц. д-р Теодор Дечев 

 

473 

допълнителна работа на късни смени и даване на по-голяма свобода на мениджмънта 
да използва средствата за надзор. 

Второ: Драстично намаляване на извънредния труд, който в резултат на тези мерки 
е институционализиран и става част от структурата на заплащането в компанията [10: 1]. 

Преглед от 1964 г. определя типа на споразуменията за производителността на 
труда от Fawley като „все още ембрионално развитие в колективното договаряне“, но 
поставя ударение върху въвеждането на съображения за производителността на труда в 
два други случая [20: 260 – 286]. Единият се отнася за пътните услуги на Лондонския 
транспортен борд (London Transport Board) [35], а другият – за национализираното по 
онова време британско електроснабдяване [36; вж. също: 25: 170]. 

През 1966 г. може би най-мощният „think tank“ на Лейбъристката партия – Фа-
бианското общество, изброява петдесет и едно (51) „най-значими споразумения и свър-
зани с тях развития от 1960 г. (до 1966 г. – бел. авт.)“ в областта на колективното дого-
варяне на производителността на труда [21: 30 – 33; вж. също: 3: 667 – 672]. Не всички 
от тези споразумения са били колективни трудови договори в чист вид. В обзора са 
отчетени най-различни случаи на включване на съображения, свързани с производи-
телността на труда, в различни колективни споразумения. 

Пак през 1966 г. Кралската комисия по въпросите на профсъюзите и работода-
телските асоциации (Royal Commission on Trade Unions and Employers’ Associations) 
подготвя и публикува през 1967 г. изследване върху колективното договаряне на про-
изводителността на труда, което днес се смята за много ценно [38]. Изследването се 
базира на информация на Комисията от повече от двадесет (20) предприятия, където се 
е осъществило колективно договаряне на производителността на труда. 

Интересът на социалните партньори към колективното договаряне на произво-
дителността на труда е силно стимулиран от обявения от лейбъристкото правителство 
курс по отношение на политиката по доходите в края на 1964 г. Това става с т.нар. 
„Съвместно заявление за намерения по отношение на производителността на труда, 
цените и доходите“ с участието на Конгреса на профсъюзите (Trade Union Congress) и 
на водещите работодателски асоциации [47: 213 – 266]. 

В свое много обстоятелствено изследване на проблемите на колективното дого-
варяне и измерването на производителността на труда Соломон Баркин се спира сери-
озно на много важния проблем около случаите, когато компаниите обмислят евентуал-
ното закриване на заводи. Проблемът е посочен като „станал особено съществен“ в 
края на 70-те и началото на 80-те години. Всъщност той ще стане още по-съществен 
през 90-те години на XX в. и в началото на XXI в. [5]. 

Тук ставаме свидетели на известно опростяване (за да не кажем профаниране) 
на анализа на възникващите ситуации и на предлаганите решения. Според Баркин „в 
такива случаи мениджмънтите могат да предложат да запазят заводите работещи, ако 
работниците направят отстъпки за заплащането и за работни практики, които натовар-
ват производствените цени. Често такива отстъпки се правят от работниците, включи-
телно и от такива, които са се противопоставяли на подобни промени през предишни 
години. В отчаяното си усилие да запазят работните си места дори и за кратки периоди 
те се съгласяват да предложат облекчаване на високите конкурентни разходи. Но в тези 
случаи (според Баркин – бел. авт.) обикновено не се прилага точно измерване на про-
изводителността на труда. Разрешаването на проблема зависи най-вече от готовността 
на работниците да допуснат тези промени, след като са приели заключението, че оцеля-
ването на целия завод или на отделното производство в него наистина е заложено на 
тази карта“ [5: 368]. 

Тук бихме могли да отбележим, че тази практика не само че не е отречена в хо-
да на времето, а напротив – разраства се, особено в социална Стара Европа, и наистина 
допринася за спасяването на много предприятия. Колективното договаряне, което до-
вежда до т.нар. „социални концесии“, иначе казано, „социални отстъпки“, наистина се 
прилага, особено в случаите, когато е назряла т.нар. „делокализация“ – преместването 
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на предприятие от една държава в друга, където разходите за труд и/или други пара-
метри правят функционирането на подобно предприятие по-рентабилно. Вместо да 
проклинат глобализацията и нейната типична проява – „делокализацията“, профсъюзи-
те водят задълбочени преговори с работодателите, при които се търсят резерви и въз-
можности за запазване на предприятието на дотогавашното му място срещу отстъпки 
(социални концесии) от страна на работниците. 

Има много сериозна и многообразна практика в тази област. Става дума за раз-
лични както по вида на договаряните мерки, така и по нивото и обхвата им (стига се и 
до споразумения на национално ниво, както и на ниво многонационални компании) 
форми на колективно договаряне [50]. Типичен пример е колективното споразумение в 
Daimler Chrysler, което предотвратява преместването в Южна Африка на завода на 
компанията, намиращ се до този момент в Баден-Вюртемберг [50: 40 – 41]. 

На 23 юли 2004 г. германско-американският производител на автомобили 
Daimler Chrysler оповестява за сключване на споразумение, което ще запази 6000 ра-
ботни места в завода в Баден-Вюртемберг и ще гарантира работните места в компания-
та в Германия до 2012 г. Иначе казано, дадена е гаранция за заетостта в компанията за 
осемгодишен период. През това време Европа премина период на изключителен ико-
номически растеж и успя да влезе в глобалната финансово-икономическа криза. Въп-
росните гаранции се дават в замяна на отстъпки („социални концесии“) от страна на 
работниците за организацията на работа и за планираните увеличения на заплащането. 
Отстъпките от страна на работниците включват повишаване на работното време до 39 
часа на седмица за работещите в сферата на услугите и обслужването на клиенти. Сре-
щу тези отстъпки мениджърите на Daimler Chrysler са поели ангажимент да допринесат 
за икономиите, като се откажат и те от част от заплащането си, т.е. демонстрирали са 
солидарност с работниците. 

Въпросното споразумение е спестило на завода в Баден-Вюртемберг разходи за 
труд в размер на 500 млн. евро годишно. Предвидените мерки е трябвало да влязат 
изцяло в сила през 2007 г. Спорът е съсредоточен в основния завод на Daimler Chrysler 
в Баден-Вюртемберг, където работниците на компанията са се радвали на по-добри 
условия и по-изгодни трудови договори в сравнение с останалите заводи на компанията 
в Германия. 

Конфликтът пламва, след като Daimler Chrysler обявява намерението си, че в 
случай на неприемане от страна на работниците на мерките за съкращаване на разходи-
те компанията ще прехвърли производството на новия модел „Mercedes C-class“ (а 
заедно с него и 6000 работни места) от базовия завод в Sindelfingen, близо до Щутгарт 
(където работят около 3000 души), в заводите в Бремен и в Южна Африка. По този 
начин компанията би се възползвала от по-ниските разходи за труд в последните два 
завода [16]. 

Смята се, че това споразумение е сключено под силното влияние на подписано-
то на 24 юни 2004 г. „допълнително споразумение“ (Ergänzungstarifvertrag) между Съю-
за на германските металоработници (IG Metall) и мениджмънта на Siemens. С това 
споразумение е спряно изпълнението на план за прехвърляне на 4000 работни места от 
Северен Рейн-Вестфалия в Унгария. Споразумението се отнася до 4000 работници и 
служители в заводите за мобилни телефони в Bocholt и в KampLintfort (Северен Рейн-
Вестфалия). Споразумението предвижда работното време в двата завода да бъде удъл-
жено от 35 на 40 часа седмично без допълнително заплащане на работниците. (Това е 
отказ от въведен преди това седемчасов работен ден.) 

Тъй като и двете страни в споразумението искат да го превърнат в събитие от 
национално значение, то предизвиква дискусия дали в Германия се е появила нова 
култура на „колективно договаряне с отстъпки от страна на работниците“. Междувре-
менно обаче става ясно, че около 50 германски компании са подписали подобни „до-
пълнителни споразумения“, за да подобрят конкурентоспособността си на фирмено 
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равнище, а по онова време още приблизително толкова компании са се подготвяли да 
сключат подобни колективни споразумения [17]. 

Този пример от германската практика беше приведен със значителни подроб-
ности, за да се демонстрира несъстоятелността на тезата, че „социалните концесии“ са 
резултат на изнудване от страна на работодателите. Несъмнено натиск има, но той е 
упражняван и върху работниците, и върху мениджърите от самата конкурентна среда. 

Както се вижда от цитираните единични примери, при „социалните концесии“ 
отстъпките съвсем не са едностранни от страна на работниците. В различни случаи 
срещу отстъпките на работниците се гарантират на първо място работните места (при 
това за продължителни периоди), както и в някои случаи в предприятието, където е 
сключено колективното споразумение, се прехвърлят за производство най-новите, 
иновативни и перспективни продукти на компанията [50]. 

Освен това в сключваните колективни споразумения има изрични клаузи за на-
чина, по който ще се използват икономисаните средства. Обикновено те се разпределят 
за развойна дейност и иновации, за допълнителна квалификация на персонала, за ста-
жове и чиракуване на млади работници и пр. [50]. 

Несъмнено тези практики са еволюирали силно от 1981 г., когато Соломон Бар-
кин е анализирал „state of the art“ на измерването на производителността на труда при 
колективното договаряне, но така или иначе трябва да се признае без всякакви резерви, 
че тук става дума за много добра практика, позволила на много европейски компании 
(и изобщо на компании в развити държави с висок жизнен стандарт на работниците си) 
да запазят работните си места и да избегнат закриване или „делокализация“ на техни 
заводи и предприятия. 

Ако се върнем към анализа на Баркин, четвъртият сериозен проблем при отчи-
тането на динамиката на производителността на труда в колективното договаряне е, че 
нарастването на производителността на труда обикновено води до освобождаване на 
персонал. Затова много от колективните споразумения, отчитащи производителността 
на труда, предвиждат програми за заетост (employee adjustment programs), които са 
създадени с цел било да предотврати, било да ограничи степента на освобождаване на 
човешки ресурси. Тези програми могат да изискват трансфер на работници на други 
работни места, спиране на новите назначения, докато има освободени работници от 
предприятието без работа, ново професионално обучение, преместване в други предп-
риятия на същата компания и накрая парична компенсация от типа на тази при ранното 
пенсиониране или отделно компенсационно плащане [5: 368]. 

През 1988 г., когато вече е натрупан и осмислен (в т.ч. и на много сериозно инс-
титуционално ниво) значителен по обем емпиричен материал за колективното догова-
ряне на производителността на труда, Мадхукар Шукла прави следните обобщения: 
„Колективният трудов договор (колективното споразумение) за производителността на 
труда е систематичен опит за осигуряване на оптимална ефективност и икономичност 
при оползотворяването на наличните индустриални ресурси. Той се основава на взаим-
но съгласие между работодателите и работниците, в рамките на което работниците се 
съгласяват да дадат пряк принос за подобряване на производителността на труда в 
замяна на по-високо заплащане и други придобивки“ [39: 24]. 

Шукла цитира и дефиницията на Националния борд по цените и доходите 
(National Board of Prices and Incomes – NBPI) в Британия: „Колективно споразумение, в 
което работниците се съгласяват да направят промени в работните практики, които 
сами по себе си водят до по-икономична работа на завода, компанията или индустрия-
та. В замяна работодателят се съгласява на увеличаване на заплащането, да подобри 
допълнителните придобивки, да повиши статута на работниците или да направи ком-
бинация от тези подобрения“ [28]. 

За да се изяснят тези разлики и за да се закрепи окончателно колективното до-
говаряне на производителността на труда (productivity agreement) като самостоятелна 
индустриална практика, през 1966 г. Националният борд по цените и доходите (National 
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Board of Prices and Incomes – NBPI) разработва седем критерия или наставления, които 
квалифицират дадено колективно споразумение като колективно споразумение за про-
изводителността на труда (productivity agreement) [29]. 

Лансирането на договарянето на производителността на труда е част от изпъл-
нението на националния план на Лейбъристката партия за икономическо развитие, 
заложен през месец август 1965 г. от Джордж Браун – държавен секретар по икономи-
ческите въпроси (Secretary of State for Economic Affairs) в лейбъристкото правителство 
на Харолд Уилсън, дошло на власт през 1964 г. [24]. 

Критериите на NBPI са ревизирани три години по-късно, през 1969 г., като уда-
рението вече се поставя в по-голяма степен на ефективността, а не на производител-
ността на труда [27]. Според Националния борд по цените и доходите (NPBI) произво-
дителността била по-тясно понятие, приложимо само за работниците на ръчния труд, за 
които „резултатът за човекочас“ или „резултатът за глава“ може да бъде измерен в 
абсолютен смисъл. Значимостта на тази промяна на акцента е в това, че се разширява 
обхватът на колективните споразумения за производителността на труда (productivity 
agreements), за да бъдат обхванати всички категории работници [39: 29]. 

 
Предпоставки за сключване на колективни споразумения за произ-

водителността на труда 
 
Изследователите на колективното договаряне обръщат внимание, че колектив-

ното договаряне на производителността на труда (productivity bargaining) като форма-
лен процес зависи от редица неформални фактори [39: 33]. 

Успешното сключване на колективно споразумение за производителността на 
труда (productivity agreement) е свързано с такива фактори, като междуличностния 
климат, преобладаващ по време на преговорите, предварителната подготовка преди 
започването на преговорите, разбирането, с което се отнасят работниците към въпроси-
те, по които е постигнато споразумение, и др. 

Предварителна подготовка 
Планирането и установяването на фактите, предшестващи същинския процес на 

преговорите, е основна част на ефективното колективно споразумение за производи-
телността на труда [15; вж. също: 44: 251 – 273; 13: 595 – 596]. 

Споразумението във Fawley е отнело поне две години за подготовка преди нача-
лото на самите колективни преговори [14]. 

Създаването на план може да изисква въвеждането на нови системи за контрол, 
събирането на необходимата информация и осигуряването на проверки на представяне-
то и резултатите след сключването и прилагането на споразумението. Може да са необ-
ходими и промени в организацията на управлението (мениджмънта). 

Ангажиране на профсъюзите 
Ангажирането на профсъюзите в процеса на колективно договаряне на произво-

дителността на труда предполага наличието на доверие и добра воля между профсъюза 
и мениджмънта. Преговорите по колективното споразумение и неговото прилагане 
изискват благоприятен климат на взаимоотношения между страните с ориентация към 
решаването на проблемите. Когато отсъства такъв междуличностен климат, е почти 
невъзможно да се провежда колективно договаряне на производителността. 

Коментирайки първоначалните фази на преговорите в Alcan, Уокър установява, 
че тогава е царяла атмосфера на значително недоверие и враждебност [48; вж. също: 25: 
111]. Когато мениджърите правят за първи път своето предложение, то е направо отх-
върлено от профсъюзите. Когато обаче доверието е възстановено, преговорите по ко-
лективното споразумение протичат успешно и то е приложено на практика. 

Взаимното доверие и сътрудничеството винаги са благоприятни за постигане на 
споразумения. Маккърси и Хънтър привеждат случаите в рафинерията Coryton, управ-
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лявана от Mobil Oil, и в Британските пощи, където междуличностният климат на дове-
рие и добра воля благоприятства процеса на постигане на споразумение и на неговото 
прилагане [25: 270]. 

Споделяне на информация 
Очевидно е, че колкото повече информация си обменят страните в хода на ко-

лективното преговаряне, толкова по-добре работи механизмът за разрешаване на проб-
леми. Фактически споделянето на информация също така намалява риска от провал на 
преговорите, като повишава степента на взаимна зависимост между страните [31: 101]. 

Маккърси и Хънтър отбелязват, че често мениджърите показват видима неохота 
да разкриват „вътрешните дела“ на предприятието [25: 173; 30: 10]. 

Това колебание и предпазливост да се разкрива информация могат да се дължат 
на нежеланието на мениджмънта да „овластява“ работниците с подобна информация, 
може и да произтича от някои „миоптични“, иначе казано, късогледи нагласи или прос-
то от първичен страх от непознатата им практика. 

В своето изследване на корабостроителната индустрия през 1968 г. Джон Ел-
дридж документира критичното значение и роля на споделянето на информация в на-
сърчаването на готовността да се приеме промяната. Той отбелязва, че много мениджъ-
ри сами са си докарали грижи поради своята потайност [12; 11: 829 – 845]. 

От друга страна преждевременното разкриване на информация през неподходя-
щи канали може да затрудни преговорите по колективното споразумение. Алекзандър 
привежда случая с Tube Ltd., където преговорите се сблъскват със спънки, защото shop 
steward-ите представили предложенията по колективното споразумение на редовите 
работници (rank-and-file) преждевременно [2]. 

Фактически при всички успешни случаи на сключване на колективни споразу-
мения за производителността на труда мениджмънтът е използвал различни канали за 
комуникация, за да доведе до знанието на работниците какъв е смисълът на направени-
те предложения в смисъл на персонални разходи и придобивки [39: 35]. 

Сигурност на работните места 
След като колективните споразумения за производителността на труда 

(productivity agreements) предполагат възможността да са необходими по-малко работ-
ници (поради повишената производителност), страхът от загубване на работното място 
се превръща в главна пречка при постигането на споразумение. Затова в повечето ситу-
ации ефективността на цялото „упражнение“ по договаряне на производителността 
зависи от способността и желанието на мениджмънта да предложи гаранции срещу 
съкращения. 

Споразумението в Alcan Industries включва такава гаранция срещу съкращения в 
направените от мениджмънта предложения [28: § 96]. Други индустрии пък се опитват 
да отстранят тези бизнес практики, които създават нестабилност при заетостта. Така 
например в корабостроителната промишленост са предприети сливания и консолида-
ции, за да се стабилизира заетостта [12]. 

Пак действия в същата насока привеждат Маккърси и Хънтър, като посочват 
споразумението в Kraft, където мениджърите са се съгласили да изоставят практиката 
да възлагат работа на подизпълнители [25]. 

 
Заключения 
 
Изначално социалният диалог и колективното договаряне са инструменти за 

постигането и поддържането на социалния мир. Те са реален елемент на системата за 
сигурност, както и да бъде разбирана тя. 

Всъщност още самата изначална идея на Роберт Оуен (изложена публично за 
първи път през 1819 г.) за създаване на глобални трудови стандарти, които да бъдат 
въвеждани „от горе надолу“ първо на планетарно, а след това на национално равнище, е 
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била гениално замислен инструмент за осигуряване на рязко подобряване на условията 
на труд, без това да доведе до загуба на конкурентоспособност за националните иконо-
мики и за отделните предприятия. По този начин цитираната идея на Оуен, въплътена 
днес в работата на Международната организация по труда (ILO), е елемент на глобал-
ната сигурност. 

Алтернатива на социалния диалог и колективните преговори са конфликтите, 
острата конфронтация и рецидивите на класовата борба, колкото и последното да звучи 
непривично в постмодерната информационна епоха. 

Днес в България се наблюдават симптоми на възраждане на подобни конфрон-
тационни и агресивни нагласи. Това не е тема на настоящия текст, но винаги трябва да 
се има предвид, че конфликтите, породени от проблеми на пазара на труда, винаги 
„дебнат зад ъгъла“. Тези конфликти могат да бъдат изключително остри, а организаци-
ите на социалните партньори могат да се окажат неспособни да ги овладеят. Добре 
функциониращите индустриални отношения са фундаментът на „държавата на благо-
денствието“. 

Не е случаен фактът, че средната безработица в държавите, където няма норма-
тивно установена минимална месечна работна заплата, тя е значително по-ниска, от-
колкото в държавите, където има такава. Това се дължи най-вече на факта, че в държа-
вите, където няма нормативно установена минимална месечна работна заплата, са се 
развили и еволюирали до съвършенство различни системи за колективно договаряне с 
работещи механизми, които дават възможно най-адекватни решения за нивата на зап-
лащане по икономически дейности и категории персонал. 

На публиката е най-позната германската система на „тарифни преговори“, но 
механизмите на колективно договаряне в Дания и Швеция също дават забележителен 
принос към определянето на адекватни нива на възнаграждение. Последното е изклю-
чително благоприятно за функционирането на реалната икономика и това се вижда 
ясно от данните на статистиката. 

По тази причина развиването и усъвършенстването на колективното договаряне 
трябва да са свръхприоритети на социалните партньори в България, а държавата в ли-
цето на изпълнителната и законодателната власт трябва да го подкрепя и насърчава. 

Беше вече отбелязано, че когато говорим за производителност на труда в кон-
текста на колективното договаряне, са възможни две ситуации. При едната тенденциите 
и трендовете в изменението на динамиката на производителността на труда се използ-
ват като параметър, който се отчита при колективното договаряне, най-вече при дого-
варянето на възнагражденията. Производителността на труда е изключително важен 
репер, жалон при договарянето на адекватни и справедливи възнаграждения в хода на 
колективните преговори и трябва да бъде отчитан при преговорите на различни нива – 
отделно предприятие, икономическа дейност, подотрасъл, отрасъл. 

При воденето на колективните преговори винаги трябва да се отчитат същест-
вуващите големи различия между динамиката на производителността на труда в Бълга-
рия на национално и на отраслово ниво за едни и същи периоди. Естествено съществу-
ват съществени различия и в динамиката на производителността на труда между отдел-
ните предприятия. С оглед на това можем да смятаме за очевиден и факта, че същест-
вуват разлики в динамиката и в трендовете на производителността на труда в отделните 
икономически дейности. 

От тези факти се налага първият практически извод, който може да бъде прило-
жен при колективното договаряне у нас. Той е, че когато искаме да договаряме сво-
бодно минимална работна заплата, с всяко слизане на по-диференцирано равнище (на 
ниво икономически дейности и отделно предприятие) колективното договаряне би било 
съобразено в по-голяма степен с динамиката на производителността на труда. 

От тази гледна точка време е да „впрегнем коня пред каруцата“ и договарянето 
на минималните работни заплати по икономически дейности да започне да предхожда 
по време договарянето на минималната работна заплата на национално ниво. В този 
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случай минималната работна заплата на национално ниво не би трябвало да надвишава 
размера на минималните работни заплати, договорени на ниво икономическа дейност. 

Другата ситуация е, когато обект на договаряне е самата производителност на 
труда. Могат да се договарят мерки както за повишаване на производителността на 
труда като цяло, така и за постигане на определени нейни стойности, измерени по 
предварително договорен начин. Както се вижда от изложеното по-горе в текста, има 
натрупан голям положителен опит именно в договарянето на мерки за повишаване на 
производителността на труда като цяло. 

Разбира се, тази разновидност на колективно договаряне (productivity bargaining) 
може да се използва на ниво отделено предприятие или компания. За успеха му са от 
изключително значение аналитичните способности на мениджмънта и създаването на 
обстановка на взаимно уважение и доверие със синдикатите в предприятието. 

Работещото колективно договаряне на производителността на труда може да 
даде много силен тласък на пазарното му представяне, стига договорените мерки да са 
рационални, да отразяват адекватно проблемите на организацията на труда в предприя-
тието, да водят до предвидими и измерими резултати в производителността и да се 
подкрепят от персонала в предприятието. 

Предприетите реорганизации трябва да довеждат до значително повишаване на 
производителността на труда, срещу което работниците и служителите трябва да полу-
чат честна награда – повишаване на възнагражденията. 
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Няма план „Б“ за Западните Балкани, 
те са интегрална част от Европа. 

Доналд Туск 
(председател на Европейския съвет) 

 
Основната задача пред настоящото изследване е, като се анализира текущото 

положение на интеграционния процес на държавите от региона на Западните Балкани, 
да се определят относителните времеви хоризонти за неговото финализиране. В центъ-
ра на вниманието попада приоритетно европейската интеграция – пътят на шестте към 
членство в Европейския съюз (ЕС). Не е напълно пренебрегната обаче и евро-
атлантическата (т.е. стремежът към присъединяване в организацията на Северноатлан-
тическия пакт – НАТО), защото досегашният опит показва, че двата процеса са обвър-
зани и техният ход върви паралелно. 

Използваните методически и методологически похвати са два: първо, анализ на 
документи от проведени научни изследвания по тематиката, както и официални актове 
на засегнатите наднационални организации; и второ, проследяване на интеграционния 
процес след неговото фактическо съживяване преди около две години – в това отноше-
ние се прилага контент-анализ на медийна информация. Всичко това се комбинира с 
някои нови авторови тези, посредством които се достига до основния извод – държави-
те с относително ясно очертани времеви рамки пред своята успешна евро-
(атлантическа) интеграция са: на първо място Черна гора, която вече членува в Алианса 
и стартира преговорите за присъединяване към ЕС; последното важи и за Сърбия, но 
Белград няма намерение да влиза в какъвто и да е съюз с НАТО (и това може да доведе 
до забавяне на интеграционната инерция); от средата на 2018 г. вратите започнаха да се 
отварят и пред Албания (която е част от НАТО вече цяло десетилетие) и Македония – 
само при условие, че югозападната ни съседка финализира успешно процеса по двуст-
ранна ратификация на Преспанския договор с Гърция. Като цяло регионът напредва 
въпреки бавната скорост и наличието на нерешени проблеми. 

В доклад от юли 2017 г., озаглавен „Прогнозиране на нивото на съгласуване с 
правилата за присъединяване към ЕС на страните кандидатки 2017 – 2050“ (с автори 
Т. Бьомелт и Т. Фрайбург), се твърди, че единствено Р Македония е в състояние да 
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изпълни всички критерии за членство в ЕС преди 2023 г.1 Освен югозападната ни съ-
седка изследването обхваща още Сърбия, Турция, Албания и Босна и Херцеговина, 
като са пропуснати Косово и Черна гора поради липса на достатъчно данни. Времевият 
хоризонт пред първите две държави е средата на 30-те години на XXI в., а последните 
биха могли да се надяват да изпълнят всички критерии чак около 2050 г. Авторите 
правят важното уточнение, че анализът изключва политическия аспект на проблема. 
Според финалното заключение на швейцарския изследователски екип разширя-
ването се дължи главно на напредъка и действията на страните кандидатки, а не 
на „експанзивна“ политика на Брюксел.2 Въпреки това представеното становище 
разкрива сравнително по-оптимистична визия за някои държави, отколкото тази в офи-
циалните документи на европейските институции. В годишния доклад за Западните 
Балкани на Андре де Мюнтер, поместен в „Справочника на ЕС“ през октомври 2018 г., 
се отчита следното (по държави):3 

 Бившата югославска република Македония кандидатства за членство от 2004 
г., а през декември 2005 г. ѝ е предоставен статут на кандидат.4 Въпреки становището 
на ЕК от 14 октомври 2009 г., че е постигната стабилност в ключови области,5 на засе-
данието на 7 и 8 декември с.г. Съветът решава да не се съобрази с позицията на Коми-
сията и отлага старта на предприсъединителния процес.6 От тогава до момента на със-
тавяне на настоящото правителство не е отбелязан почти никакъв напредък. Междув-
ременно в доклада на ЕП се подчертава и значимостта на неразрешения дългогодишен 
спор с Гърция за държавното име на Македония като важна пречка пред по-
нататъшната интеграция в ЕС – до двустранно решение се стига чак на 12 юни 2018 г. 

Първо. Сърбия и Турция са на различен етап в предприсъединителния процес, 
особено като се имат предвид политическите обстоятелства. Сърбия подава молба за 
членство през декември 2009 г. и получава статут на кандидат през март 2012 г. Начал-
ната дата на преговорите е 21 януари 2014 г. – до края на 2017 г. са отворени общо 12 
преговорни глави, а през ноември с.г. председателят на ЕК Ж.-Кл. Юнкер споделя 
очакването, че Сърбия и Черна гора ще станат членки на ЕС преди 2025 г. – становище, 
което впоследствие е официализирано с публикуваната от Комисията нова Стратегия за 
Западните Балкани (през февруари 2018 г.).7 

Колкото до Турция, въпреки че попада в изследването на Бьомелт и Фрайбург, тя не 
е част от Западните Балкани и по тази причина не влиза в предмета на настоящия доклад. 

Второ. Според прогнозата на двамата швейцарски професори присъединяване-
то на Албания и Босна и Херцеговина е считано по-скоро за мираж, отколкото за близ-

                                                 
1 Фрайбург смята, че Черна гора може да бъде сравнявана с Македония, „защото има подобни характеристики“ 
и следователно би могла да отговори по-бързо на изискванията на ЕС (Вж.: Македония може да влезе в ЕС 
преди 2023 г., а Албания, Босна и Херцеговина – до 2050 г. Вж.: Bohmelt, T., T. Freyburg. (2017). Forecasting 
Candidate States’ Compliance with EU Accession Rules, 2017-2050. – In: Journal of European Public Policy (06/2017). 
London: Taylor and Francis Group, 42 p.; Morgan, S. (2017). Most EU hopefuls might not be ready to join before 2050, 
study finds. – In: EUROACTIV.com. [online]. [30th Nov. 2017]. https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/ 
most-eu-hopefuls-might-not-be-ready-to-join-before-2050-study-finds/; Сега, 2007, бр. 6025 (259). [онлайн]. 
[30.11.2017 г.].http://www.segabg.com/article.php?id=880195. 
2 Само Македония ще отговаря на условията за ЕС до 2023-та. – В: Агенция БГНЕС. (2017). [онлайн]. 
http://www.bgnes.com/sviat/balkani/4547037/ (12.12.2018 г.). 
3 De Munter, A. (2017, 2018). Западните балкани. – В: Справочник на ЕС, 03/2017 и 10/2018. Страсбург: ЕП, с. 5; 6. 
4 Относно цялостния път на интеграция на Македония от обявяването на независимостта ѝ да наши дни (Вж.: 
Винаров, И. (2017). Перспективите пред интеграцията на Република Македония. – В: Политически хоризонти, 
год. I, бр. 4, 09/2017 г. София: Център за исторически и политически изследвания, с. 111 – 132). 
5 Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2009 – 2010 г. – В: Съобщение на Комисията до 
ЕП и Съвета. Брюксел: Комисия на ЕО, 2009, с. 14 – 15. 
6 БЮРМ. – В: Съобщение за печата (Общи въпроси) – 17217/09 (Presse 370). Брюксел: Главен пресцентър на 
Съвета на ЕС, 2009, с. 16 – 17. 
7 Вж.: Юнкер. Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към ЕС преди 2025 г. – В: News.bg. (2017). [online]. 
[6.01.2018 г.]. https://news.bg/world/yunker-sarbiya-i-cherna-gora-mogat-da-se-prisaedinyat-kam-es-predi-2025-
g.html; Юнкер. Сърбия и Черна гора ще влязат в ЕС до 2025 г. – В: 24часа.bg. (2017). [online]. [6.01.2018 г.]. 
https://www.24chasa.bg/novini/article/6539706. 
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ка перспектива. Но политическите реалности водят до две различаващи се от това зак-
лючения: 1) положението на Албания не е много по-различно от това на Македония и 
Черна гора, още повече че с втората вече членуват заедно в НАТО; и 2) по тази причина 
(а и по ред други) Тирана и Сараево не могат да са в една и съща интеграционна пози-
ция и не следва да бъдат поставяни под общ знаменател (т.е. в една времева категория). 

Албания подава молба за членство на 28 април 2009 г. и получава статут на кан-
дидат през юни 2014 г. С оглед на отбелязания от страната напредък Комисията препо-
ръчва на два пъти (2016 и 2018 г.) да бъдат стартирани преговорите за присъединяване. 

Босна и Херцеговина е потенциална държава кандидатка. Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране (ССА) е договорено и подписано през юни 2008 г., но 
влиза в сила чак на 1 юни 2015 г. На 15 февруари 2016 г. страната подава молба за 
членство и на 9 декември с.г. ЕК представя въпросник, на базата на който ще оформи 
становището си по отношение на Сараево. Комисията получава отговорите на 28 фев-
руари 2018 г. и понастоящем изготвя своята позиция. 

Трето. Липсата на данни в изследването на Бьомелт и Фрайбург за Черна гора и 
Косово правят евентуалния анализ за възможностите пред тяхната бъдеща европейска 
интеграция единствено хипотетичен. Но не така стоят нещата, що се отнася да позици-
ята на ЕП, която се свежда до следното: 

Черна гора подава молба за членство в ЕС през декември 2008 г. Страната е със 
статут на кандидат от декември 2010 г. Първоначалният стадий от преговорите старти-
ра през декември 2013 г. и до края на 2017 г. са отворени 30 от общо 35 преговорни 
глави. Както вече бе упоменато, понастоящем новата стратегия на ЕК за Западните 
Балкани поставя Черна гора в групата на отличниците и така тя заедно със Сърбия би 
могла да се стане част от Общността до 2025 г. 

Също като Босна и Херцеговина, Косово е потенциална държава кандидат за 
членство. Проблемът е, че страната не е призната за независима от пет членки на ЕС – 
Гърция, Испания, Кипър, Румъния и Словакия. В доклада си от май 2016 г. ЕК стига до 
заключението, че Косово изпълнява всички изисквания, с изключение на две – едното 
от тях е ратифицирането на граничното споразумение с Черна гора. Това става реалност 
през март 2018 г. и на дневен ред остава само второто изискване – доказани резултати в 
борбата с корупцията и организираната престъпност. Но основополагащ относно бъде-
щата интеграция на Косово е прилагането на диалога на високо равнище между При-
щина и Белград, който следва да доведе до правно обвързващо споразумение за цялост-
но нормализиране на обстановката. 

По отношение на НАТО инициатива за по-голяма активност и ангажираност по-
дема в края на месец ноември 2017 г. свързаният с Алианса американски външнополи-
тически Атлантически съвет. Традиционно изпреварваща европейската интеграция, 
атлантическата е тази, която открива пътя на новите членки на Северноатлантическия 
пакт към присъединяване в ЕС. В този случай Вашингтонската администрация подчер-
тава нарастващото значение на Западните Балкани в своята външна политика през 
последната година и половина и по този начин показва ясно на Брюксел недостатъчната 
инициативност спрямо този регион. 

Какво се казва в доклада, озаглавен „Балканите напред: Новата стратегия на 
САЩ в региона“?8 Т.нар. „нова стратегия“ на САЩ за Западните Балкани е съсредоточе-
на основно върху държавите от бивша Югославия. Тя включва постоянно военно присъс-
твие чрез базата „Бондстийл“ в Косово, помиряване със Сърбия, активна роля в разреша-
ването на споровете между Белград и Прищина, както и по оста Атина – Скопие. В реги-
она вече е постигнат забележим напредък – Словения и Хърватия са напълно интегрирани 
в ЕС и НАТО (въпреки нерешения пограничен спор), а Черна гора и Албания са членки 
на Алианса. Позицията на атлантиците, че „Западните Балкани са слабото място на 

                                                 
8 Вж.: Какво предвижда нов план на САЩ за Западните балкани. – В: Vesti.bg. (2017). [online]. [30.11.2017 г.]. 
https://www.vesti.bg/sviat/balkani/kakvo-predvizhda-nov-plan-na-sasht-za-balkanite-6076663. 
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Европа“, е разглеждана като ясна предпоставка за необходимостта от тяхната бърза ин-
теграция. Пред „Гласът на Америка“ вицепредседателят на Атлантическия съвет Д. Уил-
сън обобщава: „Западните Балкани трябва да бъдат интегрирани в ЕС. (...) Балка-
ните ни дават възможност за сътрудничество и успех. (...) Американската диплома-
ция трябва заедно с ЕС да ръководи част от тези усилия и да не остава на заден план“9. 

Голяма крачка напред към атлантическата интеграция на Западните Балкани е нап-
равена на срещата на върха на НАТО в Брюксел на 11 юли 2018 г. На нея покана за започ-
ване на преговори за присъединяване към Алианса получава Р Македония. Условието е 
същото като това относно преговорния процес с ЕС – приключване на процедурите около 
решаването на въпроса за името между Скопие и Атина. В тази връзка генералният секретар 
Столтенберг е лаконичен: „Такава възможност се предоставя веднъж в живота“10. По 
всеобщо мнение Македония е в състояние да приключи въпроса за своето членство в НАТО 
до средата на 2020 г. По думите на американския зам.-помощник държавен секретар Пал-
мър това може да стане „най-рано след 18 месеца. (…) Това е напълно реална цел“11. 

 
*     *     * 

Оптимизмът в европейската перспектива от 2017 г. е заменен от умерен песими-
зъм в началото на 2018 г. Според оценката на ЕК дори най-напредналите – Сърбия и 
Черна гора, с които вече се водят преговори за членство, имат проблеми с базови цен-
ности на демокрацията и върховенството на закона – в тях се вихри организираната 
престъпност и може да се говори за завладяна държава. Красноречиви са думите на 
един европейски консултант, специализирал в подкрепата на демократичните реформи: 
„Когато виждам проучванията в Сърбия, понякога се чудя какво правим тук“. Пока-
зателни са и думите на Армаколас – директор на програмата „Югоизточна Европа“ на 
Гръцката фондация за европейска и международна политика (ELIAMER): „Не е ясно 
как включването на нови и предимно проблематични държави ще бъде прието от 
политиците и обществата в страните членки“12. 

Въпросът е как едновременно на държави като Албания и Косово да се обещае 
членство в ЕС в обозримо бъдеще, като в същото време не се плаши обществеността с 
нова вълна на разширяване, след като Съюзът все още не се е справил с последиците от 
предишните. В своята нова стратегия ЕК умишлено не използва думата „разширяване“. 
Посочената възможна дата за прием на първите държави е 2025 г., която е „постижима, 
но амбициозна цел“. Брюксел не крие, че няма да допусне повторение на случая с Бълга-
рия и Румъния, които бяха приети в ЕС без нормално работещи правоохранителни органи 
и оптимизирана държавна администрация.13 Затова Комисията прави лаконичната и 
(не)двусмислена забележка: „…когато обективните обстоятелства са налице“14. 

                                                 
9 Вж.: Скрински, Р. Новата стратегия на САЩ за Балканите: постоянно военно присъствие. – В: Actualno.com. 
(2017). [online]. [30.11.2017 г.]. https://www.actualno.com/analysis/novata-strategija-na-sasht-za-balkanite-
postojanno-voenno-prisystvie-news_646713.html; Новата стратегия на САЩ за Балканите: никаква промяна на 
границите. – В: Студия Трансмедия. (2017). [онлайн]. [30.11.2017 г.]. http://www.transmedia.bg/2017/11/29/ 
новата-стратегия-на-сащ-за-балканите-н/. 
10 Вж.: Джамбазов, Д. НАТО ще покани Македония, но има две условия. – В: Факти. (2018). [онлайн]. 
[18.12.2018 г.]. https://fakti.bg/world/312318-nato-shte-pokani-makedonia-no-ima-dve-uslovia; Официално: Македо-
ния получи покана за преговори за членство в НАТО. – В: БНТ. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. 
http://news.bnt.bg/bg/a/ofitsialno-makedoniya-poluchi-pokana-za-pregovori-za-prisedinyavane-km-nato; Македония 
получи покана за членство в НАТО. – В: economic.bg. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. https://www.economic.bg/ 
bg/news/10/makedoniya-poluchi-pokana-za-chlenstvo-v-nato.html 
11 Вж.: САЩ: Македония ще се присъедини към НАТО до средата на 2020 г. – В: Агенция БГНЕС. (2018). 
[онлайн]. [18.12.2018 г.]. http://www.bgnes.com/sviat/balkani/4625642/. 
12 Станев, И. На опашката поне още десет години. – В: Капитал, г. XXVII, бр. 6, 9 – 15.II.2018 г. София: Иконо-
медиа, с. 22. 
13 Вж.: ЕК прие стратегия за разширяването на ЕС към Западните Балкани. – В: 24 часа. (2018). [онлайн]. 
[25.03.2018 г.]. https://www.24chasa.bg/novini/article/6702608; Станев, И. Цит. съч. 
14 Вж.: Европейската комисия прие стратегия за разширяване към Западните Балкани. – В: Агенция „КРОСС“. 
(2018). [онлайн]. [25.03.2018 г.]. http://www.cross.bg/balkani-zapadnite-regiona-1567204.html#.WrfHQeJZrbU. 
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Освен новата стратегия от февруари, до края на българското председателство се 
случват още три събития с фундаментална стойност за бъдещото разширяване на ЕС в 
посока Югоизточна Европа. Първото от тях е срещата на върха на 17 май 2018 г. в 
София, по време на която лидерите на ЕС подписват „Декларация за Западните Балка-
ни“. В нея липсва дата за потенциалното следващо разширяване към държавите от 
региона. Но в допълнителния анекс, наречен „Приоритетна програма от София“, се 
набелязват конкретни стъпки и цели в подготовката за членство.15 

Въпреки разнопосочните мнения на европейските лидери те продължават да де-
монстрират увереност за европейската перспектива пред Западните Балкани. Всички 
обаче са убедени, че и шестте държави са все още твърде далеч от покриването на кри-
териите за членство в ЕС най-вече по отношение на: върховенството на закона, състоя-
нието на съдебната власт, корупцията и организираната престъпност, както и същест-
вуващите сериозни проблеми и нерешени спорове между държавите в региона. Към 
този момент вече се забелязва ясно диференциране на подгрупи в рамките на шестор-
ната съвкупност. Докато коментарите на силните фактори в европейската политика са 
особено разочароващи за Албания и Македония, които се надяват месец по-късно да 
получат зелена светлина от Съвета за започване на преговори за присъединяване, то по 
отношение на Сърбия и Черна гора те вече са в ход, но без ясна перспектива за ско-
рошното им приключване. А що се отнася до Косово и Босна и Херцеговина, те изоста-
ват значително в сравнение с всички останали.16 

На 17 юни 2018 г. външните министри на Гърция и Македония – Коздиас и Ди-
митров, подписват т.нар. „Договор от Преспа“.17 Най-важният негов текст е поместен в 
т. 3 (в) на чл. 1 от Част 1 и се свежда до следното: „Официалното име на Втората 
страна ще бъде ‘Република Северна Македония’, което ще представлява конституци-
онно име (...) и ще се използва erga omnes (...) Съкратеното име на Втората страна 
ще бъде ‘Северна Македония’“. Само три дни след фактическото подписване на Прес-
панския договор той минава успешна ратификация в македонския парламент.18 На 8 
ноември Комисия по конституционните въпроси в Събранието одобрява първите поп-
равки за промяна на името на страната, които преди това преминават парламентарна 
процедура на 20 октомври (с мнозинство от 2/3 от списъчния състав на законодателно-
то тяло).19 Второто успешно гласуване, което е задължително по конституционен ред, 
се провежда на 3 декември 2018 г. – резултатът от него окончателно открива пътя на 
Скопие към европейската и атлантическата интеграция.20 Сега всичко зависи от разви-
тието на политическия процес в Атина. 

Третото важно събитие е взетото решение от европейските министри по време 
на последното заседание на Съвета в рамките на българското председателство за опо-
вестяване на условна дата за започване на преговори за присъединяване към ЕС 
на Македония и Албания – през месец юни 2019 г. Двете държави имат срок от една 

                                                 
15 Младенова, М. ЕС даде старт от София на програмата за Западните Балкани. – В: OffNews. (2018). [онлайн]. 
[5.12.2018 г.]. https://offnews.bg/politika/es-dade-start-ot-sofia-na-programata-za-zapadnite-balkani-palniat-tek-680841.html. 
16 Вж.: ЕС даде европерспектива на Западните Балкани, но след реформи. – В: Mediapool.bg. (2018). [онлайн]. 
[18.12.2018 г.]. https://www.mediapool.bg/es-dade-evroperspektiva-na-zapadnite-balkani-no-sled-reformi-news279203.html. 
17 Вж.: Конечен договор за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратешко партнерство. – В: 
Влада на Република Македониjа. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://vlada.mk/node/14958. 
18 Вж.: Македонският парламент ратифицира договора за името. – В: Труд. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. 
https://trud.bg/македонският-парламент-ратифицира-д/. 
19 Вж.: Македонският парламент одобри конституционните промени. – В: Правен свят. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 
г.]. http://legalworld.bg/75078.makedonskiiat-parlament-odobri-konstitucionnite-promeni.html; Парламентарната 
комисия одобри първата поправка за името Северна Македония. – В: News.bg. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. 
https://news.bg/world/parlamentarna-komisiya-odobri-parvata-popravka-za-imeto-severna-makedoniya.html. 
20 Русенова, В. Македонският парламент одобри новото име. – В: Vesti.bg. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. 
https://news.bg/world/parlamentarna-komisiya-odobri-parvata-popravka-za-imeto-severna-makedoniya.html. 
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година да работят за покриване на поставените условия.21 Но по време на петата среща 
от т.нар. „Берлински процес“, проведена в Лондон през юли 2018 г., еврокомисарят Хан 
подава тревожен сигнал относно бъдещата европейска интеграция на държавите от 
Западните Балкани. Отрицателната оценка на европейските лидери е по отношение на 
спешната необходимост от реформи за гарантиране на върховенството на закона.22 

 
*     *     * 

През последните две години процесът на интеграция на Западните Балкани бе 
събуден от обхваналата го преди това летаргия. Неговата динамика е различна и ако в 
началото на този своеобразен „интеграционен ренесанс“ превес взема оптимизмът, то 
във втората фаза прави впечатление частичното отдръпване на западните партньори. 
Моментът съвпада с началото на българското председателство на Съвета. През тази 
половин година до голяма степен е възвърната вярата в значимостта на интеграцията на 
региона. През шестте месеца след това се оформя своеобразен трети етап – време на 
диференциран подход към кандидатите за членство. Докато в началото с добри старто-
ви позиции разполагат единствено Македония и Черна гора, към ден днешен към тях е 
зачислена и Албания (която в началото е приемана като не особено перспективна). В 
сегашната ситуация Тирана и Подгорица могат да довършат докрай започнатото с 
приемането им в НАТО, а Македония да реализира и двете интеграционни цели в точно 
дефинируем исторически момент – 2025 г. Сърбия е в деликатна ситуация заради про-
руската си геостратегическа ориентация. Въпреки това, що се отнася до бъдещото си 
членство в ЕС, Белград се движи паралелно с Подгорица в преговорния процес. 

По друг начин стоят възможностите пред последните две държави от Западните 
Балкани – Косово и Босна и Херцеговина. Именно тях визира Юнкер в речта си от 
Виена, произнесена в началото на месец октомври 2018 г., в която председателят на ЕК 
предупреждава за риск от война в региона. В цялостната реторика на европейския ли-
дер прозират опасения от нов пасивен период в евроинтеграционния процес от страна 
на Брюксел (вероятно провокиран от действията и думите на някои от по-силните по-
литици, като френския президент Макрон): „Почвата е все още податлива. (…) ЕС 
трябва да се заеме интензивно със Западните Балкани и да не позволява да се роди 
идеята, че ние не сме сериозни по отношение на перспективите за присъединяване. 
(…) Но всички конфликти трябва да бъдат решени така, че да не се внася в ЕС 
нестабилност, идваща от Западните Балкани“23. 

Представените тук констатации не следва да прикриват факта, че независимо от 
сегашната си позиция и шестте държави се намират в (почти) едно и също положение, 
що се отнася до крайния резултат. Процесът на интеграция и стремеж към присъединя-
ване все още е в ход и е далеч от финализиране независимо от различните фази, в които 
се намират държавите от региона. 

Като обобщение можем да кажем, че Западните Балкани отново се превръщат в 
едно от най-належащите предизвикателства пред ЕС. Причините за това са както тра-
диционно високото етническо напрежение, така и неразрешените гранични спорове, 
ширещата се организирана престъпност, а от гледна точка на атлантическата ориента-
ция на държавите от региона проблемно се оказва и нарастващото руско, турско (след 

                                                 
21 Вж.: ЕС започва преговори с Албания и Македония през юни догодина, но при условия. – В: Mediapool.bg. 
(2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.mediapool.bg/es-zapochva-pregovori-s-albaniya-i-makedoniya-prez-yuni-
dogodina-no-pri-usloviya-news280770.html. 
22 Вж.: В Лондон лидери от Западните Балкани ще търсят начини да ускорят евроинтеграцията. – В: Дневник.бг. 
(2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/07/10/3240977_v_london_lideri_ot_zapadnite_ 
balkani_shte_tursiat/; ЕС става все по-нетърпелив заради нежеланието на Западните Балкани да направят рефор-
ми. – В: Цит съч. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/07/11/3280159_es_stava_vse_ 
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23 Василева, Е. Юнкер: Без надежда за ЕС – война на Западните Балкани. – В: Dnes.bg. (2018). [онлайн]. 
[18.12.2018 г.]. https://www.dnes.bg/eu/2018/10/05/iunker-bez-nadejda-za-es-voina-na-zapadnite-balkani.389773,2. 
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опита за преврат от юли 2016 г.) и китайско влияние. Не е ясно дали Общността има 
стратегическия капацитет да се справи с всичко това. Най-често се изтъкват три причи-
ни предложението за членство в ЕС да не проработи в Западните Балкани:24 

 Първата е настояването държавите кандидати да разрешат граничните си 
спорове преди момента на присъединяване. Това изискване е продиктувано от опита с 
Кипър, Хърватия и Словения, които привнасят териториалните си неуредици вътре в 
Съюза. Най-трудният от всички е враждата между Сърбия и непризнатата от нея за 
независима бивша провинция Косово. В Прищина се приема радушно идеята на Ва-
шингтон за създаването на мултиетническа държава въпреки сключването на Брюксел-
ското споразумение през 2013 г. Във връзка с него в Косово трябва да се създаде асоци-
ация на общините с преобладаващо сръбско население. От друга страна, през 2018 г. е 
поставен на дневен ред алтернативен вариант – размяна на територии между косовската 
и сръбската държава. Аргумент за подобен дебат предоставя сръбският президент Ву-
чич: „Има територии, които никой не знае на кого принадлежат – те винаги са из-
точник на потенциални конфликти“. Но подобна перспектива се счита за слабопотен-
циална и труднореализируема, защото може да има непредсказуеми последствия за 
съседните Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора, където националните мал-
цинства съжителстват трудно. Това може да хвърли в хаос целия регион. От трета стра-
на, размяната на територии ще ускори процеса на интеграция между Албания и Косово, 
което впоследствие предсказва разделяне на Македония. Особени тревоги предизвикват 
и турските претенции, породени от искането на Ердоган за ревизия на Лозанския дого-
вор (1923 г.) и преразглеждане на границите с Гърция, България, Близкия изток и ста-
тута на проливите. Испания и Белгия също трудно биха признали подобно решение, 
имайки предвид опасността от разпад или отцепване на територии (например Каталу-
ния), която застрашава тези две западни държави.25 

 Втората е върховенството на закона. Освен споменатите от Юнкер аргумен-
ти, тук ще посочим и доводите относно вече членуващи в ЕС държави. Пример за това 
са сериозните опасения относно трайни корупционни явления в България и Румъния, 
предполагаемото (и вече частично доказано) грандиозно пране на пари през банки в 
Латвия, Естония и Малта, както и считаните на ретроградни съдебни реформи в Унга-
рия, Полша и отново Румъния. 

 Третата е общественото мнение в самите Западни Балкани, а и в Старата Ев-
ропа. Представените по-горе тревоги на европейски консултанти и експерти са породе-
ни от данните в социологически проучвания. Според едно такова едва половината от 
сръбските избиратели подкрепят бъдещото членство на страната в Общността. От друга 
гледна точка в някои от държавите – основатели на ЕС, също няма наличие на общест-
вена подкрепа по въпроса за евентуалното бъдещо разширяване. Пример за това е ре-
ферендумът в Холандия, с който жителите на кралството отхвърлиха споразумението 
за асоцииране с Украйна (в унисон с евроскептичната традиция, утвърдена още от 
времето на отхвърляне на проекта за обща европейска конституция от 2005 г.). 

Въпреки пречките ЕК демонстрира нов подход по отношение на перспективите 
за разширяване. Засиленият ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани се 
утвърждава във февруарската стратегия: „Европейското бъдеще на региона като геос-
тратегическа инвестиция в стабилна, силна и обединена Европа, основаваща се на 
общи ценности“. Комисията извежда шест водещи инициативи за периода 2018 – 2020 
г., насочени към следните области: принципи на правовата държава; сигурност и миг-
рация; социално-икономическо развитие; транспорт и енергийни връзки; програма в 

                                                 
24 Чобалигова, Б. Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в ЕС. – В: Инвестор.БГ. 
(2018). [онлайн]. [20.12.2018 г.]. https://www.investor.bg/evropa/334/a/trite-predizvikatelstva-pred-integraciiata-na-
zapadnite-balkani-v-es-261074/. 
25 Димитрова, Е. Как може да се прекрои Европа. Размяната на територии между Сърбия и Косово може да 
отприщи конфликти в Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания. – В: 168 часа. (2018). [онлайн]. [20.12.2018 
г.]. https://www.168chasa.bg/article/7040420. 
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областта на цифровите технологии; и приемане и добри съседски отношения. В страте-
гическия документ са изяснени стъпките, които следва да предприемат отличниците 
към момента – Сърбия и Черна гора, с цел приключване на присъединителния про-
цес до 2025 г. Другите държави могат да ги настигнат, но засега тези две държави са 
единствените, с които вече се водят реални преговори – глава по глава. По плана от 
края на българското председателство на Съвета те следва да стартират и с Македо-
ния и Албания в средата на 2019 г. Комисията не изключва възможността всички 
държави от Западните Балкани да имат възможност за постигане на напредък по пътя 
на европейската интеграция.26 

Ще завършим настоящия анализ с думите на комисаря по разширяването Йоханес 
Хан, според когото държавите от региона са на прав път дори ако някои се съмняват в 
това: „Гражданите на държавите от Западните Балкани много често се съмняват, че 
има напредък по пътя към ЕС, но (…) напредък има, дори и при наличието на проблеми“27. 

 
Литература 
1. БЮРМ. – В: Съобщение за печата (Общи въпроси) – 17217/09 (Presse 370). Брюксел: 

Главен пресцентър на Съвета на ЕС, 2009, с. 16 – 17. 
2. В Лондон лидери от Западните Балкани ще търсят начини да ускорят евроинтеграция-

та. – В: Дневник.бг. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/07/10/ 
3240977_v_london_lideri_ ot_zapadnite_balkani_shte_tursiat/. 

3. Василева, Е. Юнкер: Без надежда за ЕС – война на Западните Балкани. – В: Dnes.bg. 
(2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. https://www.dnes.bg/eu/2018/10/05/iunker-bez-nadejda-za-es-voina-
na-zapadnite-balkani.389773,2. 

4. Винаров, И. (2017). Перспективите пред интеграцията на Република Македония. – В: 
Политически хоризонти, год. I, бр. 4, 09/2017 г. София: Център за исторически и политически 
изследвания, с. 111 – 132. 

5. Джамбазов, Д. НАТО ще покани Македония, но има две условия. – В: Факти. (2018). 
[онлайн]. [18.12.2018 г.]. https://fakti.bg/world/312318-nato-shte-pokani-makedonia-no-ima-dve-uslovia. 

6. Димитрова, Е. Как може да се прекрои Европа. Размяната на територии между Сър-
бия и Косово може да отприщи конфликти в Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания. – В: 
168 часа. (2018). [онлайн]. [20.12.2018 г.]. https://www.168chasa.bg/article/7040420. 

7. Европейската комисия прие стратегия за разширяване към Западните Балкани. – В: 
Агенция „КРОСС“. (2018). [онлайн]. [25.03.2018 г.]. http://www.cross.bg/balkani-zapadnite-regiona-
1567204.html#.WrfHQeJZrbU. 

8. ЕК прие стратегия за разширяването на ЕС към Западните Балкани. – В: 24 часа. 
(2018). [онлайн]. [25.03.2018 г.]. https://www.24chasa.bg/novini/article/6702608. 

9. ЕС даде европерспектива на Западните Балкани, но след реформи. – В: Mediapool.bg. 
(2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. https://www.mediapool.bg/es-dade-evroperspektiva-na-zapadnite-
balkani-no-sled-reformi-news279203.html. 

10. ЕС започва преговори с Албания и Македония през юни догодина, но при условия. – 
В: Mediapool.bg. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.mediapool.bg/es-zapochva-pregovori-s-
albaniya-i-makedoniya-prez-yuni-dogodina-no-pri-usloviya-news280770.html. 

11. ЕС става все по-нетърпелив заради нежеланието на Западните Балкани да направят 
реформи. – В: Дневник.бг. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/07/11/ 
3280159_es_stava_vse_po-neturpeliv_zaradi_nejelanieto_na/. 

12. Западните Балкани – по пътя към европейската интеграция. – В: Profit.bg. (2018). [он-
лайн]. [20.12.2018 г.]. https://profit.bg/eu2018bg/zapadnite-balkani-po-patya-kam-evropeyska-integratsiya/. 

13. Йоханес, Хан. Европерспективата на Западните Балкани е в сила, регионът напредва. 
– В: Topnovini.bg. (2018). [онлайн]. [20.12.2018 г.]. https://topnovini.bg/novini/756842-yohanes-han-
evroperspektivata-na-zapadnite-balkani-e-v-sila-regionat-napredva. 

                                                 
26 Вж.: Западните Балкани – по пътя към европейската интеграция. – В: Profit.bg. (2018). [онлайн]. [20.12.2018 
г.]. https://profit.bg/eu2018bg/zapadnite-balkani-po-patya-kam-evropeyska-integratsiya/. 
27 Вж.: Йоханес, Хан. Европерспективата на Западните Балкани е в сила, регионът напредва. – В: Topnovini.bg. 
(2018). [онлайн]. [20.12.2018 г.]. https://topnovini.bg/novini/756842-yohanes-han-evroperspektivata-na-zapadnite-
balkani-e-v-sila-regionat-napredva. 



УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКА 

 

490 

14. Какво предвижда нов план на САЩ за Западните балкани. – В: Vesti.bg. (2017). 
[online]. [30.11.2017 г.]. https://www.vesti.bg/sviat/balkani/kakvo-predvizhda-nov-plan-na-sasht-za-
balkanite-6076663. 

15. Конечен договор за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратешко 
партнерство. – В: Влада на Република Македониjа. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://vlada.mk/ 
node/14958. 

16. Македония получи покана за членство в НАТО. – В: economic.bg. (2018). [онлайн]. 
[18.12.2018 г.]. https://www.economic.bg/bg/news/10/makedoniya-poluchi-pokana-za-chlenstvo-v-nato.html 

17. Македонският парламент ратифицира договора за името. – В: Труд. (2018). [онлайн]. 
[18.12.2018 г.]. https://trud.bg/македонският-парламент-ратифицира-д/. 

18. Македонският парламент одобри конституционните промени. – В: Правен свят. 
(2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. http://legalworld.bg/75078.makedonskiiat-parlament-odobri-
konstitucionnite-promeni.html. 

19. Младенова, М. ЕС даде старт от София на програмата за Западните Балкани. – В: 
OffNews. (2018). [онлайн]. [5.12.2018 г.]. https://offnews.bg/politika/es-dade-start-ot-sofia-na-
programata-za-zapadnite-balkani-palniat-tek-680841.html. 

20. Официално: Македония получи покана за преговори за членство в НАТО. – В: БНТ. 
(2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. http://news.bnt.bg/bg/a/ofitsialno-makedoniya-poluchi-pokana-za-
pregovori-za-prisedinyavane-km-nato. 

21. Парламентарната комисия одобри първата поправка за името Северна Македония. – 
В: News.bg. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. https://news.bg/world/parlamentarna-komisiya-odobri-
parvata-popravka-za-imeto-severna-makedoniya.html. 

22. Русенова, В. Македонският парламент одобри новото име. – В: Vesti.bg. (2018). [он-
лайн]. [18.12.2018 г.]. https://news.bg/world/parlamentarna-komisiya-odobri-parvata-popravka-za-
imeto-severna-makedoniya.html. 

23. Само Македония ще отговаря на условията за ЕС до 2023-та. – В: Агенция БГНЕС. 
(2017). [онлайн]. http://www.bgnes.com/sviat/balkani/4547037/ (12.12.2018 г.). 

24. САЩ: Македония ще се присъедини към НАТО до средата на 2020 г. – В: Агенция 
БГНЕС. (2018). [онлайн]. [18.12.2018 г.]. http://www.bgnes.com/sviat/balkani/4625642/. 

25. Сега, 2007, бр. 6025 (259). [онлайн]. [30.11.2017 г.]. http://www.segabg.com/ 
article.php?id=880195. 

26. Скрински, Р. Новата стратегия на САЩ за Балканите: постоянно военно присъствие. 
– В: Actualno.com. (2017). [online]. [30.11.2017 г.]. https://www.actualno.com/analysis/novata-
strategija-na-sasht-za-balkanite-postojanno-voenno-prisystvie-news_646713.html. 

27. Скрински, Р. Новата стратегия на САЩ за Балканите: никаква промяна на границите. 
– В: Студия Трансмедия. (2017). [онлайн]. [30.11.2017 г.]. http://www.transmedia.bg/2017/11/29/ 
новата-стратегия-на-сащ-за-балканите-н/. 

28. Станев, И. На опашката поне още десет години. – В: Капитал, г. XXVII, бр. 6, 9 – 
15.II.2018 г. София: Икономедиа, с. 22. 

29. Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2009 – 2010 г. – В: Съ-
общение на Комисията до ЕП и Съвета. Брюксел: Комисия на ЕО, 2009, с. 14 – 15. 

30. Чобалигова, Б. Трите предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани в 
ЕС. – В: Инвестор.БГ. (2018). [онлайн]. [20.12.2018 г.]. https://www.investor.bg/evropa/334/a/trite-
predizvikatelstva-pred-integraciiata-na-zapadnite-balkani-v-es-261074/. 

31. Юнкер: Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към ЕС преди 2025 г. – В: 
News.bg. (2017). [online]. [6.01.2018 г.]. https://news.bg/world/yunker-sarbiya-i-cherna-gora-mogat-da-
se-prisaedinyat-kam-es-predi-2025-g.html. 

32. Юнкер: Сърбия и Черна гора ще влязат в ЕС до 2025 г. – В: 24часа.bg. (2017). 
[online]. [6.01.2018 г.]. https://www.24chasa.bg/novini/article/6539706. 

33. Bohmelt, T., T. Freyburg. (2017). Forecasting Candidate States’ Compliance with EU 
Accession Rules, 2017-2050. – In: Journal of European Public Policy (06/2017). London: Taylor and 
Francis Group, 42 p. 

34. De Munter, A. (2017, 2018). Западните балкани. – В: Справочник на ЕС, 03/2017 и 
10/2018. Страсбург: ЕП, с. 5; 6. 

35. Morgan, S. (2017). Most EU hopefuls might not be ready to join before 2050, study finds. – 
In: EUROACTIV.com. [online]. [30th Nov. 2017]. https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/ 
most-eu-hopefuls-might-not-be-ready-to-join-before-2050-study-finds/. 

 



д-р Милко Бернер 

 

491 

АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ В АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ ЕКИПИ 

 
д-р Милко Бернер 

Министерство на вътрешните работи 
 

ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
IN EMERGENCY SAVING TEAMS 

 
Milko Berner, PhD 

Ministry of the Interior 
 

Abstract: This report analyzes human resource management in the selection of personnel for 
emergency rescue teams. The management takes place during the formation of teams and crews and 
constantly accompanies their preparation. The individual stages in the evaluation of job applicants have 
been identified and evaluated. 

Key words: human resources, management, emergency rescue teams, fire-safety, Ministry of 
Interior, European Union 

 

Въведение 
 
Съвременната човешка дейност е изпъстрена с множество рискове за здравето и 

живота на населението. През последните години към традиционните рискове, свързани 
с трудовата дейност, индустриализацията и нарушения екологичен баланс в глобален 
мащаб, се прибави още една компонента – рисковете, произтичащи от непредвидимото 
поведение на поддръжниците на различни радикални идеи, т.е. рисковете, свързани с 
нарастващата терористична и диверсионна активност. Повишената опасност естествено 
изисква повишаване на ефективността на структурите в държавата, ангажирани с про-
тиводействието срещу нея. Наред с другите мерки, като разработване на стратегии за 
превенция и редуциране на рисковете, насищане с високотехнологични средства и 
други, съвременната обстановка налага и подобряване на ефективността на управлени-
ето на човешките ресурси. Всъщност опитът от множество различни по характер кри-
тични ситуации недвусмислено показва, че успешният изход се гарантира единствено 
при качествен подбор, подготовка и мотивация на кадрите, включени в решаването на 
проблема. 

В някои случаи тази дейност е насочена към превенция на конфликтите между 
целите на организацията и факторите на околната среда, в други обратно – стимулира и 
управлява вътрешните конфликти с цел намиране на пътища за структурна и кадрова 
оптимизация. В този смисъл управлението на човешките ресурси на формированията, 
предназначени да действат в извънредни ситуации, в т.ч. и при аварийно-спасителни 
работи, има стратегически характер. Управлението на персонала от екипите, действащи 
в отговор на конкретна ситуация, става по предварително разработени схеми и сцена-
рии, многократно отработвани и тренирани, – то има тактически характер. 

Ако допреди няколко години кадровата работа беше задължение на непосредст-
вените ръководители от различно ниво, а също и на работниците (и ръководителите) на 
кадровите служби, занимаващи се с отчетна, контролна и административна дейност, то 
появата на управленска функция е свързана с осигуряването на необходимото ниво на 
кадрови потенциал, което силно разширява диапазона от задачи и повишава значението 
на това направление на мениджмънта. Именно с появата на управлението на персонала 
като специализирана управленска и административна дейност в системата на съвре-
менния мениджмънт е свързана и появата на кадровия мениджмънт, който постепенно 
интегрира и трансформира класическите форми на кадрова работа. Важен етап в този 
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процес на развитие е възприемането на системния подход, разработването на различни 
модели на организациите – не само функциониращи, но и развиващи се, на чиято осно-
ва се сформира новият подход в кадровия мениджмънт – управлението на човешките 
ресурси. 

 
Етапи при оценката на кандидатите за работа в аварийно-спасител-

ните екипи 
 
Задачата на мениджъра по човешките ресурси, осъществяващ оценка на канди-

датите при приемане на работа, се състои всъщност в това да подбере този служител 
или работник, който е в състояние да достигне очакваните от него резултати в специ-
фичните условия на аварийно-спасителната операция и/или в друга критична ситуация. 
Фактически оценката при приемането – това е една от формите на предварителен конт-
рол на качеството на човешките ресурси. 

Независимо от това, че съществуват множество различни подходи към оценката, 
всички те неминуемо страдат от един общ недостатък – субективност. Решението мно-
го зависи от това кой използва съответния метод или кой се привлича в качеството на 
експерт. Изобщо проблемът за обективната оценка на кандидатите може да се форму-
лира във вид на отделни изисквания към оценъчната технология. Тя трябва да се създа-
де по такъв начин, че персоналът да бъде оценяван, а именно: 

- обективно – изключвайки влиянието на нечие частно мнение или отделни съ-
ображения; 

- надеждно – колкото е възможно освободено от влиянието на ситуативни фак-
тори, действащи в момента (метеорологични фактори на сезона, предишни успехи или 
неуспехи, временни неразположения и други случайни фактори); 

- достоверност по отношение на предстоящата дейност – трябва да се оценява 
наличието или неналичието на навици, полезни за бъдещата работа в аварийно-
спасителните екипи и тяхното реалното ниво; 

- с възможност за прогнозиране – оценката трябва да дава данни за това каква 
длъжност може да заема кандидатът (каква функция може да изпълнява) в аварийно-
спасителния екип в зависимост от своя потенциал и личностни качества и до какво 
ниво на развитие би могъл да достигне; 

- комплексно – оценява се личността на кандидата не отделена, а в светлината 
на целия колектив, приносите, които тя ще внесе, и влиянието ѝ върху колектива след 
включването ѝ в него; 

- оценъчният процес и неговите критерии трябва да са достъпни за широк кръг 
хора, да бъдат понятни и за оценителите, и за наблюдателите; те трябва да притежават 
свойството вътрешна очевидност. Това е особено важно за екипите, предвидени за 
действие в критични ситуации, в които се създава здрав дух на доверие поради факта, 
че членовете са силно взаимнозависими; 

- провеждането на оценката и подбора не трябва да дезорганизира работата на 
колектива, а да се интегрира в общата система за кадрова работа в организацията така, 
че да способства реално за нейното развитие и усъвършенстване. 

До приемането на решение за включване на кандидата в състава на аварийно-
спасителните екипи той трябва да премине през няколко етапа на подбор: 

- предварителна беседа; 
- попълване на бланка заявление; 
- интервю; 
- проверка на професионалните умения; 
- проверка на препоръките (ако има такива), професионалния стаж или дипло-

мите и отзивите от съответните учебни заведения; 
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- медицински прегледи (включително и оценка на психологическата при-
годност за работа в стресова среда и условия на непредвидим риск); 

- вземане на решение. 
В настоящия доклад ще бъдат разгледани отделните етапи при оценката на кан-

дидатите за работа в аварийно-спасителните екипи. 
I етап. Предварителна беседа 
Беседата може да се проведе по различни начини. За кандидатите за работа в 

аварийно-спасителните екипи е желателно беседата да се провежда в местата на бъде-
щата работа. Това позволява събеседването да се провежда от прекия началник или от 
мениджъра по човешките ресурси при участие на прекият началник. Основна цел на 
беседата е оценка на образователния ценз на претендента за работа, неговия външен 
вид, физическо състояние и определящите личностни качества. Предварителната бесе-
да, освен другото, насочва кандидата към подготовката на определени документи, 
изисквани в по-нататъшната селекция. Алтернативно беседите могат да се провеждат и 
по телефон или имейл. В резултат на беседата се отсяват очевидно непригодните кан-
дидати. 

II етап. Попълване на бланка заявление 
Претендентите, успешно преодолели предварителната беседа, трябва да попъл-

нят специална бланка заявление и анкета. Броят на пунктовете в анкетата трябва да се 
ограничи до минимално необходимото. Те трябва да са насочени към добиване на ин-
формация, изясняваща преди всичко ефективността на действията на претендента в 
условията на кризисна ситуация. Информацията е целесъобразно да включва данни за 
предишни работни места, образование, предишен опит от участие в аварийно-
спасителни работи, критични ситуации, с които се е сблъсквал кандидатът, и последва-
лия изход от тях. На основата на зададените въпроси и получените отговори трябва да 
може да се направи стандартизирана оценка на претендента. 

III етап. Интервю 
Това е изключително важен етап от подбора на кандидатите. Той дава реална 

представа за кандидата, за неговите реакции и поведение. Умелият интервюиращ е в 
състояние да улови множество от личностните качества в рамките на личния контакт с 
претендентите за заемане на длъжността, да улови и отдиференцира положителните 
страни и слабостите. Данните от статистиката в САЩ сочат, че над 90 % от решенията 
за подбор на кандидатите за работа в противопожарната служба се вземат на основата 
на изводите, направени в хода на интервюто. Интервюто е от особена важност при 
подбора на кандидатите за работа в екипите на аварийно-спасителните служби и пора-
ди факта, че проличават реакциите в непозната и стресова среда, дотолкова, доколкото 
разговорът с комисията и нейните неочаквани въпроси се явяват мощен стресор за 
мотивираните кандидати. Интервюто е и средство за проверка на верността на дадената 
преди това информация. 

Съществуват няколко основни типа интервю: 
- по схема – интервюто има в известна степен ограничен характер, получавана-

та информация не дава широка представа за интервюирания, ходът на беседата не може 
да бъде приспособен към особеностите на кандидата, ограничава го и лимитира въз-
можностите за добиване на информация; 

- без схема – предварително се подготвят само списък на темите, които трябва 
да се засегнат. За опитния интервюиращ такава беседа носи достатъчно информация, но 
тази форма на интервю трудно отчита спецификата на бъдещата работа; 

- слабоформализовани – предварително се подготвят само основните въпроси. 
Провеждащият интервюто има възможност да включва и други, непланирани, въпроси, 
гъвкаво променяйки хода на беседата. Интервюиращият трябва да е професионално 
подготвен, за да има възможност да наблюдава и фиксира реакциите на кандидатите. 
Именно този тип интервю в най-пълна степен е пригоден за случаите на подбор на 
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кандидати за работа в стресова и непозната среда и в частност в аварийно-спасителните 
екипи. 

Добра практика е провеждането на т.нар. „стресово интервю“, в което кандида-
тите умишлено се подлагат на стресови ситуации. 

IV етап. Проверка на професионалните умения 
Това е източник на информация, който може да даде сведения за личностните 

особености, професионалните способности и умения на кандидата. Резултатите дават 
възможност да се определи потенциалът на кандидата, неговата ориентация и конкрет-
ните видове дейност, които той владее. Те позволяват да се сформира мнение за профе-
сионалното и длъжностното развитие на кандидата, неговата мотивация и особеностите 
на неговия индивидуален стил на работа. Това е своеобразна практическа проверка на 
верността на декларираното от кандидата и досегашните изводи на мениджъра по чо-
вешките ресурси. 

V етап. Проверка на препоръките и служебната биография 
Като цяло изискването за препоръки при постъпване на работа не е широкораз-

пространена практика в Република България. Освен това трябва да се отбележи, че то 
среща допълните трудности, когато става дума за проучване на кандидати за работа в 
аварийно-спасителните екипи, поради факта, че като правило става дума за млади хора, 
за които това е първо работно място. Все пак то е приложимо за кандидатите за заемане 
на командни длъжности в служба „Пожарна и аварийна безопасност“ към МВР. 

Информацията от препоръчителните писма позволява да се уточни какво конк-
ретно и с какъв успех кандидатът е правил на предишните си работни места, учебните 
заведения, които е посещавал и т.н. Трябва да се има предвид, че не е целесъобразно да 
се обследват препоръки от местата, в които работи кандидатът в момента. Това може да 
способства за разпространение на информация, която не е изгодна за кандидата. Този 
парадокс се наблюдава твърде често у нас и се дължи преди всичко на твърде емоцио-
налното отношение към хората, уволняващи се от дадена организация. Желателно е да 
се разглеждат препоръки от предишни работни места, ако срокът на напускане преви-
шава една година, а също и от колеги от други организации, с които кандидатът е имал 
професионални и делови контакти. 

В държавите от Европейския съюз е прието работодателите да дават характе-
ристики и препоръки само ако в тях не се съдържа негативна информация (в сила е 
принципът „добро или нищо“). В същото време в някои препоръки се съдържат дели-
катни намеци за някои от недостатъците или за страни на работника или служителя, 
забелязани от кадровите служби. 

VI етап. Медицински прегледи 
Медицинските прегледи са задължителен етап при подбора на кандидатите за 

работа в аварийно-спасителните екипи. Те следва да се разглеждат като задължителни 
не само за изпълнителските кадри, но и за ръководния и командния състав в съответни-
те министерства и ведомства, имащи отношение към решаването на кризи. За да се 
извърши качествен подбор по медицински показатели, е необходимо предварително да 
бъдат определени и детайлизирани изискванията, на които трябва да отговарят канди-
датите. Това произтича, от една страна, от относителността на понятието „здрав“, и от 
друга, от огромната разлика в специфичните изисквания към здравословното състояние 
на кандидатстващите за различни длъжности в аварийно-спасителните екипи. Особено 
показателна в това отношение е практиката, възприета от мениджърите по човешките 
ресурси в Агенция „Houme land security“ в САЩ, при провеждането на медицински 
прегледи. Изискванията са строго специфични и в известна степен уникални за всяка 
длъжност – шофьор, водач на верижна машина, кранист, помпиер, санитар, специалист 
по комуникациите и т.н. 

За да се гарантира качеството на медицинския преглед, той трябва да се извър-
шва в специализирана клиника, където са налице подготвени медицински кадри, с опит 
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в подбора на кандидати. Примери за такива медицински заведения са Медицинският 
институт на МВР, Военномедицинската академия, Транспортната болница. 

Наред с чисто функционалните изследвания кандидатите за работа в аварийно-
спасителните екипи трябва да бъдат оценявани по тяхната психологическа пригодност. 
Резултатите от психологическите тестове са решаващи за вземането на крайното реше-
ние. В изброените горе медицински заведения има специалисти с огромен опит в това 
отношение. 

VII етап. Вземане на решение 
Кандидатите се сравняват. Екипът по подбор на кандидатите представя резулта-

тите за разглеждане от ръководството, отговарящо за подбора. Ръководството взема 
решение, аргументира го и го привежда в действие. Подбраните кандидати се инфор-
мират, че ще бъдат назначени, и се осигуряват със списък на документите, които трябва 
да подготвят за самото назначаване. Съобщава се на останалите кандидати, че не са 
избрани. 

Въпреки че съществуват стриктна субординация и принцип на единоначалие, 
залегнали в управлението на структурите в държавата, ангажирани да действат при 
кризи, процесът на вземане на решение трябва да бъде прозрачен и с ясни критерии. 
Етапите на вземане на решение за назначаване на нови членове в екипите трябва да се 
свеждат до всички нива. Новоназначените трябва да бъдат представяни официално 
пред колективите. Това спомага за създаване на доверие между членовете на екипите и 
облекчава аклиматизацията на новоназначените и приемането им от колегите. 

 
Заключение 
 
Независимо колко противоречиво изглежда на пръв поглед, въвеждането на 

съвременните методи на управление на човешките ресурси при подбора на кадри за 
аварийно-спасителните екипи е всъщност неизбежно. То настъпва в отговор на съвре-
менните предизвикателства и опасности за отделния гражданин, обществото и държа-
вата. Новопоявилите се заплахи и неизбежните традиционни все повече притискат 
обществото. Новата политическа и икономическа реалност от своя страна налага стан-
дарти на взаимоотношенията, променящи се постоянно. Съхраняването на старите 
модели на управление в тези динамични условия неминуемо би довело до невъзмож-
ност за изпълнение на задачите, фатална загуба на целева ефективност и до логична 
гибел на системата за защита на населението и стопанството в извънредни ситуации. 

Адекватният отговор на предизвикателствата на променящата се среда е въвеж-
дането на съвременни адаптивни модели на мениджмънт, в т.ч. и в областта на управ-
лението на човешките ресурси. 
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