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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОЦЕЛЯВАНЕТО 

В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ 
 

проф. д-р Томо Борисов 
Висше училище по сигурност и икономика 

 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF SURVIVAL 

IN EXTREME SITUATIONS 
 

Prof. Tomo Borisov, PhD 
Higher School of Security and Economics 

 
Abstract: Survival is a type of human activity that takes place in dangerous 

extreme situations. The Global factors of the situations are the danger and difficulty 
that are mutually determined. An integral function of danger is the risk, and the 
difficulty is the effort. As the level of danger and difficulty increases, the adaptation to 
the growing activity is disrupted. With a very high degree of danger, the probability of 
loss of life increases considerably, and the need for survival arises. For this purpose 
it is necessary to form an adequate readiness for survival, which structure is built by 
mental, physical, technical and tactical readiness. 

Keywords: survival, extreme situations, factors, danger, difficulty, readiness 
 
В живота на съвременния човек преодоляването на различни 

екстремални ситуации (екстремни ситуации) е често явление. За да 
оцелява и да се развива, той трябва да извършва активни действия 
в опасни и трудни условия. В процеса на преодоляване на тези 
опасности и трудности на екстремалните ситуации човек постига 
целите си и пълноценно се развива и усъвършенства. Ето защо екс-
тремалните ситуации играят градивна роля в живота на човека. Из-
вестни са различни видове екстремални ситуации, като бедствия, 
кризи, опасни ситуации, трудни ситуации, проблемни ситуации, кри-
тични ситуации, извънредни ситуации и др. Основен признак на 
всички ситуации е екстремалността (екстремността). 

В Българския тълковен речник (2004) понятието „екстремален“ 
(„екстремен“) се разглежда като „краен, извънреден, изключителен“ 
[4]. Екстремалността е свързана с дейността и се възприема субек-
тивно. С нарастване на екстремалността на ситуацията изисквания-
та към дейността се повишават. Ускорява се адаптацията. Степента 
на адаптацията е непосредствено зависима от наследствените и 
придобитите свойства на организма. С нарастване на екстремал-
ността на ситуациите се ограничават адаптационните процеси. 

Екстремалните ситуации се определят като „комплекс от усло-
вията на средата, изискващи активни действия за определен период 
от време“ [7; 10]. С нарастване на степента на екстремалност на си-
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туацията се ускорява адаптацията, повишава се активността на 
действията. Средата се разделя на две основни среди – външна и 
вътрешна. Външната среда е средата извън тялото на човека, вът-
решната среда – във тялото на човека.Тези две среди от своя стра-
на се разделят на материална и нематериална. Като материална 
среда на външната среда е включена природната среда, а на вът-
решната среда – телесната среда. Нематериалната среда на външ-
ната среда е социалната, а на вътрешната – психичната. Всички тези 
среди са в единство. Те имат много сложна структура и са изградени 
от безброй елементи. Елементите, които въздействат върху човека, 
са известни като фактори на тези среди. Те формират определени 
условия. Тези условия на средите изграждат ситуация в определено 
време, която изисква конкретни действия. Основни качества на фак-
торите на средата се определят от силата, продължителността, ус-
тойчивостта, адекватността и цикличността на въздействие. 

Силата на въздействието на факторите варира от много малка 
до много голяма. Продължителността на въздействието на факто-
рите на средата може да бъде различна – от много кратка до много 
голяма. Устойчивостта на ситуацията е свързана с продължително 
въздействие на факторите на средата. Адекватността на ситуациите 
определя положителното или отрицателното въздействие на фак-
торите върху дейността. Най-често факторите на въздействие имат 
цикличен характер. В процеса на протичане на времето закономер-
но се променят основните качества на факторите на въздействие, 
които са взаимносвързани. 

Глобални фактори на средата са опасността и трудност-
та. Тези два фактора са в единство. 

Опасността е основен фактор на средата. Според Българс-
кия тълковен речник опасността се определя като „възможност или 
вероятност да се случи нещо лошо, някаква беда, нещастие“ [4]. 
Лексикалното значение на понятието „опасност“ означава възмож-
ност при действията в бъдещите ситуации да се случи нещастие. 
Опасността се разглежда като „обективен фактор на природното и 
социалното обкръжение, който се възприема и преживява като вре-
ден, разрушителен, а понякога и като гибелен“ [6: 32]. 

Опасността като глобален фактор на екстремалните ситуации 
най-често се разглежда като вреден и разрушителен. Под разруши-
телното въздействие на екстремалните ситуации попадат природа-
та, хората и техните ценности. Замърсяването и унищожаването на 
външната и вътрешната среда е една от най-големите опасности за 
съвременната цивилизация. Замърсяването на социалната и психи-
ческата среда днес е с много голяма степен на опасност. Установе-
но е, че всички насилствено загинали през миналия век хора са 94 
%, което се дължи на човешкия фактор, и само 6 % – на природните 
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стихии. Както се вижда, по-голямата опасност за съвременната ци-
вилизация не е толкова природата, колкото самият човек. 

Опасността може да има и положително въздействие. При 
опасности с по-малка степен е целесъобразно те да се преодоля-
ват, а с голяма степен – да се избягват. Ето защо опасността като 
глобален фактор на екстремалните ситуации има вредно въздейст-
вие върху човека и човешките общности, но има и полезно въздейс-
твие за тяхното развитие и усъвършенстване. 

Опасността като глобален фактор на екстремалната ситуация 
има количествена и качествена страна. 

Количествената страна на опасността изразява силата на 
нейното въздействие, което се разглежда като степен на опасност. 
Качествената страна на опасността изразява съдържанието на 
доминиращите фактори на средата. 

Интегрална функция на опасността е рискът. При изпълне-
нието на действия в екстремални ситуации с конкретна опасност 
индивидът поема определен риск. При оценка на екстремалните си-
туации и адекватността на действията е необходимо да се прави 
оценка на риска, който има винаги вероятностен характер. 

Трудността е другият глобален фактор на екстремалните 
ситуации. Този фактор винаги е свързан с дейността. Той се явява 
като ограничаващ фактор на дейността, бариера, пречка за постига-
не на целта. Трудността има също две страни – количествена и 
качествена. Количествената страна се определя от субективната 
оценка на възприемане на факторите на ситуациите. Съдържанието 
на трудността е качествената страна на това явление. 

Интегрална функция на трудността е усилието. Преодоля-
ването на трудности на външната материална среда се осъществя-
ва посредством физическото усилие, а преодоляването на труднос-
тите в психическата среда – посредством волевото усилие. Интег-
ралната трудност на външната и вътрешната среда се преодолява 
чрез волевото и физическото усилие, които имат един строеж. 
Главна роля за преодоляване на трудностите на екстремалните 
ситуации се пада на волевото усилие, което е основен фактор на 
психическата готовност [9]. 

При голяма степен на екстремалност на ситуациите се изиск-
ват ефективни активни действия, които се разглеждат като оцеля-
ване. Оцеляването е активна и целенасочена дейност, свързана 
със съхранение на живота, здравето и работоспособността на чове-
ка в условията на автономно съществуване, т.е. без външна помощ 
[5; 8]. Ефективността на оцеляването се определя от адекватността 
на готовността за оцеляване в конкретните екстремални ситуации. 

Готовността за оцеляване в екстремалните ситуации е изгра-
дена основно от пет структури – психическа, физическа, техническа, 
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тактическа и специализирана [5; 8]. Всички те са в единство и всяка 
от тях изразява относително самостоятелна готовност за оцеляване. 

Психическата готовност за оцеляване е основна структура 
на готовността за оцеляване. Психическата готовност за действие в 
конкретна ситуация се разглежда като ситуативна психическа го-
товност. Тя се явява като най-важният фактор на оцеляването, кое-
то се осъществява в конкретна екстремална ситуация посредством 
практически действия, които се регулират от психиката. При целе-
насочено формиране на определена ситуативна психическа готов-
ност постепенно се формира устойчива психическа готовност. 

Ситуативната психическа готовност се определя като „непос-
редствено, цялостно, динамично психическо състояние, което де-
терминира адекватността на адаптацията на човека към екстремал-
ните условия на средата за определен период от време“ [9]. 

Ситуативната психическа готовност е непосредствено психи-
ческо състояние, което се реализира в практическите действия пос-
редством физическите качества в конкретната ситуация. Тя е ос-
новният фактор за регулация на действията на човека в дадени екс-
тремални ситуации. Ето защо ситуативната психическа готовност 
заема основно място в структурата на готовността за оцеляване. 

Ситуативната психическа готовност е цялостно психическо 
състояние, в чиято структура „се проектират“ всички психически ка-
чества и свойства на личността, както и физиологичното състояние 
на организма, работата на отделните органи и системи. 

Ситуативната психическа готовност като психическо състоя-
ние определя адаптацията на човека към променящите се екстре-
мални ситуации. Адекватната адаптация на човека към тези ситуа-
ции са непосредствено свързани с оцеляването. 

Ситуативната психическа готовност има сложна структура. Тя 
е изградена от три подструктури – познавателна, емоционална и 
волева. 

Познавателната подструктура е основна в структурата на 
ситуативната психическа готовност. Тя е изградена от психическите 
процеси усещане, възприятие, памет, въображение, внимание, мис-
лене и антиципация, които са в единство и са основа за вземане на 
решение и постигането на целта при оцеляването. По-значителни 
психични процеси, свързани с готовността за оцеляване, са възп-
риятието, мисленето и антиципацията. Мисленето е основният 
фактор в структурата на цялостната готовност за оцеляване. 

Емоционалната подструктура на ситуативната психическа 
готовност оказва положително или отрицателно влияние на позна-
вателната и волевата подструктура на готовността. Тя е изградена 
от множество положителни и отрицателни емоционални преживява-
ния, които влияят върху промяната на вътрешната среда на орга-
низма в съответствие с промените на външната среда. Емоциите 
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играят основна роля за адаптацията на човека към различните екс-
тремални ситуации. Положителните емоции мобилизират силите на 
организма, а отрицателните ги демобилизират. Емоциите се прежи-
вяват с различна сила. 

Волевата подструктура е изградена от определени волеви 
качества. Основната роля на волевата подструктура е привеждане-
то на психическото действие във физическо. Основният градивен 
елемент на волевата подструктура на ситуативната психическа го-
товност е волевото усилие. Волевата сила като психическа сила се 
реализира в практиката като физическа сила посредством мускул-
ното усилие. Постепенно се формират значими за оцеляването во-
леви качества, като решителност, самообладание, упоритост, уве-
реност, настойчивост, дисциплинираност и др. 

Познавателната, емоционалната и волевата подструктура на 
ситуативната психическа готовност са взаимнодетерминирани. С 
нарастване на силата на детерминациите между тях се изгражда 
адекватна психическа готовност, която е в единство с физическата 
готовност. 

Една от основните подструктури на готовността за оцеляване 
в екстремални ситуации е физическата готовност. Тя се реализи-
ра чрез практическата (физическата) дейност при оцеляването в 
различните екстремални ситуации. Физическата готовност отразява 
„специфичното физическо състояние на човека“ и се характеризира 
с определена степен на физическо развитие, на функционално със-
тояние на организма и определено ниво на двигателна подготве-
ност. В структурата на физическата готовност са включени основни-
те и специализираните физически качества мускулна сила, бързина, 
издръжливост, ловкост, гъвкавост, скоростно-силова издръжливост, 
взривна сила и др. Всички двигателни качества са в единство. 

Формирането на адекватна физическа готовност за оцеляване 
в екстремални ситуации се осъществява чрез прилагане на целена-
сочена обща и специална физическа подготовка. При общата физи-
ческа подготовка се развиват основните физически качества, по-
добрява се общата физическа дееспособност, а при специалната 
физическа подготовка се развиват физическите качества и се овла-
дяват двигателни навици, свързани със специфичните изисквания 
на екстремалните ситуации. 

Психическата и физическата готовност при оцеляването имат 
общ строеж и формират психо-физическа готовност, която заема 
основно място в структурата на готовността за оцеляване в различ-
ните екстремални ситуации [3]. 

Друга основна подструктура на готовността за оцеляване в ек-
стремални ситуации е техническата готовност. Тя се реализира в 
практиката чрез изпълнение на определени техники, които сe разг-
леждат като систематизирани движения и действия, съответстващи 
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на конкретните изисквания на екстремалните ситуации. Тяхното из-
пълнение е своевременно и много точно, с минимален разход на 
енергия. Техниката при оцеляването се определя като съвкупност от 
умения за майсторско изпълнение на определени движения и дейст-
вия в съответствие с изискванията на екстремалната ситуация [5]. 

Техническата готовност се изгражда върху основата на психи-
ческата и физическата готовност. В зависимост от екстремалните 
ситуации, при които ще се извършват определени дейности, се на-
лага да се формира техническа готовност с различна подструктура. 
Техническата готовност за оцеляване в екстремални ситуации има 
две страни: 1) двигателна; и 2) информационна. 

В процеса на формиране на техническата готовност за оцеля-
ване е необходимо да се интегрират и синхронизират отделните 
движения в ефективни действия, при което значително нараства 
взаимовръзката между тях, следствие на което се формира адек-
ватна техническа готовност за оцеляване в екстремални ситуации. 

Основна структура на готовността за оцеляване в екстремал-
ни ситуации е тактическата готовност. В основата на тази готов-
ност е понятието „тактика“. Съдържанието на „тактика“ се определя 
като съвкупност от движения и действия за постигане на поставени-
те цели. Съвкупността от тези движения и действия са подредени в 
определен ред в зависимост от изискванията на екстремите на си-
туациите. Движенията и действията са взаимнодетерминирани. Те 
са подбрани и подредени в система. Формирането на тактическа 
готовност е свързано с развитието на тактическото мислене. Изра-
ботването на тактика се определя от глобалната стратегия, която 
включва общите закономерности на подготовката за оцеляване и 
главните насоки на регулация на действията в екстремалните ситу-
ации. Стратегията се реализира посредством тактиката като конк-
ретна дейност при висока степен на екстремалност. Реализирането 
на тактическата готовност зависи както от стратегическите цели и 
задачи на подготовката, така и от развитието на психическата, фи-
зическата и техническата готовност. Степента на тактическа готов-
ност се определя от силата на детерминираността на психическата, 
физическата и техническата готовност в структурата на готовността 
за оцеляване в екстремални ситуации. Психическата готовност е 
основата, върху която се изгражда тактическата готовност. Такти-
ческата готовност в същността си представлява творческо познава-
телно състояние, което осигурява ефективно управление на 
дейността в различните екстремални условия. Главен фактор за 
формиране на адекватна тактическа готовност за действия в екст-
ремални ситуации е тактическото мислене, на базата на което се 
разкриват закономерностите на динамичните промени на домини-
ращите фактори на външната и вътрешната среда като екстреми на 
ситуацията. Тактическото мислене протича в три основни етапа: 1) 
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тактически замисъл; 2) тактически план; и 3) тактически действия [9]. 
Основно средство на тактическото мислене е тактическото упраж-
нение, което представлява система от психически, физически и пси-
хо-физически упражнения. Те се изпълняват съвършено в съответс-
твие с изискванията на конкретната екстремална ситуация. 

Формирането на тактическата готовност за оцеляване в екстре-
мални ситуации е сложен процес, непосредствено свързан с основни-
те функции на управление: 1) Целеполагане; 2) Прогнозиране; 3) Мо-
делиране; 4) Вземане на решение; 5) Планиране; 6) Програмиране; 7) 
Организация; 8) Координация; 9) Регулация; и 10) Контрол [10]. 

Психическата, физическата, техническата и тактическата го-
товност в структурата на готовността за оцеляване в екстремални 
ситуации са взаимнодетерминирани. С нарастване на силата на 
взаимовръзките между тях се усъвършенства структурата на готов-
ността за оцеляване. Формира се адекватна готовност с висока сте-
пен. При понижаване на силата на взаимовръзките между тях се 
намалява степента на готовност, формира се неадекватна готовност 
за оцеляване в екстремални ситуации. 

 
Заключение 
 
Екстремалните ситуации като комплекс от условия на средата 

често изискват активни действия от човека, свързани с неговото 
оцеляване. Глобални фактори на ситуацията са опасността и 
трудността, които са взаимносвързани. Интегрална функция на 
опасността е рискът, на трудността – усилието. С нарастване на 
степента на опасността се повишава вероятността за реализацията 
ѝ в практиката. Значително нараства рискът от изпълнение на опре-
делените действия. Повишава се и степента на трудност на ситуа-
цията, при която значително нараства усилието, което е в основата 
на движенията и действията. За да се реагира ефективно и дейст-
вията да бъдат целесъобразни с оглед на съхраняване на живота и 
здравето на човека, попаднал в екстремални ситуации, е необходи-
мо формиране на адекватна готовност за оцеляване. Структурата 
на готовността за оцеляване е изградена от психическа, физическа, 
техническа и тактическа готовност, които са в единство. За да се 
формира адекватна готовност за оцеляване в екстремални ситуа-
ции, е необходима целенасочена подготовка. 
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Abstract: In this study, we will look at the notion of terrorism financing as the 

provision or collection of funds in any possible way, directly or indirectly, with the 
intention of using them, or knowing that they will be used, in whole or in part, to 
commit acts of terrorism. Due to the limited format of this study, we will only analyze 
the use of non-profit charities and religious organizations to fund terrorist 
organizations as well as the funding of terrorist organizations through the voluntary or 
forced collection of various revolutionary taxes and donations. 

Keywords: acts of terrorism, transactions, terrorism financing, revolutionary 
taxes and donations 

 
Увод 
 
Финансирането на тероризма е дейност, насочена към фи-

нансовото и имущественото обезпечаване на тероризма, и най-
често обхваща следните направления:1 

 финансиране на терористичните организации; 
 финансиране на извършването на конкретни терористични 

актове; 
 финансиране с цел осигуряване на необходимото оборудва-

не и спомагателни средства за терористите – оръжие, транспортни 
разходи, консумативи, фалшиви документи, подкупи и други опера-
тивни разходи; 

 финансиране с цел изграждане на тренировъчни лагери и 
бази за подготовка на терористи; 

 материално стимулиране на лица, организации и държави за 
извършване на актове на тероризъм; 

                                                 
1 Вж. Директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяването на из-
ползването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансира-
нето на тероризма. 
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 финансиране на издаване и разпространяване на пропаган-
дни материали. 

Политическата насоченост на тероризма, нормативните преч-
ки, географските ограничения, различията в структурите на отдел-
ните групи и влиянието им предопределят основните механизми на 
финансиране и те най-често са следните: 

 финансиране и подкрепа на тероризма като държавна поли-
тика от заинтересувани страни; 

 развиване и печалби от легална стопанска дейност; 
 поддържане и използване на нелегални механизми на фи-

нансиране, като: 
- производство, разпространение и търговия с наркотици; 
- контрабанда на стоки; 
- пране на пари; 
- други криминални престъпления – трафик на хора, фалши-

фициране на пари, документи, рекет, отвличания, обири, грабежи; 
 използване на нестопански благотворителни и религиозни 

организации; 
 събиране (доброволно или насилствено) на различни вноски, 

революционни данъци и дарения. 
 
§ 1. Използване на нестопански благотворителни и ре-

лигиозни организации за финансиране на терористични ор-
ганизации 

 
Благотворителните дружества и други нестопански юридически 

лица са важен механизъм, по който успешно могат да се прехвърлят 
фондове от една точка на света до друга, без това да буди подозре-
нието на институциите, работещи по противодействие на тероризма. 

Обединяващият фактор за участниците в тези формирования 
е различен. 

Трудно може да се обоснове забраната или отказът да се ре-
гистрира на територията на дадена държава подобна формация – 
тя изпълнява по презумпция общественополезна, културна или ху-
манитарна дейност, няма икономическа насоченост и на пръв пог-
лед не представлява заплаха за националната сигурност. 

Терористичните актове, извършени в света след 2000 г., прив-
лякоха вниманието към тероризма не само на представителите на 
специалните служби, но и на дейците на науката, политиците, опит-
ващи се да внесат своя принос в решаването на този проблем.2 

                                                 
2 Савов, И. Законът за противодействие на тероризма и произтичащите от него 
изменения и допълнения в някои от специалните български закони. – В: Юбилеен 
сборник на Висшето училище по сигурност и икономика, 2016, с. 202 – 208. ISBN 
978-619-7343-00-7. 
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Въпреки това след 11 септември 2001 г. се оказва, че тези характе-
ристики на редица благотворителни организации способстват и за 
развиване на терористична дейност и обезпечаване на организира-
ните ѝ изпълнители. 

Един от най-характерните примери е помещаващата се в САЩ 
и свързана с „Хамас“ фондация „Holy Land Foundation for Relief and 
Development“. На 6.09.2001 г. агентите на ФБР атакуват офисите на 
„Infocom“ – интернет компания, свързана с „Хамас“ и споделяща 
офиси с „Holy Land Foundation“. 

Междувременно силите на НАТО атакуват офиса на фондаци-
ята в Косово, отчитайки разузнавателните данни, които показвали, 
че там се планират терористични атаки. 

При проведеното разследване било установено, че посочени-
те по-горе организации поддържат тесни финансови връзки с един 
от лидерите на „Хамас“ – Муса Абу Марзук, и че събирани с хумани-
тарни цели средства са използвани не по предназначение. 

Друга организация, за която служители на щатската админис-
трация твърдят, че е тясно свързана с „Ал Кайда“, е голямата сау-
дитска „Al-Wafa Humanitarian Organization“. Според американците 
тази формация била от този тип организации, които развивали мал-
ка хуманитарна дейност, а голямо количество пари били пренасоч-
вани за осигуряване на оръжия и екипировка. 

Както беше отбелязано вече, отклоняването на средства за 
благотворителност към терористични организации е широкоприла-
ган механизъм за набиране на фондове за групировките. Фактът, че 
се получава преплитане между официално обявената дейност на 
едно такова дружество и конспиративното канализиране на дарени-
ята в посока генериране на средства за терористична дейност, пра-
ви трудна точната оценка на мащабите на спонсорство. Въпреки то-
ва разследващите органи имат отбелязани известни успехи, от кои-
то се разкрива част от финансовия размер на тази активност. 

Всяка година Министерството на религиозните дела на Сау-
дитска Арабия отпуска общо 10 млрд. долара на различни благот-
ворителни организации по света. Според щатски служители една 
част от парите се насочват към свързани с Бен Ладен структури. 

Само през 2000 г. в САЩ фондацията „Global Relief 
Foundation“ е събрала 13 млн. долара, а за 2001 г. дружеството е 
оперирало с 5 млн. долара. За периода 1997 – 1999 г. фондацията е 
привела към Благотворителния комитет на Тулкрам 70 000 долара. 

Според информация на МВР на Испания Мохаммад Галиб Ха-
лаже – активист от мрежата на Бен Ладен, имащ отношение към 
финансовата част на групата, е трансферирал неколкократно 
средства към други ислямисти, един от които е ръководителят на 
клона на „Global Relief Foundation“ в Белгия – Набил Сайади (Абу 
Зайнаб). Последният получил 205 853 долара. 
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Как парите са били изразходвани за хуманитарни цели, не е 
установено с точност. Не е ясно и колко други подобни трансфери с 
неясно предназначение са били осъществени. 

През март 2002 г. федерални агенти атакуват офисите на сау-
дитските дружества „SAAR Foundation“ (наименувана на основателя 
си – шейх Салайман Абд ал Азис ал Райжини), „The Safa Trust“ и 
Международния институт за ислямски науки (International Institute for 
Islamic Thought – IIIT). Основанията за нахлуването на агентите са 
във връзка с отклоняване на средства към палестинските „Ислямски 
джихад“ и „Хамас“. 

През 2002 г. в интернет пространството е разкрит сайтът 
„Islam-on-line“, призоваващ за дарения, подкрепящи палестинската 
въоръжена борба. Посочен е списък на европейски, американски, 
южноафрикански и арабски нестопански организации (при разс-
ледването се установява, че са свързани с „Хамас“), на които да се 
превеждат парите. 

Друга благотворителна организация („International Islamic 
Relief Organization“ – IIRO) превела на близкия до „Хамас“ Комитет 
от Тулкрам 280 000 долара. 

По отношение на финансирането на тероризма чрез благотво-
рителни организации в България също има предпоставки да се раз-
виват подобни дейности. 

Част от ислямските училища не са регистрирани никъде, което 
означава, че Комисията по вероизповеданията не може да упражня-
ва ефективен контрол върху материалното обезпечаване на 
дейността им. 

На тази база е възможно при появата на терористична струк-
тура в България тя да набира средства точно по този път. 

Същевременно, за да се инициира разследване по тези проб-
леми, са необходими доказателства за нарушаване на вътрешното 
законодателство. Тяхното събиране е трудно поради факта, че в 
България все още няма орган, който едновременно да следи за 
дейността на тези организации и финансирането им и да има пра-
вомощия да ги разследва. 

При съществуващата система от органи взаимодействието се 
нарушава и дори при наличие на основателни подозрения за прес-
тъпление е трудно да се противодейства ефективно. 

 
§ 2. Финансиране на терористични организации чрез 

доброволно или насилствено събиране на различни рево-
люционни данъци и дарения 

 
Събирането на различни видове вноски, дарения и революци-

онни данъци също представлява популярен и ефективен механизъм 
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за натрупване на финансови и други материални активи за терорис-
тичните организации. Методиката за осъществяването на това доб-
роволно или насилствено съдействие е разнообразна. Обикновено 
тези финансови потоци се превеждат на даден субект от страна на 
етническа или религиозна диаспора в някоя част на света. 

Друг вариант е, ако дадена групировка е отвоювала зони под 
свой контрол, в рамките на които да наложи нова „данъчна“ полити-
ка, от която да се издържа. 

Трети вариант имаме, когато в рамките на дадена държава 
или област цивилното население събира средства на доброволен 
принцип, които са предназначени за подкрепата на определена кау-
за и защитниците ѝ. Специално при мюсюлманите широко разпрос-
транение е получил т.нар. „закат“, който по своята същност предс-
тавлява налог в размер на 2,5 – 3 % от дохода на всеки мюсюлма-
нин. Предназначението на събираната сума е с благотворителна и 
хуманитарна цел. 

Въпреки това практиката показва множество случаи, когато 
натрупваните по този начин средства се използват за тероризъм и 
финансиране на терористични организации. 

Уместен пример е отново фондацията „Holy Land Foundation for 
Relief and Development“, която развивала дейност и по направление 
на разпределение на даренията от локални комитети за закат в За-
падния бряг и Ивицата Газа към терористичната групировка „Хамас“. 

Агентите от ФБР установили, че начело на преобладаващата 
част от тези комитети в Палестинската автономия стояли известни 
активисти точно от тази организация. 

На базата на изследването на част от механизмите за финан-
сиране на терористичните организации можем да направим следни-
те изводи: 

 Характерното за повечето терористични организации е, че те 
не разчитат на един-единствен механизъм за финансирането си, а 
комбинират няколко пътища за набавянето на ресурси. Това им га-
рантира, че при евентуално пресичане на един от източниците на 
постъпления те ще са в състояние да продължат съществуването и 
оперативната си дейност. 

 Практиката показва, че при противодействието и разкрива-
нето на отделни елементи на групировките (т.нар. „клетки“) невинаги 
се достига до централизираната ръководна и разпределителна 
дейност на ръководството на организацията във връзка с постъпле-
нията. Установено е, че при някои терористични структури (напри-
мер подразделенията на „Ал Кайда“ в САЩ и Западна Европа) всяка 
отделна клетка е развивала и поддържала независима дейност (ос-
новно присъща на криминални банди) по финансовото си осигуря-
ване. В същото време структури като „Хизбула“ и „Хамас“ се ползват 
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с обществено афиширана чуждестранна помощ, която се разпреде-
ля по направления на централното ръководство. 

 Разследванията по въпросите на финансирането на теро-
ристичните организации и техните клетки доказват, че не е задъл-
жително въпросният субект, към когото се насочват средствата, да 
се намира в епицентъра или в покрайнините на даден конфликт. 
Напротив, широкоизползвани са и държави, при които на пръв пог-
лед няма пряка терористична опасност и които имат традиции и ус-
пехи в борбата срещу тероризма. 

 Терористичните организации могат да развиват дейности по 
финансирането си в различни точки на света. Членовете на една 
група е възможно да имат висок статут в Азия и в частност в Близ-
кия изток, което да им позволява да печелят стабилно за дейността 
си там, но в рамките на Европа и САЩ те са по-ограничени и трябва 
да разчитат на по-конспиративни и по-малко доходни дейности. 
Разбира се, налице е и обратна на посочената зависимост. 

 
Заключение 
 
Проблемът с финансирането на терористичните организации 

е наднационален и многовариантен, което налага комплексното му 
решаване. 

Ето защо считаме, че след като редица отговорни фактори в 
България и експертите от ЕС отчитат, че у нас съществува силна 
организирана престъпност, използваща разнообразни схеми за ико-
номическото си осигуряване, то е уместно да се допусне (в контекс-
та на посочените в изследването механизми за финансиране на те-
рористични групировки), че в страната ни е налице опасност при из-
вестни обстоятелства да се създаде благоприятна среда за разви-
ване на дейности, насочени към финансово осигуряване на теро-
ристични групи. 
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Специалните технически средства са метод, който се регла-

ментира в съответното национално законодателство и се използват 
за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления или те-
рористични актове. Тези средства са насочени към събиране на ин-
формация, която може да се окаже от изключително значение за 
зашитата на националната сигурност и борбата с престъпността. В 
същото време, очевидно, те представляват, макар и временно, на-
рушаване на основните човешки права и свободи. 

Неприкосновеността на личния живот се явява фундаментал-
но право на човека и играе първостепенна роля за поддържането на 
демократичното общество. Тя се явява неразделна част от човеш-
кото достойнство и заздравява останалите права, такива, като пра-
вото на свобода на изразяване на мнения, правото на свободен дос-
тъп до информация и свобода на сдружаване, и се признава от меж-
дународното законодателство по правата на човека.1 

                                                 
1 Всеобща декларация за правата на човека чл. 12; Международна конвенция за 
защита на правата на всички трудещи се – мигранти и членовете на техните 
семейства, чл. 14; Конвенция на ООН за правата на детето, чл. 16; Международен 
пакт за гражданските и политическите права, чл. 17; регионални конвенции, 
включително Африканска харта за правата и благополучието на детето, чл. 10; 
Американска конвенция по правата на човека, чл. 11; Принципи за свобода на 
себеизразяване на Африканския съюз, чл. 4; Американска декларация по правата и 
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Действията, ограничаващи правото на неприкосновеност на 
личния живот, включително контролът на телекомуникационните 
мрежи, могат да бъдат правомерни само ако са предвидени от за-
кон, необходими са за постигане на законни цели и са съразмерни с 
преследваната цел.2 

Преди интернет да получи толкова широко разпространение, 
правните принципи и логистичните трудности, характерни за мони-
торинга на комуникационните мрежи, създаваха ограничения за кон-
трола на комуникациите от държавните органи. 

През последните десетилетия логистичните бариери за прих-
ващане на комуникациите се снижиха, а прилагането на правните 
принципи в новия технологичен контекст предизвиква доста въпро-
си. Бурното развитие на отрасъла, в който на практика всичко се 
предава в цифров вид, и информацията за предаваните данни от 
комуникацията (да припомним, това е информацията за комуника-
циите на човек или използваните от него електронни устройства), 
стремително намаляващата се цена за съхранение и получаване на 
огромно количество данни, а също така предоставянето от потреби-
телите на лични данни на външните доставчици на услуги позволи 
на държавата да извършва наблюдение в безпрецедентни мащаби. 

Сега формирането на разбирането в съвременното законода-
телство в областта на правата на човека не успява да върви в крак 
със съществуващите и постоянно променящи се възможности на 
държавата за осъществяване на мониторинг на комуникациите, със 
способността на държавата да събира и анализира информация, 
получавана с помощта на различни технологии за мониторинг, или с 
увеличаващата се чувствителност в обществото към възможностите 
на държавата за достъп до информация. 

За да могат държавите всъщност да изпълняват своите задъл-
жения по международните права на човека, отнасящи се до прихва-
щане на предаваната информация, те трябва да съответстват на 
определени принципи. Тези принципи трябва да бъдат приложими 
както към мониторинга, прилаган от държавните структури, така и 
екстериториално. Принципите трябва да са приложими независимо 
от целта за прихващане на данните – подкрепа на дейността на пра-
воохранителните органи, защита на националната сигурност или ня-
какви други държавни цели. Те също така трябва да се разпростират 
и като задължение на държавата да съблюдава и удовлетворява 
правата на човека, и като задължение да се защитават правата на 
човека от нарушения от страна на недържавни структури, включи-
телно юридически лица. Частният сектор носи еднаква отговорност 

                                                                                                                   
задълженията на човека, чл. 5; Европейска конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, чл. 8; и др. 
2 Всеобща декларация за правата на човека, чл. 29. 
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за съблюдаването на правата на човека, особено вземайки под вни-
мание неговата важна роля при създаване, развитие и разпростра-
нение на технологиите, приложени в комуникационните мрежи, и 
осигуряване на тяхното поддържане, а също при необходимост от 
сътрудничество с държавните специални служби. Обаче рамките на 
тези принципи се ограничават в задълженията на държавата. 

Определянето на това може ли държавата да осъществява мо-
ниторинг на средствата за комуникация, които засягат защитена лич-
на информация, трябва да се базира на следните основни принципи: 

Законност. Всякакви ограничения върху правото на непри-
косновеност на личния живот трябва да бъдат посочени в закона. 
Държавата не трябва да приема или прилага мерки, които наруша-
ват правото на неприкосновеност на личния живот при отсъствие на 
публично съществуващ правен акт, отговарящ на стандартите за 
яснота и точност, достатъчен за осигуряване на разбиране от насе-
лението на това в какви случаи ограниченията ще се прилагат. 

Законност на целите. Законите трябва да допускат прихва-
щане на комуникационните съобщения от страна на определени 
държавни агенции само за постигане на законни цели, които да съ-
ответстват на законни интереси от първостепенна важност, необхо-
дими в едно демократично общество. 

Необходимост. Законите, допускащи мониторинг на комуни-
кационните мрежи от страна на определени държавни агенции, 
трябва да ограничават това действие само в случаи, когато тази не-
обходимост е абсолютна и очевидна за постигане на законна цел. 

Съответствие. Всеки случай на контрол на комуникациите, 
санкциониран от гледна точка на закона, трябва да съответства на 
постигането на конкретна установена от закона цел. 

Пропорционалност. Мониторингът на комуникационните 
мрежи трябва да се разглежда като акт на сериозна намеса, нару-
шаващ правото на неприкосновеност на личния живот, свобода на 
мнение и свобода на изразяване, заплашващ самите основи на де-
мократичното общество. Решението за неговото провеждане трябва 
да бъде прието по пътя на преценка за очакваната от него полза и 
потенциалната загуба, която може да бъде нанесена на правата на 
човека и другите съпътстващи интереси. 

Компетентен съдебен орган. Решенията относно контрола 
на комуникационните мрежи трябва да взима компетентен съдебен 
орган, който се явява безпристрастен и независим. 

Подходяща правна процедура. Подходящата правна проце-
дура изисква държавата да съблюдава и гарантира правата на чо-
века чрез осигуряване на това, щото предвидената в закона проце-
дура, която ограничава нарушаването на правата му, в достатъчна 
степен да е описана в закона, целесъобразно да се практикува и да 
е достъпна на широката общественост. 
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Прозрачност. Държавата трябва да осигури прозрачност по 
отношение на използването, мащаба и потенциалните възможности 
на технологиите за подслушване на комуникациите. Държавата 
трябва да предостави на обществеността достатъчно количество 
информация, за да могат хората напълно да разберат мащаба, при-
родата и прилагането на законите, разрешаващи контрол на кому-
никационните мрежи. 

Обществен контрол. За осигуряване на прозрачност и по-
дотчетност на държавната система за контрол на комуникациите 
трябва да се установят механизми за независим контрол. 

Гаранции против нелегитимен достъп. Държавата трябва 
да приеме законодателство, криминализиращо нелегалния контрол 
на комуникациите от обществени или частни субекти. 

В нашата страна основните нормативни актове, които позво-
ляват осъществяването на негласен мониторинг на комуникациите и 
противоправните действия на лица (физически или юридически), 
както и на престъпни групи, са Законът за специалните разузнава-
телни средства (ЗСРС)3, Законът за електронните съобщения 
(ЗЕС)4 и Наказателнопроцесуалният кодекс (НПК)5. Тяхното изуча-
ване и анализ позволяват да се даде отговор на въпроса доколко 
нашето законодателство отговаря на международните правни нор-
ми и принципи. 

В периода 2001 – 2017 г. българското общество стана свиде-
тел на безпрецедентна поредица от поводи за обстойно преосмис-
ляне на процедурите, органите и механизмите по прилагане на СРС. 
Именно тази специфика на специалните технически средства и ме-
тоди налага те да бъдат регулирани по такъв начин, че да се гаран-
тира тяхното прилагане единствено за нуждите на наказателното 
производство и за защита на националната сигурност на страната. 

Законът за специалните разузнавателни средства през пос-
ледните години претърпя редица динамични промени, които допри-
несоха за повишаване на разузнавателните и информационните 
възможности на специалните служби, както и за значително разши-
ряване на професионалния и експертния им капацитет и способнос-
ти във връзка със събирането на информация, отнасящата се пряко 
до защитата на националната сигурност. 

Със Закона за противодействие на тероризма се даде тласък 
на една положителна инициатива в държавното ни управление с 

                                                 
3 Закон за специалните разузнавателни средства. – Обн. ДВ, бр. 95 от 21.10.1997 г.; 
доп. ДВ, бр. 70 от 6.08.1999 г. … изм. и доп. ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.; изм. и доп. 
ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 
4 Закон за електронните съобщения. – Обн. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. ДВ, бр. 
109 от 20.12.2007 г. … изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 
5 Наказателнопроцесуален кодекс. (В сила от 29.04.2006 г.) – Обн. ДВ, бр. 86 от 
28.10.2005 г.; изм. ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. … изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 
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оглед на защитата на страната ни от престъпни прояви и бъдещи 
терористични атентати. Към тези новости можем да причислим про-
мените за допълнително ограничаване на някои свободи и права на 
гражданите при използването на специалните разузнавателни 
средства, които са приети от законодателната власт в редица де-
мократични държави. Към тези промени можем да откроим: 

 Създаване на специален ред за използване и прилагане и 
контрол върху използването на специалните разузнавателни средс-
тва и получените чрез тях резултати по отношение на тероризма с 
цел осигуряване на възможности за ефективно противодействие на 
това тежко престъпление. 

 Възможност за отпадане на задължителността да се изгот-
вят веществени доказателствени средства при прилагане на специ-
ални разузнавателни средства по отношение на дейности, свързани 
със защитата на националната сигурност. По този начин получената 
от прилагането на специални разузнавателни средства информация 
ще се използва основно за оперативни нужди, за информационно-
аналитична, прогностична и превантивна дейност. 

Трябва да отбележим и този факт, че се наблюдава развитие 
на законодателството по използване на специални разузнавателни 
средства в положителна посока, съобразено с практиката във во-
дещи държави от Европейския съюз. 

Внимателният анализ подсказва, че в съвременните условия 
от потенциални опасности и заплахи за националната сигурност 
придобиването на актуална изпреварваща информация е от ключо-
во значение за обезпечаване на средата за сигурност в Република 
България. Оттук можем да направим извода, че законодателят е 
длъжен да регламентира нормативна база, която да отговаря на 
бъдещите предизвикателства пред нашата страна. 
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Правото на сигурност е неотменимо и никой няма основание 

да лишава който и да е субект от това право, освен ако той сам не 
се лиши от защитата на това право с неправомерното си поведение. 
Многообразието на процесите в сигурността е поразително. Подло-
жени на въздействието на обстоятелствата, които налагаха, а в ня-
кои отношения и все още налагат да се бърза, вземащите решения 
в страната установиха постоянно висок ритъм на промени, като се 
започне от областта на законотворчеството и се свърши с ежеднев-
ното функциониране на структурите на сигурността. На основата на 
анализ на съвременната среда за сигурност се разкриват и оценя-
ват основните фактори, влияещи върху нивото на сигурност в Бъл-
гария. Средата на сигурност има външни и вътрешни параметри и 
според това как средата въздейства на нашата сигурност тя се раз-
глежда като пряко или косвено въздействаща. Въпреки условното 
деление поради динамичния си характер тенденциите, които се наб-
людават в международната среда за сигурност, много трудно се 
поддават на анализ и интерпретация. 

Съществуват следните взаимносвързани проблеми: динами-
чен характер на политиката за сигурност; актуалност и реалистичен 
подход при определяне на националните интереси и провеждане на 
политиката за национална сигурност; влияние на нетрадиционните 
заплахи за националната сигурност. Средата на сигурност в начало-
то на ХХІ в. е значително променена в сравнение с предходните де-
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сетилетия. Това се отнася както за средата на сигурност на света и 
на региона, така и за средата на сигурност на Република България. 
Специфичен момент, който е в пряка връзка със сигурността на 
страната ни, е, че нейното относително тегло в международните от-
ношения е сравнително малко, но веднага следва да се отбележи, 
че процесите и тенденциите в съвременния свят ни засягат не по-
малко от другите участници в него, а в някои отношения нашите 
проблеми са дори по-сложни за разрешаване от тези в други дър-
жави. Позитивните фактори на средата за сигурност имат важна ро-
ля в нашата политика за сигурност. 

Средата на сигурност обаче е особено важна за политиката за 
сигурност със своите негативни въздействия. Те са тези, които 
следва да се отчитат, да се анализират, те са тези, на които следва 
да се подготвят адекватни отговори и в крайна сметка да се контро-
лират. Един от негативните фактори в световната среда за сигур-
ност е съвременният тероризъм. Събитията в началото на XXI в. 
показаха, че една от най-големите заплахи и предизвикателства за 
човечеството е тероризмът, а войната срещу тероризма е нов вид 
война, която се води от нов вид участници, с различни методи и 
средства за воюване, война, в която е въвлечено и реално участва 
цивилното население. Всеобща констатация е, че съвременният 
свят е изправен пред заплаха от международен тероризъм. Той е 
дело преди всичко на екстремистки групи, които много често заста-
ват зад идеите на фундаменталисткия ислям. Основната причина за 
активизирането на фундаментализма се дължи на наличието на 
преобладаващо население в младежка възраст, за чието поведение 
са характерни активността, бунтарството и дори агресивността. По-
лученото образование е далеч под нивото на усилията, които се по-
лагат за неговото масовизиране. Ключът за разпространението на 
тероризма е въздействащата идеология, подкрепата на местното 
население, слабата иракска и сирийска армия. Силата на терора и 
подходящото финансиране и въоръжение са в основата на първо-
началните успехи на „Ислямска държава“ (ИД) и на обявяването на 
халифат, който е „пирамидално“ изградена полицейска държава, 
подчинена на насилие и страх. Употребата на термина „радикализа-
ция на мюсюлманското население“ е сравнително нов и започна да 
се употребява масово след 11 септември 2001 г. Някои от основните 
мотиви за радикализация са: 

1. Обработване чрез радикална идеология и трансцендентални 
ползи. Водещ мотив за радикализацията са ползите, които ще се по-
лучат в отвъдния живот заради богоугодните действия в този живот. 

2. Несправедливото според тях отношение към мюсюлманска-
та религия. Един от водещите мотиви е „убеждението“, че мюсюл-
манската религия е несправедливо репресирана от демократичния 
свят. Това е свързано с разликите между поколенията емигранти и 
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много по голямата радикализация на младото поколение, което е 
родено там. 

3. Отдаденост на героизъм, романтика и политическа кауза. У 
младото поколение се открива желание за постигане на обществен 
идеал, героизъм и жажда за романтика. Част от привлекателността 
на ИД се дължи на представянето на обществения идеал за изграж-
дането на нов свят. 

4. Враждата към шиитите. Според изявления на лидери на ИД 
най-големият враг са шиитите. 

5. Икономика и благосъстояние. Неплащането на данъци и 
обещание за благосъстояние. 

6. Желание за реализация, психически проблеми. Във всеки 
военен конфликт има хора, които търсят военна реализация. Ради-
калният ислям играе роля на колективен отдушник и ясна алтерна-
тива на индивидуалния избор. На практика ислямският фундамен-
тализъм се оказа част от невидимия фронт, чиято демаркационна 
линия не съществува. Тези групи действат в мрежи и често са гото-
ви да извършат самоубийствени терористични актове, както и атен-
тати с използване на химически, бактериологични и радиологични 
оръжия. Съществуват заплахи от терористични атаки срещу важни 
елементи на националната критична инфраструктура, както и зап-
лахи от кибератаки. Улесняващо обстоятелство за съвременните 
терористи е високоразвитата комуникационна среда в съвременния 
свят, която позволява достъп до нужната им информация и коорди-
ниране на действията им по начин, непознат в миналото. 

Основни елементи на терористичната дейност са политичес-
ката мотивация, насилието и организацията на действията. Полити-
ческата мотивация е тази, която отличава тероризма от криминал-
ната и организираната престъпност. Целите на тероризма винаги са 
политически, а на организираната престъпност са винаги икономи-
чески. Пресечната точка между тероризма и организираната прес-
тъпност могат да бъдат финансовите средства, придобити по прес-
тъпен начин. Характерно за тероризма е и това, че той действа не-
легално, под добре организирано прикритие. Тероризмът служи за 
политическа изява на терористите независимо от мотивациите им 
(идеологически, религиозни, етнически). Много често самите теро-
ристи създават собствените си каузи. Тероризмът винаги си поставя 
като основна стратегическа цел именно властта – да господства и 
подчинява, да сплашва и да контролира, и като краен ефект да пре-
дизвиква политически промени. Затова насилието е условие, без 
което терористите не могат да изградят нито стратегията си, нито 
тактиката си. Антитерористичният елемент на политиката за сигур-
ност е един от основните в структурите за сигурност. Република 
България създаде и развива сили за борба с тероризма. Широко се 
разгърна изследователската и практикоприложната работа по изу-
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чаването, анализа и разработването на противодействието на съв-
ременния тероризъм. От началото на века българската научна ми-
съл в сферата на сигурността е силно ангажирана с този тип изс-
ледвания. Изучаването на тероризма, на неговите прояви и проти-
водействието му е съществена част от тематиката в редица висши 
учебни заведения, където се обучават както български, така и чуж-
дестранни студенти. 

В страната се развиват способности за антитерористична за-
щита на българските военнослужещи, полицаи и граждански лица, 
участващи в мисии по установяване и поддържане на мира в конф-
ликтни точки по целия свят. В тези мисии българските представите-
ли са подложени на относително по-висок риск от терористични ата-
ки в сравнение с гражданите на територията на Република България. 

По тези въпроси нашата страна е в тясна връзка и сътрудни-
чество с други държави, които са наши съюзници и партньори, за 
подпомагане на антитерористични акции в чужбина. Страната ни 
участва в подкрепа на законното правителство на Афганистан и 
допринася за намаляване и преустановяване на дейността на теро-
ристичните мрежи в тази държава. Намирайки се относително наст-
рана от преките терористични заплахи, Република България следва 
да бъде ориентирана към няколко основни насоки. 

Първата от тях е да се поддържа непрестанна активност на 
анализаторите, на разузнавателните и на полицейските служби, за 
да има страната висока способност за откриване и неутрализиране 
на терористични акции на територията на Република България. 
Следващата насока е да се поддържат и развиват държавните гра-
ници като важен орган на националната сигурност и бариера срещу 
проникването на терористични мрежи и групи на територията на 
страната, а по този начин и на територията на Европейския съюз. 
Прилагане на високотехнологични средства за контрол на граница-
та, както и развитие и усъвършенстване на национална идентифи-
кационна система. Друга насока е подготовката на страната и на 
населението за подобряване на способността ни да се справяме с 
последиците от терористично нападение, като успоредно с тази 
подготовка да се обърне вниманието на държавата и на нейните 
партньори в лицето на частния сектор, отделните граждани и мест-
ната власт към подобряване на защитата на уязвимата обществена 
инфраструктура и интензивно посещавани обществени обекти и 
места, като се подобри тяхното планиране, изграждане, пряка защи-
та и контрол, както и снабдяването им с необходимите критични за-
паси в случай на криза и в частност на терористична атака. В 
дейностите по защита от терористичен акт следва да се ангажират 
всички институции, власти и групи хора, да се включи населението 
на страната, представителите на практикуваните религии у нас, ме-
диите. За целта е необходимо да се създадат правни условия от 
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политиците за активно участие на обществото, за съвместни дейст-
вия в интерес на борбата срещу терористичната заплаха. 

В тази връзка е и следващата насока, а именно да се развива 
правната уредба, отнасяща се до борбата с тероризма, така че да 
се постига нужната оперативна свобода на антитерористичните 
действия, но без да се стига до превишаване на правомощията, ко-
ито да нарушат нормалния живот на обществото. 

Накрая естествено е да се осигури нужното финансиране на 
тези дейности, да се поддържат тесни съюзнически отношения как-
то в зоните на нашето участие в регулиране на конфликти, така и в 
съюзния формат на нашите отношения и, разбира се, да продължа-
ват изучаването на тероризма и набелязването на мерки за проти-
водействието му. Акцентът трябва да се поставя все повече върху 
превенцията, свързана с разкриване на антихуманния заряд на екс-
тремистките идеи, както и върху усилията, които Република Бълга-
рия реално полага за подпомагане на нормалния живот в зоните на 
конфликт, поразени от екстремистки действия. 

Друг световен негативен фактор на средата за сигурност е 
международната организирана престъпност. В началото на XXI в. 
организираната престъпност е безспорна гореща тема в политичес-
кия дневен ред и в публичния дебат. Съвременната организирана 
престъпност е надрасла вече традиционните схващания за йерар-
хичност и корупция и като се възползва от наднационалната интег-
рация и технологичния прогрес, тя използва недостатъците и огра-
ниченията на правните системи, нанася сериозни щети на индиви-
дуалното имущество и оказва изключително вредно влияние върху 
социалнополитическата система и правните ценности, като човеш-
кия живот, околната среда, общественото здравеопазване и иконо-
миката. Изправени пред нарастващите нива на организираната 
престъпност през последните години, държавите по света предпри-
емат значителни реформи в сферата на наказателното производст-
во, за да повишат ефективността на органите, имащи правомощия в 
тази сфера. Целта е да се подобрят превенцията и противодейст-
вието на организираната престъпност. Съвременното наказателно 
преследване на организираната престъпност изисква значителни 
усилия. От една страна, в инструментите за международно сът-
рудничество и в националните законодателства трябва да се разг-
раничи и дефинира това явление, срещу което трябва да се борят 
националните и международните институции; от друга страна, е 
нужно да се осъвременят методите на противодействие, тъй като 
всеки опит за борба с тежката престъпност с познатите методи е 
обречен на неуспех. 

При оценката на ефективността на борбата срещу организи-
раната престъпност се набляга много повече на стaтистическото 
оценяване и на количествените индикатори. Борбата срещу органи-
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зираната престъпност изисква друг вид оценка. Тъй като става въп-
рос за явление, което нанася изключително много щети в икономи-
чески, политически и социален аспект, ефективността на органите, 
ангажирани в борбата срещу него, трябва да се съсредоточава мно-
го повече върху качествените аспекти, оказващи пряко влияние 
върху обществото като цяло. Очевидно е, че унифициран модел на 
противодействие на тежката престъпност не може да има. Всяка 
държава реагира на този проблем по различен начин, в зависимост 
от вътрешнополитическата и институционалната си организация, 
както и според обществените настроения и очаквания. Дори използ-
ването на конкретен елемент от реформа, осъществена в друга 
държава, е желателно да се прави само ако неговият контекст е от-
четен и правилно разбран. 

Стремежът към по-висока ефективност на наказателното 
преследване (наказателния надзор) в противодействието на органи-
зираната престъпност не може да бъде основание за безпределно 
ограничаване на основните права и конституционните гаранции, 
признати в правовата държава, колкото и тежки да са формите на 
престъпност, на които трябва да се противодейства. Защитата на 
публичните права и свободи е основен стълб в демократичната 
държава за разлика от полицейската държава, в която са позволени 
всички действия под претекст за ефективна борба против организи-
раната престъпност. Организираната престъпност има особено теж-
ки последици за държавата: намесата на престъпната група на па-
зара може да предизвика изкривявания, които стават още по-тежки 
след премахването на държавния монопол върху облагането; това 
застрашава инвестициите и спестяванията на гражданите; допълни-
телните разходи за стопанската дейност възпират потенциалните 
инвеститори; държавата губи способността си да действа като пос-
леден гарант на кредитните и стопанските гаранции; инвестициите в 
бизнеса се извършват в зависимост от възможностите за пране на 
пари, а не в зависимост от критериите за производителност. 

В сравнение с международната организирана престъпност ор-
ганите за противодействието ѝ се адаптират като цяло много по-
бавно към променящата се обстановка. Комплексният характер на 
международната организирана престъпност поставя органите за 
противодействие пред необходимостта да развиват за кратко време 
нови, оптимални форми на сътрудничество. Очаква се този нов за 
практиката на българските специални служби модел да даде по-
широки възможности за бързо и синхронизирано противодействие 
на особено опасната престъпност, в т.ч. и на международната орга-
низирана престъпност. Развитие на тази тенденция в сферата на 
външното разузнаване би засилило потенциала за справяне с нови-
те предизвикателства. 
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Министерството на вътрешните работи и българските разуз-
навателни служби поддържат активни оперативни връзки със своите 
съюзници и партньори в региона, в Европа и в света, като реализи-
рат редица успешни операции в борбата с международната органи-
зирана престъпност. Те са партньори на Europol и Eurojust, сът-
рудничат по обмен на данни, свързани с пресичането на нелегални 
канали за прехвърляне на крадени автомобили, стоки, трафик на 
хора и на наркотици, оказват си съдействие по екстрадиция на лица. 
Насоките за действие в рамките на този елемент на политиката за 
сигурност следва да бъдат няколко. Необходимо е преди всичко да 
се работи за подобряване на съгласуваността, тъй като, както пока-
за анализът, това е едно от слабите места в пространството на си-
гурността у нас. При това в случая става дума за съгласуваност в 
значително по-широки мащаби, отколкото традиционно се мисли, в 
съгласуването следва да се включат освен органите на полицията и 
на разузнаването, също и тези на транспорта, финансите, общините 
и икономиката. 

Друга насока е информационната осигуреност на това проти-
водействие. Нашата база данни за борба с международната органи-
зирана престъпност следва да бъде развивана в посока на съвмес-
тимост и бърз обмен с партниращите с нашите служби за сигурност 
и техните бази данни. Следваща насока е полагането на необходи-
мите грижи за укрепване на правния, професионалния и социалния 
статут на служителите, ангажирани в борбата с международната 
организирана престъпност, с което да се повишат тяхната устойчи-
вост и отговорност. 

В най-тежко състояние е въпросът за справянето с корупцията 
у нас. Тя си остава една от бедите на съвременното българско об-
щество. Корупцията намери почва при смяната на собствеността и 
продължава да черпи сили от неуредени въпроси на регулирането, 
контрола и санкциите, свързани със собствеността у нас. Корупция-
та отслабва правителствата и подкопава дори и добре замислените 
реформи в основните сфери на обществения живот и, разбира се, 
сред тях и в сигурността. Корупцията вирее на благоприятната поч-
ва на някои практики в управлението на държавата и общините, 
свързани със съзнателно или поради некомпетентност усложнени 
разрешителни и лицензионни режими, с възлагане на обществени 
поръчки, с широко участие на държавата в различни видове собст-
веност. Промяната на този маниер на работа на администрацията 
налага не просто отделни решения, а смяна на цялостната фило-
софия на администриране. Следва да се има предвид и културният 
контекст на феномена корупция. Той вирее на почвата на вездесъ-
щата система на връзките, която беше основен начин хората да се 
справят с хроничните дефицити на тоталитарния живот. Независи-
мо от приемането на антикорупционен закон и последния положите-



СИГУРНОСТ 

 31 

лен доклад на Европейската комисия проблемът с корупцията оста-
ва водещ за българските граждани. Необходими са много по-големи 
усилия от политическата класа в България за справяне с корупцията 
и много по-голяма политическа воля за справяне с този феномен. 
За това е необходимо взаимодействие с всички институции, призва-
ни да се борят срещу корупцията. 
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Същност на контраразузнавателната операция по опе-

ративно-техническо проникване 
 
Това са едни от често провежданите операции на контрара-

зузнаването, при които се цели придобиване на актуална достовер-
на и навременна информация директно от нейния носител чрез из-
ползване на технически средства. Контраразузнавателната опера-
ция по оперативно-техническо проникване следва да бъде опреде-
ляна като високорискова и сложна в организационно и техническо 
отношение дейност, която ангажира относително голям ресурс от 
сили и средства и се провежда в напрегната обстановка, свързана с 
подчертан дефицит от време. 

На тази основа контраразузнавателната операция по опера-
тивно-техническо проникване може да бъде определена като слож-
на и високоорганизирана форма на контраразузнавателно противо-
действие, насочена към създаване на организация и условия за 
секретно и тайно преодоляване на защитите за сигурност на про-
тивника и безпрепятствено монтиране, експлоатация и демонтиране 
на технически средства, които да позволят събирането на опера-
тивно значима информация за лица, предмети, вещи, документи 
или други носители на информация, които пряко или косвено са 
свързани с осъществяването на шпионска дейност. 
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В технологичен аспект контраразузнавателната операция по 
оперативно-техническо проникване следва да се разглежда като 
съвкупност от разнородни, но взаимнообвързани мероприятия, кои-
то се провеждат хронологически, последователно или синхронно в 
зависимост от етапите на операцията. 

Значимостта на операциите по техническо проникване се оп-
ределя и от невъзможността в конкретни случаи и при конкретни 
обстоятелства да бъде набавена необходимата информация по 
друг начин. Това дава основание контраразузнавателната операция 
по техническо проникване да бъде разглеждана като комплекс от 
контраразузнавателни действия и мероприятия, обединени от 
един замисъл, провеждани в определена последователност и ръ-
ководени от един център, които са осъществявани с цел овладя-
ване на разузнавателни позиции, временно или постоянно, с по-
мощта на технически средства в средата на противника и уста-
новяване на слухов, визуален, електронен, компютърен или друг 
контрол върху комуникациите или каналите за пренос на данни на 
чуждите разузнавания, прикрити на наша територия. 

 
Обекти на оперативно-техническо проникване 
 
Обектите на такива операции са носителите на информация. 

Такива носители могат да бъдат: 
- отделни лица и техните връзки, които се явяват носители на 

информация или чрез действията и поведението си издават приз-
наци на разузнавателна дейност; 

- вещи, предмети или документи, които също съдържат ин-
формация или признаци за осъществявана посегателска дейност; 

- специално оборудвани помещения, сейфове и др., както и 
технически устройства за съхранение или пренос на данни. 

В зависимост от пространствената определеност обектите мо-
гат да бъдат: 

- жилищни, служебни, обществени или помощни помещения, 
които се използват за провеждане на разговори или срещи; 

- различни превозни средства, в т.ч. и обекти на обществения 
транспорт, но в по-голямата си част това са лични моторни превоз-
ни средства; 

- специално оборудвани помещения, в които се съхранява 
информация или технически средства за нейното съхранение. 

Въпреки това разграничаване в голямата част от случаите на 
провеждане на контраразузнавателни операции по оперативно-
техническо проникване се касае за проникване, което се осъщест-
вява в различни помещения – жилищни, служебни и др. Най-често 
това са сгради на дипломатически и консулски представителства на 
чужди държави у нас; резиденции, вили и домове на дипломатичес-
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кия и помощния персонал на представителствата; други жилищни 
помещения, използвани за осъществяване на посегателска дейност; 
етажи от сгради, отделни стаи и помещения в тях; мазета, гаражи; 
комуникационна кабелна система, която използват. Обекти могат да 
се явяват и различни превозни средства, като кораби, катери, само-
лети, автомобили и други използвани от чужди разузнавачи или 
сътрудници на противника за осъществяване на посегателска 
дейност. В някои от случаите като обекти на техническо разузнаване 
биха могли да се определят всички онези места, които се използват 
или биха могли да се използват от чуждо разузнаване за създаване, 
работа, съхранение, придобиване, обработка или изпращане на 
разузнавателна информация, сведения, предмети и други матери-
ални носители на разузнавателна информация с помощта на техни-
чески средства. 

 
Цел и задачи пред операциите по техническо проникване 
 
Основна цел на техническото проникване е да се придобият 

разузнавателни позиции чрез технически средства в средата на 
чуждите разузнавания на наша територия в онези обекти, където се 
систематизира, обработва и шифрова събраната секретна инфор-
мация или се подготвя и изпраща до разузнавателните центрове. 

Задачите, които се решават с помощта на разглежданите опе-
рации, могат да бъдат определени по следния начин: 

- придобиване на данни за характера, обема и съдържанието 
на разузнавателната информация, намираща се на разположение в 
чуждите разузнавания; 

- получаване на информация за организацията, тактиката и 
насоките на разузнавателната дейност на противника; 

- разкриване на сътрудници на чуждите разузнавания из сре-
дите на българските граждани, както и на такива, влизащи в състава 
на основната, резервната, спомагателната или консервираната ре-
зидентура на наша територия; 

- провеждане на дезинформационни мероприятия и подготов-
ка на условия за осъществяване на оперативни игри с противника, 
както и за провеждане на мероприятия с изпреварващо значение 
спрямо нашата национална сигурност. 

 
Организиране и провеждане на контраразузнавателни 

операции по техническо проникване 
 
Възможно е разглеждането на операциите по техническо про-

никване да бъде подчинено на различна от досегашните класифи-
кации по отношение на етапите и стадиите, през които преминава. 
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Характерно е, че самата операция има подготвителна и същинска 
част. Отделните елементи, които се включват в различните стадии и 
етапи, могат да бъдат разгледани самостоятелно. 

Подготвителен етап по организацията на операцията: 
- определяне на целта и поставяне на задачите пред контра-

разузнавателната служба; 
- определяне на обекта; 
- очертаване на местата, начините на проникване и времето 

за неговото осъществяване; 
- определяне на участниците в операцията и разпределяне на 

функциите между тях; 
- възлагане на конкретни задачи на отделните изпълнители; 
- определяне на ръководен център на операцията и създаване 

на система за вземане на решения; 
- финансово и материално-техническо осигуряване на опера-

цията; 
- създаване на координация, възможности за взаимодействие 

и определяне на начините за връзка между отделните звена, участ-
ващи в операцията. 

Най-важният етап от организацията на контраразузнавателна-
та операция е планирането на мероприятията в тяхната последова-
телност и хронология и действията на отделните звена, както и на 
всеки един от участниците. За самото провеждане на операцията се 
изготвя самостоятелен документ – предложение за осъществяване 
на контраразузнавателна операция по техническо проникване. От-
делно се разработва план за провеждане на контраразузнавателни 
мероприятия и действия по тяхното осъществяване. В повечето слу-
чаи е необходимо да се изготвят и отделни съвместни планове, ко-
ординиращи дейността между различните служби, участващи в про-
вежданите операции. Не е изключено да бъдат изготвени планове 
за действията и мероприятията на отделните участници. При про-
веждане в хода на операцията на други оперативни мероприятия, 
най-често комбинации с цел извеждане на лица за тях, се изготвят 
отделни предложения. Допълнително контраразузнавателните 
служби изготвят в нагледен вид схеми за проникване, осигурителни 
маршрути, схеми на каналите за връзка и честотите, които ще се 
заглушават или ще се контролират по време на провеждане на опе-
рацията. 

Обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени в първия етап 
на подготовката на операцията: 

- точното разположение на сградата и помещенията в нея по 
архитектурен план; 

- подстъпите към помещенията и елементите, които осигуря-
ват тяхната сигурност (ключалки, брави, алармени системи и др.); 
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- лицата, които обитават, често посещават или пребивават за 
определен период от време в съответните помещения; 

- техническите особености на строителството и вида и харак-
теристиките на използваните електро- и комуникационни системи; 

- режимът на пребиваване на лицата в сградите; 
- наличието на физическа и техническа охрана за защита на 

сградите и помещенията. 
Към етапа на подготовката трябва да се включи и мероприя-

тието по осъществяване на предварителен оглед на обекта. Пред-
варителният оглед е необходим за осъществяване на проверка по 
отношение на възможността да се преодолеят средствата и систе-
мите за защита, както и поради необходимостта техническите служ-
би да набележат най-подходящите места за монтиране и камуфли-
ране на използваните технически средства. Поради тази причина е 
необходимо да се вземат проби от различни предмети и материали 
в помещенията, като подови настилки, боя, мазилка и др. 

Най-голямо значение за успеха на операцията имат системата 
от мероприятия, която проникващата група осъществява в самото 
помещение. Най-уязвими са тези прониквания, при които се прави 
първоначален оглед или се монтира оперативна техника. Високата 
степен на опасност се дължи на обстоятелството, че е възможно да 
останат следи от дейността на проникващата група. Тези следи мо-
гат да предизвикат съмнение в обекта или в негови близки и с това 
да застрашат или провалят самата операция. 

За всяко проникване се сформира временна структурна еди-
ница, която в зависимост от вида на проникването е с различен 
брой служители. Задължително в нея се включва оперативният ра-
ботник, пред който е възникнала необходимостта от провеждане на 
операцията. Той е основният организатор и отговорник за провеж-
дането. На второ място, са един или няколко специалисти от техни-
ческите служби, които осъществяват техническата страна на плана. 
И на трето място, при необходимост се привличат оперативни ра-
ботници от други звена, които изпълняват спомагателни задачи по 
създаване на условия за проникване. 

Предварителният оглед се провежда в съответствие с всички 
изисквания за секретност и конспиративност. Всички обекти се из-
веждат от сградата или се обезпечават. Групата, осъществяваща 
предварителния оглед, разполага с възможности да проникне в по-
мещенията и да изключи системите за защита по два начина: 

- Единият вариант е, като се използват възможностите на 
внедрената или придобитата агентура в средите на противника и 
чрез нея се осигурят съответните технически средства и необходи-
мата техническа информация (ключове, кодове, шифри). 

- Вторият вариант е при невъзможност за тяхното подсигуря-
ване проникващият екип на място да преодолява защитите и систе-
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мите за сигурност. Този вариант крие редица рискове и опасности от 
разконспириране и не би следвало да се прилага в практиката. 

След осъществяването на първоначалния оглед следва ета-
път на изработване, подготовка и проверка на техническите средст-
ва, които ще се използват в операцията. Обикновено това се осъ-
ществява от съответната техническа служба. 

Етап по осъществяване на техническото проникване 
Основният елемент на проникването е секретното оперативно 

влизане в помещение, което се осъществява от специално сформи-
рана оперативно-техническа група незабелязано за околните, без 
оставяне на следи и в отсъствието на всички лица, имащи достъп до 
помещението. 

На този етап също има подготвителна фаза. Тя се изразява в 
подготвянето и организирането на същите действия и мероприятия, 
които осигуряват успешното провеждане и на първоначалния оглед, 
но тук ще бъдат разгледани в подробности. Основният момент от 
организационна страна е разработването на предложения и подгот-
вянето на оперативни комбинации за извеждане на главните обекти 
и техните връзки, лицата от тяхното обкръжение извън района на 
операцията и тяхното ангажиране за определен период от време. 
Характерна е необходимостта за всеки обект и негова връзка да се 
разработи отделен план за комбинация. Недопустимо е да се из-
ползват еднотипни и шаблонни комбинации за различни лица – 
обекти на извеждане. Също така не трябва да се прилагат провеж-
дани в миналото комбинации, осъществени спрямо други чужди 
разузнавания, които биха били станали известни като контраразуз-
навателни похвати и методи на противника (на основата на обмен 
на информация със сродни служби). Не трябва да се прилагат и та-
кива комбинации, които създават изкуственост и неестественост в 
поведението на лицата. Най-подходящо е органите на сигурността 
да се възползват от естествени поводи, които са доловени в хода на 
контраразузнавателното наблюдение над обекта. 

Това предполага в хода на този стадий да бъдат решени 
следните задачи: 

- Създаване на условия за преодоляване по оперативен път 
на охраната и техническите средства, с които са защитени сградите 
и помещенията. 

- Създаване на организация за опазване на помещенията от 
лицата, които ги заемат или имат достъп до тях. 

- Организиране на надеждна охрана, която да създава непре-
одолими бариери на обекта и на всички други странични лица, за да 
не бъдат допуснати да се завърнат в помещенията. 

В организационен и тактически аспект по отношение на реша-
ването на първата задача контраразузнавателните органи са в със-
тояние да приложат няколко схеми на действие. За преодоляване 
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на охраната от физически лица обикновено се предприема осъщес-
твяването на вербовка на охраняващия или на някой от охранява-
щите помещението. Ако това е невъзможно или нецелесъобразно, 
се пристъпва към отстраняването на охраняващия чрез замяната му 
с друг. Ако и този вариант е невъзможен, се предприемат действия 
за временното отстраняване на охраняващия от подстъпите на по-
мещението. 

При преодоляването на техническите средства за защита на 
първо място се решава въпросът със заключващите устройства. 
Пред контраразузнавателните служби се очертават следните въз-
можности: 

- да набавят оригинален ключ за преодоляване на заключва-
щите системи. 

- да осигурят копие от оригиналния ключ; 
- да разчитат на секретно отключване с технически средства. 
Използването на оригинални ключове е възможно само при 

наличието на сътрудници на контраразузнаването в близкото обк-
ръжение на обекта, които да могат да изпълнят задачата по придо-
биване на ключа или по създаване на условия за неговото секретно 
изземване и ползване. Комбинацията, чрез която се изземва клю-
чът, трябва да бъде естествена и породена от действителна ситуа-
ция. Нейното провеждане е най-удачно в случаи, които касаят жи-
лищни помещения. При проникването в обществени сгради обикно-
вено се използват комбинации за набавяне на резервни ключове, 
предоставени за съхранение в извънработно време на отговорни 
служители или на хигиенния състав. 

При използването на копие от оригинален ключ контраразуз-
навателните органи провеждат система от мероприятия, насочени 
към секретно или зашифровано изземване на оригиналния ключ за 
кратък период от време, през който се създават условия на техни-
ческите служби за изработване на негово копие. Копието следва 
предварително да бъде изпробвано, преди да се използва за про-
никване в помещението. За провеждането на тези мероприятия от-
ново се прилагат оперативни комбинации, в основата на които стои 
пълното познаване на обстановката и личностните характеристики 
на лицето. Необходимо е в процеса на разработката да бъде наме-
рен отговор на въпросите: къде държат ключовете лицата, спрямо 
които ще се провежда комбинацията; оставят ли ги без надзор и за 
колко време; на кои места най-често ги оставят и т.н. В тези комби-
нации се използват елементи на подбуждане или на принуда. Под-
бужда се или се подтиква лицето чрез поставяне на задачи и разра-
ботване на линия на поведение на сътрудника да отиде на такова 
място, където би трябвало да си остави дрехите или вещите на гар-
дероб (басейн, сауна, фитнес, солариум и др.). Там се създават ус-
ловия за тайно изземване на ключа и за бързото му връщане. При-
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нудата се използва, за да се задължи лицето да извърши такива 
действия, които създават условия за секретно изземване на ключо-
вете от дрехите му (военни комисии, военни сборове, медицински 
прегледи и др.). Независимо на каква основа ще бъде изградена 
комбинацията, тя трябва да бъде убедителна и издържана за лице-
то и да не предизвиква подозрения. 

Възможно е копие на оригиналния ключ да бъде изработено и 
на основата на снети отпечатъци на оригинала. Това се прави в слу-
чаите, когато специалните служби разполагат с много малък период 
от време, в който да могат да изземат оригинала. При този вариант 
се прилагат същите оперативни комбинации, след което отпечатъци-
те се предават на техническата служба за изработване на копие. 

Съществува възможност копие на ключа да се изготви и в ре-
зултат на разглобяване на заключващото устройство. Това се из-
ползва в случаите, когато по никакъв начин не може да се набави 
оригиналът, но за сметка на това има възможност за непосредстве-
на работа по заключващото устройство. 

Към този стадий следва да се разглеждат и организационните 
и подготвителни действия по преодоляване на сигнално-
охранителните системи, с които е защитено помещението, предс-
тавляващо оперативен интерес. В практиката са познати три типа 
система за такава охрана. Това са централизиран тип, местен тип и 
локален тип. При централизираната охрана определен брой охра-
нявани обекти се включват за наблюдение на пулт в определена 
дежурна част (СОД, СОТ, охранителни фирми и др.). При постъпва-
не на сигнал в дежурната част се изпращат екипи, които за опреде-
лен период от време пристигат в сигнализирания обект. 

При местната охрана се извеждат датчиците на определени 
помещения в рамките на една сграда към местен пулт, където обик-
новено се осъществява дежурство. При подаване на сигнал работ-
никът по охраната или сам проверява помещението, или алармира 
чрез паникбутон съответната служба, полицейско управление или 
охранителна фирма. 

Мероприятията, провеждани от контраразузнавателните орга-
ни по преодоляване на сигнално-охранителните системи, обикнове-
но са насочени в следните области. Осъществява се система от 
действия по изучаването на определени лица и се пристъпва към 
провеждане на вербовка на конкретно лице от кръга на тези, които 
обслужват сигнално-охранителните системи, като му се възлага за-
дача да изключи системата за определен период на време, докато 
се осъществява проникването. Ако сигнално-охранителната дейност 
се осъществява от структура на МВР, то следва да се предприемат 
действия по координация и взаимодействие със съответните звена 
чрез изработване на съвместни планове и набелязване на мероп-
риятия, при които под правдоподобен предлог да бъде изключена 
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охранителната система за определен период от време. Ако тези два 
варианта са неприложими, се пристъпва към създаване на органи-
зация за секретно елиминиране на действието на охранителната 
система и последващото ѝ включване от специалистите от техни-
ческите служби непосредствено в процеса на осъществяване на 
проникването. 

Следващ стадий на този етап е провеждането на инструктаж и 
разпределяне на задачите между отделните звена, групи и участни-
ци в операцията. Особено внимание трябва да се обърне на точното 
изясняване на целта на операцията, начините на проникване и 
предприеманите действия по инсталиране и монтиране на техни-
ческите средства. Съществено място в инструктажа трябва да зае-
ме и анализът на евентуалните защитни действия, които могат да 
бъдат предприети от противника, както и необходимостта от това да 
не се предприемат грешни ходове от наша страна, да не се оставят 
евентуално някакви следи и други подобни действия, които могат да 
сигнализират за присъствието ни в обекта. Специален инструктаж 
се провежда за осигуряващата група по отношение на нейното раз-
положение, постовете, които ще бъдат заети, радиосредствата и 
начина на тяхното използване, както и конкретните задължения на 
участниците, особено при опасност от разкриване. За тези ситуации 
се разработват по няколко варианта за действие в зависимост от 
конкретната опасност. 

Съществено и определящо условие за успешното провеждане 
на операцията е проникването в дадено помещение да се извърши 
секретно, в отсъствията на лицата, които го заемат. За осъществя-
ването на това изискване контраразузнавателните органи използват 
три основни метода на опразване на помещенията, представляващи 
оперативен интерес: опразване на помещенията по естествен път 
от лицата, които ги заемат; опразване на помещенията чрез извеж-
дане на обитателите чрез прилагане на оперативни комбинации от 
специалните служби; съчетано прилагане на двата способа, като 
част от обитателите освобождават помещенията по естествен път, а 
другата част се извежда от органите за сигурност. 

Когато обитателите по собствени причини напускат помеще-
нията, без да им се оказва някакво въздействие, говорим за опраз-
ване по естествен път. Така те сами създават условия за секретно 
проникване. За да се възползват от тези условия, органите на конт-
раразузнаването трябва в детайли, от една страна, да познават об-
становката, навиците, времетраенето на отсъствието, възможността 
от появяване на близки и роднини и т.н., а от друга, да предприемат 
система от мероприятия за контролиране на лицата по време на 
тяхното отсъствие и своевременно предупреждаване при евентуал-
ното им завръщане. 
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При задачи от особена важност и тогава, когато условията не 
позволяват да се изчаква естественото опразване на помещенията 
или то е много малко вероятно, се пристъпва към извеждане на оби-
тателите чрез провеждане на оперативни комбинации. Тяхната цел 
е да се окаже скрито направляващо въздействие върху обекта и ли-
цата от неговото обкръжение да напуснат помещението, представ-
ляващо оперативен интерес, за времето, докато трае планираното 
мероприятие по проникване. Тези комбинации най-общо могат да 
бъдат разделени в четири групи: 

1. Комбинации, при които се използват служители на МВР за 
осъществяване на извеждането. Това са случаите, когато лицата се 
призовават или поканват за извършване на различни проверки от 
службите на министерството. Възможно е чрез служителите на 
прикритие лицето да бъде ангажирано служебно или изпратено в 
командировка. 

2. Комбинации, при които се поставят задачи на сътрудници 
на контраразузнаването по извеждането на лицата. Това са най-
често използваните в практиката комбинации поради възможности-
те, които притежават агентите, намиращи се в обкръжението на 
обекта. Скритото направляващо въздействие, което те оказват, се 
изразява в подбуждане към действие. Под формата на съвети, 
предложения или препоръки, които те дават на обектите, ги подтик-
ват да напуснат помещенията в определени дни или часове. В ос-
новата на тези комбинации са естествените нужди и потребности на 
обекта, а също така и естествените отношения между него и агента. 
Това са случаите, когато обектът се кани на гости от агента, води се 
на заведение, почивка, културно мероприятие или му се предоставя 
възможност сам да предприеме такива действия чрез набавяне на 
билети, правене на резервация и др. Ако обектът е в отношение на 
зависимост спрямо агента, в провежданата комбинация могат да се 
използват елементи и на принуда. В тези случаи на обекта се възла-
га определена задача, която го ангажира за съответен период от 
време, изпраща се в командировка, включва се в провеждането на 
отговорни дейности и др. 

3. Комбинации, при които се използват здравни институции, за-
ведения или други граждански органи и организации за извеждането 
на обекта. При тях също е задължително лицето да е в естествени 
отношения с тези органи и тяхната намеса да не предизвиква съм-
нения в него. Това са случаите на провеждане на текущи прегледи, 
настаняване на лечение или насрочване на специализирани прегле-
ди и др. Ангажирането на обекта с дейност на обществена организа-
ция, в която членува, е другият вариант за неговото извеждане. 

За успешното провеждане на операцията е необходимо не 
само лицата да бъдат изведени, но и в процеса на самото проник-
ване и монтиране на техническите средства да бъде изградена сис-
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тема от ефективни мерки за тяхното наблюдение и контролиране. 
Такова наблюдение може да бъде осъществено от служители на 
контраразузнаването или негови сътрудници, може да се осъщест-
вява от специализираните оперативно-технически служби (чрез 
провеждане на външно наблюдение) или може да бъде съчетание 
на двата способа. 

Следващият стадий е осъществяване на самото проникване и 
монтиране на техническото средство. Задължително действията на 
групата по проникване и монтаж се ръководят от служител на конт-
раразузнаването. Той носи отговорността за успешното провеждане 
на операцията и следи за действията на всички участници в групата. 
Много често в практиката се налага при монтирането на техническо-
то средство да бъде извършена проверка за неговата техническа 
ефективност. 

В процеса на проникване и монтиране на техническото средс-
тво от особено значение е гарантирането на безопасността на про-
никващата група. За тази цел се изгражда система от мерки за съз-
даване на охрана, която да включва определени сили и средства. В 
нейната основа стоят изграждането на подсигуряваща група и разп-
ределението на задачите в нея. Задачите, които решават участни-
ците в подсигуряващата група, са следните: 

- Да не допуснат по никакъв начин по време на проникването и 
монтажа на техническото средство в помещението да влезе стра-
нично лице – обектът, собственикът, негови близки или познати или 
служебни лица. 

- Да отстраняват всяко появило се лице пред входа на поме-
щението, което може да попречи на незабележимото проникване 
или изтегляне на проникващата група. 

- При възникване на опасност от завръщане на някое от конт-
ролираните лица да предприемат действия, с които да го задържат 
за определен период от време, като същевременно незабележимо 
за околните да съобщят чрез средствата за връзка на проникващата 
група за възникналата опасност. 

- Да контролират обстановката вън от помещението и ако се 
появят странични лица, които не представляват пряка опасност за 
проникващата група, но могат да чуят създадения шум, да подадат 
сигнал за прекратяване на работата, а след като опасността преми-
не, да подадат сигнал за продължаване. 

- При възникване на извънредни ситуации в резултат на про-
никване на странични лица в помещението да се намесят, за да га-
рантират безопасността на членовете на проникващата група. 

Участниците в прикриващата група първи заемат местата си и 
последни напускат територията на провежданото мероприятие. 
Тяхното разположение зависи от конкретните характеристики на те-
рена, сградите и помещенията, както и от промените в обстановка-
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та, които могат да настъпят в резултат на действия на обекта или на 
други лица. 

Следващият стадий е извеждане на проникващата група и 
привеждане на сградата и помещенията на обекта в първоначалния 
им вид. 

Етап по експлоатация на техническото средство 
За етапа на експлоатацията се разработва допълнителен план 

за осигуряване на опазването на техническото мероприятие. В пла-
на се предвиждат действия на основата на различни варианти, кои-
то могат да се предположат като ситуации, предполагащи разкрива-
нето на мероприятието. Необходимо е за различните варианти да 
бъдат предвидени комбинации с цел демонтиране или запазване на 
мероприятието. Обикновено контролът върху сигурността на мероп-
риятието, както и отговорността за неговото запазване пада върху 
службите за сигурност. Елемент от запазване на мероприятието е 
начинът на използване на придобитата от него информация. 

Етап по демонтиране на техническото средство 
Независимо от условията или факторите, които налагат де-

монтирането на техническото мероприятие, за неговото осъществя-
ване се налага създаването на същата организация и провеждането 
на същите действия, както при неговото монтиране. 
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Въпросът за извеждането на оръжия в открития космос и на-

лагането на тотален контрол над процесите на Земята вълнува 
войнолюбците отдавна. Хитлеристки ракетни конструктори през 
Втората световна война разработват проекти на самолети и ракети 
под формата на летящи дискове, силно напомнящи на неидентифи-
цирани летящи обекти – НЛО. Те провеждат своите изпитания на 
секретния ракетен полигон Пенемюнде през 1943 г., на който е изг-
радена най-голямата аеродинамична тръба в Европа. Само разгро-
мът на Третия райх през пролетта на 1945 г. им попречва да реали-
зират своята амбициозна програма за разработване на футуристич-
ни оръжия и тяхното разполагане в открития космос. 

Затова една от най-важните задачи на главнокомандващия 
съюзническите войски в Европа, генерал Дуайт Айзенхауер, в края 
на Втората световна война била да изпревари Червената армия при 
настъплението си в Североизточна Германия и да превземе хитле-
ристкия подземен завод „Миттелверк“ за производство на балистич-
ни ракети, завода за втечнен кислород, ракетния център и полигон 
край град Пенемюнде и стартовите позиции за ракетите Фау на 
близкия остров Узедом в Балтийско море. Тук през войната се раз-
работвало прословутото тайно оръжие на фюрера – балистичните 
ракети Фау-1 и Фау-2, с които били обстрелвани Лондон и други го-
леми градове на Великобритания. За целта бил използван робският 
труд на хиляди концлагеристи от близкия концлагер „Дора“. 
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128 немски ракетни конструктори начело с „бащите“ на Фау – 
Вернер фон Браун, Артур Рудолф и Валтер Дорнбергер, били пле-
нени от американците и отведени в САЩ. Заедно с тях били доста-
вени близо 1 т документация и няколкостотин вагона резервни части 
за крилатите балистични ракети на Вермахта. 

Немските ракетни конструктори били настанени в секретната 
американска военна база Ванденберг. На опитния полигон „Уайт 
сендс“ („Белите пясъци“) те започнали под строгия контрол на аме-
риканските военни да сглобяват и изпробват първите американски 
ракети Фау. 

През 1961 г. натурализираните немски ракетни конструктори 
разработили по идея на НАСА проект за космическа совалка „Даяна 
сор“. Той обаче бил замразен за сметка на по-актуалния проект за 
двуместен космически пилотиран кораб „Джемини“. 

След като руснаците сензационно изпреварили САЩ и изст-
реляли на 12 април 1961 г. първия човек в космоса – космонавта 
Юрий Алексеевич Гагарин, започнала невиждана надпревара между 
двете суперсили за надмощие в космоса, довела до раждането на 
нови революционни технологии в областта на науката и техниката. 

Появили се първите междуконтинентални балистични ракети с 
отделящи се бойни заряди, способни да поразяват всяка точка на 
земното кълбо и да предизвикат невероятни по мащабите си разру-
шения. Докато от съветска страна се залагало на легендарния раке-
тен конструктор Сергей Павлович Корольов, от американска страна 
все още се разчитало на немските ракетни гении Вернер фон Браун, 
Артур Рудолф и Валтер Дорнбергер, получили вече американски 
паспорти. 

Разработването на ракетноядрени оръжия вървяло паралелно 
с разработването на нови космически кораби. През 1961 г. НАСА 
изстрелва за първи път в космоса кораб от серията „Аполо“. На 20 
юли 1969 г. американците изпращат на Луната с кораба „Аполо-11“ 
астронавтите Нийл Армстронг, Майкъл Колинс и Едуин Олдрин. 
Проектът „Аполо“ струва на американските данъкоплатци 22 млрд. 
долара. 

На 23 март 1983 г. американският президент Роналд Рейгън 
подписва „Директива № 119“, с която стартира инициативата за 
стратегическа отбрана. Това е мащабна система за противоракетна 
отбрана – ПРО, с елементи на космическо базиране, която трябва 
да предотврати или ограничи възможното поразяване на територия-
та на САЩ от космоса. Системата е предвидена да прихваща съ-
ветски междуконтинентални ракети. Програмата изглежда толкова 
невероятна като цели и методи за постигането им, че средствата за 
масова информация я кръщават „Звездни войни“ по името на извес-
тната футуристична мегапродукция „Междузвездни войни“ на ре-
жисьора Джордж Лукас. 



доц. д-р Петър Ненков 

 46 

Крайната цел на проекта е завоюване на господство в космо-
са, създаване на противоракетен щит на САЩ, който да покрива на-
деждно цялата територия на Северна Америка чрез разполагането 
на няколко ешелона ударни космически оръжия, способни да прих-
ващат и унищожават съветските балистични ракети и техните бойни 
глави по време на всички стадии на полета им. 

Основните елементи на тази система се разполагат в космоса, 
на околоземна орбита. За поразяването на голям брой цели при 
евентуално нападение за няколко минути се предвижда използването 
на лъчеви, електромагнитни, кинетични, лазерни оръжия, както и на 
ново поколение ракети. Необходима е разработката и на специални 
космически спътници и мощни компютри за контрол и управление. 

По проект ПРО трябва да има два ешелона. Първият ешелон 
се състои от 4 геостационарни космически спътника, разположени 
над СССР на височина 35 км. Те имат за задача при изпреварващ 
ракетен удар на руснаците да засичат изстреляните ядрени ракети 
и да държат постоянна връзка с командния пункт на Космическото 
командване в САЩ. Освен тях се планира да има още 10 космичес-
ки „спътника убийци“, разположени на 28 км височина. Всеки от тези 
космически спътници щял да бъде въоръжен с по 150 противораке-
ти, които ще разстрелват в космоса изстреляните съветски ядрени 
ракети. 

Вторият ешелон се състои от 10 самолета за следене и насоч-
ване от типа „Ауакс“ Те щели да поддържат постоянна връзка с 4-те 
космически геостационарни спътника, разположени над Съветския 
съюз. 

Освен тях щяло да има базирани на територията на САЩ 5000 
ракети, които ще разстрелват промъкналите се през кордона на 
спътниците в космоса съветски ядрени ракети. Надеждността на 
противоракетната отбрана на САЩ да спре съветските ракети вари-
ра между 90 и 92 %. 

Руснаците реагират спокойно на американските разработки за 
ПРО. Те заявяват, че дори и 10 % от техните междуконтинентални 
ракети да достигнат Америка, от нея няма да остане нищо след ра-
кетния удар. Успоредно с това те залагат на модернизирането на 
своите ракетни комплекси. 

В съответствие с ИСО на 13 септември 1984 г. американците 
изстреляли от самолет Ф-15 „Eagle“ – двустепенна ракета „SRAM-
Altair“ (ASM-135A), с която бил прихванат и унищожен действащ 
космически спътник. Така бе изработена и изпробвана ефективно 
системата за прихващане и унищожаване на вражески ракети в кос-
моса, наречена „АСАТ“. 

Вследствие на гигантската надпревара във въоръжаването бе 
разработено неутронното оръжие. Американският учен Самюъл Ко-
ен създава концепцията за неутронната бомба през 1958 г. Въпреки 
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негативната нагласа на президента Джон Кенеди срещу проекта 
първата неутронна бомба е тествана през 1963 г. в подземен тунел 
в щата Невада. Разработването на оръжието е прекратено по вре-
мето на президента Джими Картър, но после е възстановено от 
Роналд Рейгън през 1981 г. 

Обикновените атомни бомби причиняват щети с кинетичната 
сила на взривната си вълна, с високата температура вследствие на 
нея, с електромагнитната вълна под формата на радиовълни и га-
ма-лъчи и с радиоактивното и химическото замърсяване. 
Водородните бомби постигат същите ефекти, в пъти по-големи, при 
тях детонатор е обикновена атомна бомба, а процесът на синтез 
протича с отделяне на неутрони. 

Неутронната бомба е разновидност на атомната. Тя като всяко 
друго ядрено взривно устройство също освобождава кинетична и 
топлинна енергия, но целевият ефект е излъчването на максимален 
брой неутрони. Обвивката на бомбата е направена от хром и никел, 
така че всички неутрони, които се отделят в момента на ядрената 
реакция, да бъдат пропуснати навън. Целта е тези неутрони да пре-
дизвикат изкуствена радиоактивност в околната среда и да унищо-
жат всички живи същества, намиращи се край епицентъра на взри-
ва. Има твърдения, че неутронните бомби не причиняват материал-
ни разрушения, което не е вярно. Истината е, че при тях разрушени-
ята са значително по-малки, отколкото при обикновена атомна бом-
ба, но местността става задълго необитаема заради силна 
радиоактивност. 

Надпреварата във въоръжаването ражда и лазерното оръжие, 
открито от американския физик проф. Чарлз Хард Таунс и съветски-
те физици проф. Николай Басов и проф. Александър Прохоров. Те 
са удостоени с Нобелова награда за работата си в областта на кван-
товата електроника, довела до създаването на лазера и мазера. 

Лазерът е устройство за генериране и усилване на светлина. 
Лазерният лъч се разпространява на големи разстояния, като слабо 
се разсейва. Именно тези уникални свойства го правят подходящ за 
оръжие. Лазерът може да действа почти мигновено на принципа изс-
трел – поражение. Лъчевите „куршуми“ (електромагнитният лазерен 
импулс) се движат със скорост, близка до тази на светлината – 300 
000 км/сек. Това създава условия за успешна стрелба по бързодви-
жещи се цели. Това е особено изгодно при стрелба по бягащи бойци, 
по вертолети, самолети, ракети, сиреч при изграждане на всякаква 
отбрана, включително противовъздушна и противоракетна. Същест-
вуват проекти за най-различни видове лазерни оръжия: с малка 
мощност – за ослепяване и унищожаване на жива сила; със средна 
мощност – за поразяване на електроннооптическите прибори и сило-
во въздействие върху летящи обекти; с голяма мощност – за силово 
въздействие върху самолети, вертолети, ракети, спътници... 
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Почти идеална среда за разпространяване на лазерния лъч е 
космосът. За тази цел САЩ създават бойни генератори за „звездни 
войни“. През ноември 1983 г. американците започват изследвания, 
които и до днес в зависимост от отпусканите средства ту се активи-
зират, ту затихват. В предлаганите оръжия за „междузвездни войни“ 
почетно място заемат именно лазерите. Учените смятат, че между-
континенталните балистични ракети са най-уязвими по време на 
стартирането, когато се ускоряват. Тогава могат да се използват че-
тири типа лазер – химически, ексимерен, на свободни електрони и 
рентгенов. 

При един експеримент лъч уцели спътник на Земята. Малко 
преди да настъпи нощта, от полигона „Уайт Сендс“ наземен лазер 
„изстреля“ лъч с диаметър 2 м по военен спътник. Последва втори, 
трети „изстрел“. Земята тутакси прие сигнал от спътника, че чувст-
вителните му уреди са регистрирали точни попадения през 3 – 4 
сек. Твърди се, че мощността на химическия лазер, създаден по 
технологията от 80-те години на миналия век, нарочно е била нама-
лена. В действителност той можел да изпепелява обекти в орбита. 

На 6 септември 1980 г. лазерът „Миракъл“ от разстояние 1 км 
разруши на земята втората степен на междуконтиненталната ба-
листична ракета „Титан-1“ и прехвана по-късно радиоуправляема 
мишена, която имитира противокорабна ракета. Изпитанията про-
дължават с цел да се уточнят критериите за поразяване на ракети 
различен клас. 

Още в средата на 80-те години на миналия век заместник-
председателят на съветската Академия на науките академик Пеле-
хов аргументирано успява да обори тезата на американците, че мо-
гат да създадат и инсталират в космоса надеждна противоракетна 
отбрана. Според него всичко това е блъф, целящ да изтощи СССР в 
гигантската битка за икономическо и военно надмощие със САЩ. 
Той разобличава и отбранителния характер на ИСО и доказва 
нейната нападателна същност. 

През 1981 г. САЩ създават своя космически кораб за многок-
ратно използване – совалката „Спейс шатъл“. Първоначално амери-
канците конструират само четири совалки. Те могат да носят макси-
мален товар до 22 т и 700 кг. Екипажите им се състоят от 5 до 7 аст-
ронавти. Те се изстрелват от двустепенна ракета носител, която из-
вежда кораба във висока орбита, на разстояние 75 – 80 км от Земя-
та. Първите космически кораби за многократно използване започват 
да се разработват на 5 януари 1972 г., когато президентът Ричард 
Никсън утвърждава програмата „Космическа совалка“ на НАСА. 
Силна поддръжка на програмата оказва по-късно президентът Ро-
налд Рейгън, тъй като совалките са ключово звено от програмата му 
„Звездни войни“. 
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Необходимостта от решаване на редица сложни и скъпи науч-
но-технически проблеми води до практическа невъзможност за съз-
даване на ПРО. Съвкупността от тези причини, както и краят на 
Студената война, която САЩ спечелват, става причина те да се от-
кажат в края на 90-те години на миналия век от по-нататъшното раз-
работване на програмата, както е била замислена първоначално. 

По-късно, след идването на власт в Белия дом на президента 
републиканец Джордж Буш, бе възобновена работата по практичес-
кото реализиране на системата за противоракетна отбрана. 

Това става причина Русия да отговори на предизвикателство-
то и днес ракетноядрената и космическата надпревара между двете 
суперсили се завихрят с нова сила. Това се дължи на факта, че 
след идването в Кремъл на власт на президента Владимир Путин 
Русия спря главоломното си пропадане като държава и реши да не 
държи свален гард пред американците. 

Руското военно министерство даде старта на модернизиране-
то на остарелия ракетноядрен потенциал и разполагането на пози-
ции на стратегическата ракета СС-19, носеща многобройни ядрени 
заряди, наречена „Сатана“. 

Това първоначално не стресна много администрацията на 
президента Джордж Буш-младши, което показва, че Белият дом ве-
че не се бои от руската ракетноядрена заплаха, а е насочил своето 
внимание към Азия, където очаква някои автократични режими, като 
този в КНДР, да изобретят тайно ядрена бомба и да я използват 
срещу тях. 

Успоредно с това Пентагонът започна разработката на компю-
търна програма, която да осигури на американците превъзходство в 
информационните технологии за десетки години напред и да отрази 
евентуални кибератаки. 

Владимир Путин заяви, че Русия разполага с нова мощна ра-
кета, която се движи супербързо, носи 10 ядрени бойни заряда и е 
способна да порази всяка точка от земното кълбо с голяма прециз-
ност. Става дума за ракетата „Топол-М“. Тя бе въведена на въоръ-
жение в руската армия и според експертите е ракетното оръжие на 
XXI в., което може да маневрира непредсказуемо за противниковите 
радари и да се движи като мълния. 

Тази нова руска ракета бе отговорът на Путин на решението 
на Белия дом да поднови работата по реализиране на противора-
кетна отбрана. Нещо повече, Путин заяви, че Русия е готова също 
да изгради над своите граници противоракетен „чадър“. 

Американският Департамент на отбраната разкри, че САЩ 
притежават ново, футуристично оръжие, наречено „хефниев ядрен 
заряд“. Експлозивът от хефний е с огромна поразяваща мощ. Един 
грам от изомера на хефний може да отдели разрушителна енергия с 
50 кг тротилов еквивалент. От този експлозив могат да се изработ-
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ват миниатюрни бойни глави, които по мощност ще превъзхождат 
многократно конвенционалните боеприпаси. Резултатът при взривя-
ване на този заряд е отделянето на високоенергетични гама-лъчи, 
способни да убият всяко живо същество, намиращо се в непосредс-
твена близост до епицентъра на взрива. 

В края на миналата година руското Министерство на отбрана-
та осъществи успешно изпитания на новата хиперзвукова ракета 
„Авангард“. Ракетата „Авангард“ може да излети в атмосферата 20 
пъти по-бързо от скоростта на звука и практически е невидима за 
радарите. През 2019 г. на въоръжение в руската армия ще постъпи 
новата междуконтинентална стратегическа ракетна система „Аван-
гард“. Ще бъде разгърнат полк, въоръжен с подобни ракети, в със-
тава на Стратегическите ракетни войски“. 

На 2 февруари тази година, след поредица взаимни обвине-
ния американският президент Доналд Тръмп обяви оттеглянето на 
САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък 
обсег, тъй като Русия не го спазвала. В отговор на това Владимир 
Путин заяви, че Русия никога не го е нарушавала, и подписа указ, с 
който държавата му също спира да изпълнява задълженията си по 
договора. Ако американците разположат ракети със среден и малък 
обсег на действие в Европа, реакцията на Москва ще бъде огледал-
на и асиметрична.Този договор бе подписан през 1987 г. и в съот-
ветствие с него двете държави до 1991 г. унищожиха: СССР – 1846 
ракетни системи, а САЩ – 846. 

Всички тези драматични етапи от стратегическото противо-
борство между САЩ и Русия във военната сфера карат експертите 
да предрекат, че надпреварата във въоръжаването между двете 
суперсили ще продължи и в бъдеще и тя ще роди нови супермощни 
и високоточни оръжия, базирани на земята и в космоса, които ще се 
превърнат в реална заплаха за мира и съществуването на човешка-
та цивилизация. 
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Въведение 
 
Преди да бъде осъществена реалната кибератака, е необхо-

димо да се сканира цялата компютърна система на хоста жертва. 
По този начин атакуващият хост използва натрупаната детайлна 
информация от проведената кибератака за получаване на инфор-
мационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники с цел 
разкриване на многобройни уязвимости в хостовете на организация-
та жертва [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 18]. 

Злонамереният извършител събира конфиденциална инфор-
мация за инфраструктура и архитектурата на компютърните мрежи 
и системи на служителите в избраната организация, маршрутизато-
рите, комутаторите, защитните стени, сензорите за засичане и пре-
дотвратяване на изпратени злонамерени мрежови сурови пакети 
чрез мрежови инструменти като „tracert“ за операционни системи, 
базирани на Windows, и мрежови инструменти като „traceroute“ за 
операционни системи, базирани на Linux [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 18]. 

Изброените мрежови инструменти намират голямо приложение 
в практиката поради това, че показват всички възможни виртуални 
пътища (подскоци), през които преминава изпратеният злонамерен 
разузнавателен мрежов логически пакет. На практика всеки подскок 
представлява реално физическо мрежово устройство, наречено „ру-
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тер с IPv4 или IPv6 адрес“, през който преминават логическите мре-
жови пакети. Всеки маршрутизатор има за цел да намалява с едини-
ца времето на живот на пакета (TTL), с което да бъдат предотврате-
ни многобройни пакетни бури и зацикления в дадената локална ком-
пютърна мрежа на организацията жертва [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 18]. 

 
Изложение 
 
Сканиращите мрежови кибератаки се реализират с помощта на 

специални мрежови софтуерни инструменти, като nmap, zenmap [1; 
5; 7; 8; 11; 12; 13; 14] netdiscover, sparta, p0f и др. За реализирането 
на процеса на сканиране е необходимо да се разбере какъв е пуб-
личният или частният IPv4 адрес на компютърната машина на слу-
жителя от организацията. Също така е възможно и сканиране на цял 
уебдомейн на дадена организация и оттам да се установи как е изг-
радена цялата мрежова и компютърна инфраструктура в организа-
цията. На Фигура 1 е показана кибератака за сканиране от тип „Ко-
ледно дърво“ с активирани „FIN“, „URG“ и „PSH“ флагове. Крайната 
цел на киберпрестъпника е да установи дали машината жертва има 
отворени или затворени мрежови портове [3; 4; 15; 16; 17; 18; 19]. 

 
Фигура 1. Кибератака за сканиране от тип „Коледно 

дърво“ с активирани „FIN“, „URG“ и „PSH“ флагове 
 

 
 
В случай, че киберпрестъпникът желае да разбере дали ма-

шината жертва притежава защитна стена или система за откриване 
на прониквания, е необходимо да използва кибератака за сканиране 
с активиран само „ACK“ флаг. Това е показано на Фигура 2. На Фи-
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гура 3 е показано реално сканиране с мрежовия инструмент „Nmap“ 
за Linux базирана операционна система. Командата, която е използ-
вана, е „nmap -T4 -sV 192.168.1.0/24“. С тази команда се цели нами-
рането на версията на операционната система и стартираните услу-
ги за всички активни хостове в номера на мрежа (Net ID) – 192.168.1. 
След успешното изпълнение на командата се установи наличието 
на 20 хоста, като хостовете с IP адреси 192.168.1.1 и 192.168.1.2 са 
мрежови устройства с марката „Cisco Systems“, а хостът с IP адрес 
192.168.1.9 представлява мрежов принтер с марка „HP LaserJet Pro 
MFP“ модел „M127fn“ [1; 3; 4; 7; 8; 9; 18; 20]. 

 
Фигура 2. Кибератака за сканиране с активиран само 

„ACK“ флаг 
 

 
 
На Фигура 4 е показан крайният резултат след изпълнението 

на командата за сканиране „nmap -T4 -sV 192.168.1.0/24“. 
От Фигура 4 се установи, че за 298.58 секунди се сканираха 

256 IP адреса, от които 20 са в активно мрежово състояние. Хостът 
с IP адрес 192.168.1.140 притежава Windows базирана операционна 
система, има отворени портове – TCP 135, 139 и 8888. Хостът с IP 
адрес 192.168.1.124 притежава изградена защитна стена, защото 
има конфигурирана защитна стена, хостът с IP адрес 192.168.1.136 
и хостът с IP адрес 192.168.1.137 са също конфигурирани със за-
щитна стена. Версията на мрежовия скенер „Nmap“, която е използ-
вана за сканиране, е 7.60 за платформи x86_x64-pc-linux-gnu [1; 2; 3; 
4; 7; 8; 9; 10; 18; 19; 20]. 
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Фигура 3. Получени резултати след изпълнение на ко-
мандата „nmap -T4 -sV 192.168.1.0/24“ 

 

 
 
Фигура 4. Краен резултат след изпълнението на коман-

дата за сканиране „nmap -T4 -sV 192.168.1.0/24“ 
 

 
 
На Фигура 5 е показано първоначалното въвеждане на IP 

адресния обхват на цялата компютърна мрежа – 192.168.1.0/24, за 
сканиране със софтуерния инструмент „SPARTA 1.0.2 (BETA)“. Този 
софтуерен скенер, работещ под Linux операционна система, дава 
информация за стартираните услуги, информация за IPv4 или IPv6 
адреси, физически MAC адрес, отворени, затворени и филтрирани 
портове, версията на операционната система и снимки, показващи 
на уебстраницата за достъп до дадена услуга. 

 



СИГУРНОСТ 

 55 

Фигура 5. Първоначалното въвеждане на IP адресния об-
хват на цялата мрежа 

 

 
 
Фигура 6. Визуализирана уебстраница за достъп на 

порт 8080 за хост с IP адрес 192.168.1.9 
 

 
 
Фигура 6 показва уебстраницата за достъп на порт 8080 за 

хост с IP адрес 192.168.1.9. Фигура 7 показва видовете заплахи за 
съответния порт за хост с IP адрес 192.168.1.61. От Фигура 8 се ус-
танови, че хостът с IP адрес 192.168.1.140 притежава физически 
MAC адрес 00:40:CA:DB:8E:BD и има инсталирана операционна 
система Microsoft Windows XP SP2 или SP3. Благодарение на полу-
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чената информация киберпрестъпникът ще знае каква точно уязви-
мост да експлоатира с цел получаване на достъп до ресурсите на 
машината жертва на служителя от държавната или частната орга-
низация [1; 2; 3; 4; 8; 9; 10; 18]. 

 
Фигура 7. Заплахи за съответния порт за хост с IP 

адрес 192.168.1.61 
 

 
 
 
Фигура 8. Получена детайлна информация за хост с IP 

адрес 192.168.1.140 
 

 
 
Забележка: Всички експерименти и изследвания в тази статия са нап-

равени в специализирана компютърна лаборатория във Факултета по тех-
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нически науки, катедра „Управление на системите за сигурност“, при Шу-
менския университет „Епископ Константин Преславски“, състояща се от 10 
хоста, и в домашна частна локална компютърна мрежа, състояща се от 3 
хоста. Всичко илюстрирано и обяснено в тази статия е с научноизследова-
телска цел и авторите не носят отговорност 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 тако-
ва, се наказва с глоба до три хиляди лева.“ // 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 информа-

ционни системи и мрежи (АИС/М), както и администраторът по си-
гурността трябва да предприемат и направят защитни действия като 
задължително скриване на конфиденциална информация от пуб-
личните уебсайтове, както и задължително сканиране за уязвимости 
и слабости в операционната система или локалната компютърна 
мрежа на служителите. По този начин, ако се прави това редовно, 
администраторите по сигурността ще знаят евентуално какви уяз-
вимости са се появили в мрежовата топология и отделно в операци-
онните системи, кои са отворените портове и стартираните систем-
ни услуги, от кои софтуерни програми или настройки се появяват 
грешки и др. 
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Abstract: In this paper implementation of information intelligence techniques 

against academic institutions is made. 
Keywords: government agencies, exploit, information intelligence, modern 

cyber attacks, reconnaissance, sniffing, software vulnerability, system, threat 
 
Въведение 
 
Кибератаката за получаване на информационни отпечатъци 

чрез системата за имена на домейните (DNS) се използва от кибер-
престъпниците за получаване на информация за имената на опера-
ционните системи на служителите в организацията, цялото адресно 
IP пространство на организацията, версията на операционната сис-
тема и типа на използваните процесори в компютърните системи, 
имената на системните администратори за поддръжка на информа-
ционната инфраструктура на организацията [2: 249 – 259; 5: 414; 7: 
34 – 41; 8: 114 – 124; 10: 58 – 64]. 

От Фигура 1 се установи, че след изпълнение на DNS заявка-
та за получаване на информация за хоста с уебадрес ftn.shu.bg се 
разкри само публичният IP адрес на хоста. На Фигура 2 е показана 
и изпълнена заявка за намиране на физическото местоположение 
на уебсайта по намерения IP адрес [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4: 178 
– 183; 11: 1 – 22; 15: 13 – 21]. В този случай откритото местоположе-
ние не е точно заради многобройните защити на уебсървъра, на 
който се хоства сайтът ftn.shu.bg. 
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Фигура 1. Получени резултати след изпълнение на DNS 
заявка за уебсайта ftn.shu.bg 

 

 
 
Фигура 2. Разкриване на физическото местоположение 

на IP адреса на сайта 
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Изложение 
 
Процесът на активно събиране на информация се използва от 

злонамерените извършители главно към служителите на съответна-
та организация. Извършителите се опитват да получат информация 
от служителите с помощта на кибератаката социално инженерство, 
като официални посещения на място, вземане на интервюта, както 
и задаване на различни въпроси. 

Анонимното събиране на информация представлява процес, 
при който злонамереният извършител събира и получава информа-
ция от различни източници анонимно и дискретно. По този начин 
операцията по проследяването на анонимното лице се превръща в 
напълно невъзможна [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 11: 1 – 52; 12: 1 – 
22; 13; 14: 302]. 

Псевдоанонимното събиране на информация представлява 
процес на събиране на публична споделена информация в интер-
нет, която няма директна връзка и отношение към името на прите-
жателя (автора) на тази информация. 

В практиката истинският притежател на тази информация мо-
же да работи като държавен или корпоративен (фирмен) представи-
тел и да му е забранено да публикува информация чрез своите ис-
тински имена, а чрез псевдоними или други, измислени, имена. 
Един от начините, който се използва от киберпрестъпниците, е ана-
лизиране на всички електронни пощи и телефонни номера на истин-
ските и фалшивите имена на държавния представител [5: 414; 6: 
465; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124; 9: 18 – 23; 11: 1 – 22; 17: 1 – 12]. 

Събирането на информация от календара на организацията 
представлява начин на събиране на информация от злонамерените 
извършители чрез разглеждане на всички запланувани събития и 
срещи в официалния календар на организацията. 

Основните цели на кибератаката за получаване на информа-
ционни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники са насо-
чени към събирането на мрежова информация, системна информа-
ция и информация за държавни или частни организации. 

Чрез използване на специални софтуерни инструменти може 
да бъде събрана следната мрежовата информация [1; 2: 249 – 259; 
3: 36 – 47; 4: 178 – 183; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124; 12: 1 – 22; 13; 15: 13 
– 21; 16: 359; 17: 1 – 12]: 

 името на домейн сървъра (DNS – Domain Name Service); 
 списък с публичните и частните IPv4 и IPv6 логически мре-

жови адреси; 
 използваните мрежови протоколи; 
 механизми за контрол на достъпа, като софтуерни листи за 

контрол на достъпа; 
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 стартираните услуги за протоколите TCP и UDP; 
 наличие за системи за откриване на прониквания (IDS); 
 различни механизми за автентификация и др. 
Чрез използване на специални софтуерни инструменти може 

да бъде събрана следната системна информация [1; 2: 249 – 259; 3: 
36 – 47; 4: 178 – 183; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124; 12: 1 – 22; 13; 15: 13 – 
21; 16: 359]: 

 пълни детайли за рутиращата таблица на маршрутизатори и 
персонални компютри; 

 системната архитектура на персоналния компютър (хост); 
 за типа на отдалечения системен достъп; 
 потребителски имена и пароли и др. 
Чрез използване на специални софтуерни инструменти може 

да бъде събрана следната информация за държавни или частни ор-
ганизации [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4: 178 – 183; 7: 34 – 41; 8: 114 – 
124; 12: 1 – 22; 13; 15: 13 – 21; 16: 359]: 

 информация за служителите; 
 за официалния или частния уебсайт на организацията; 
 за местоположението на организацията; 
 телефонни номера и адреси на служителите – телефонният 

номер може да се използва в приложението Facebook с цел нами-
ране на профила на служителя; 

 забравени поставени коментари в изходния код на уебсайта 
на организацията; 

 уеблинкове (връзки), насочени към организацията, и др. 
Основните заплахи, които са свързани с прилагането на ки-

бератаката за получаване на информационни отпечатъци и прила-
гане на разузнавателни техники, са [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4: 178 
– 183; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124; 12: 1 – 22; 13; 15: 13 – 21; 16: 359]: 

 Социално инженерство – вид кибератака, при която злона-
мерените извършители събират и обработват директно или инди-
ректно информация за служителите на организацията без тяхното 
съгласие; 

 Прилагане на мрежови и системни кибератаки, с които ки-
берпрестъпниците намират уязвимости в компютърните системи на 
служителите с цел последвало неоторизирано проникване (експлоа-
тиране) в операционната система на служителя; 

 Загубване на конфиденциална информация от служителите 
вследствие на проведена кибератака; 

 Корпоративен шпионаж – повечето от компаниите използват 
различни начини на открадване на важна информация от компания-
та съперник, вследствие на което съперниците на пазара могат да 
предлагат абсолютно същите продукти. 
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 Претърпяване на големи финансови загуби в електронните 
уебсайтове за търговия на различни организации и компании. 

Основните подтипове атаки на кибератаката за получаване на 
информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники 
са [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4: 178 – 183; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124; 
12: 1 – 22; 13; 15: 13 – 21; 16: 359; 17: 1 – 12]: 

 чрез търсещи машини; 
 чрез претърсване на уебсайтове; 
 чрез електронни съобщения; 
 чрез конкурентно разузнаване; 
 чрез компанията Google; 
 чрез базите данни на регионалните интернет регистри; 
 чрез системата за имена на домейните (DNS); 
 чрез мрежови инструменти за проследяване; 
 чрез социално инженерство; 
 чрез сайтовете на социалните мрежи. 
Благодарение на кибератаката за получаване на информаци-

онни отпечатъци чрез търсещи машини киберизвършителите успя-
ват да получават информация за организацията жертва относно 
нейната информационна архитектура и инфраструктура, подробни 
данни за служителите, уебстраницата за влизане към основната 
система и др. Едни от най-известните и използвани търсещи маши-
ни в света са Bing, DuckDuckGo, YoTube, Google, Yahoo, Disconnect, 
DuckDuckGoOnion, Startpage, Twitter, Wikipedia (en) и др. Повечето 
от тези търсещи машини притежават специална функция за кеш па-
мет (кеширана версия), с която киберпрестъпниците могат да полу-
чат запазена онлайн информация за дадена организация, въпреки 
че тази информация е била вече премахната от самата организация 
в интернет пространството. На Фигура 3 е показан пример за кеши-
рано от търсещата машина Google копие на уебсайта на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“ – http://shu-bg.net/. 

Друга важна информация, която може да се получи от търсе-
щите машини, е откриването на вътрешните и външните универсал-
ни указатели на ресурси (URLs) на организация жертва. Като при-
мер е разгледан уебсайтът на Шуменски университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ – http://shu-bg.net/ или http://shu.bg/. Това на 
практика е основният и официален уебсайт на университета, а ня-
кой от откритите вътрешните универсални указатели на ресурси 
(URLs) на http://shu.bg/ е ftn.shu.bg. На Фигура 4 е показан уебсайтът 
ftn.shu.bg. 
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Фигура 3. Кеширано от търсещата машина Google копие 
на уебсайта на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ – http://shu-bg.net/ 

 

 
 
Фигура 4. Уебсайтът ftn.shu.bg 
 

 
 
Забележка: Всички 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 



СИГУРНОСТ 

 65 

10 хоста, и в домашна частна локална компютърна мрежа, състояща се от 3 
хоста. Всичко илюстрирано и обяснено в тази статия е с научноизследова-
телска цел и авторите не носят отговорност 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 тако-
ва, се наказва с глоба до три хиляди лева.“ // 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 информа-

ционни системи и мрежи (АИС/М), както и администраторът по си-
гурността, трябва да предприеме и направи защитни действия, като 
задължително принуждаване и задължаване на потребителите 
(служителите) на АИС/М да не разгласят конфиденциална инфор-
мация на трети лица. Това може да се осъществи чрез подписване 
на специални вътрешни протоколи, с което да се гарантира, че няма 
да изнесат никаква информация на киберпрестъпници или органи-
зации конкуренти. 

 
Литература 
1. Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография. Шумен: 

Епископ Константин Преславски, 2017. ISBN 978-619-201-206-9. 
2. Савов, И. Относно някои аспекти от процедурите по използване на 

трафичните данни в Република България и някои европейски страни. – В: Меж-
дународна конференция „Противодействие на радикализацията и тероризма“, 
Академия на МВР, април 2017 г. ISBN 978-954-348-145-3. 

3. Савов, И. Един поглед върху същността на киберпрестъпленията. – 
В: Политика и сигурност, ВУСИ, 2017. ISSN 2535-0358. 

4. Ташева, Ж. Н., П. Кр. Боянов. Сравнителен анализ на злонамерени 
уеббазирани атаки. – В: Научна конференция на тема „Защитата на личните 
данни в контекста на информационната сигурност“, Факултет „Артилерия, ПВО 
и КИС“ при Националния военен университет „Васил Левски“, гр. Шумен, 6 – 7 
юни 2013. ISBN 978-954-9681-49-9. 

5. Allen, L. Advanced Penetration Testing for Highly-Secured Environments: 
The Ultimate Security Guide. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2012. ISBN 978-1-
84951-774-4. 

6. Bodmer, S., M. Kilger, Gr. Carpenter, J. Jones. Reverse Deception: 
Organized Cyber Threat Counter-Exploitation. McGraw-Hill Education, 2012. ISBN 
978-0-07-177250-1. 

7. Boyanov, P. Educational exploiting the information resources and 
invading the security mechanisms of the operating system windows 7 with the exploit 
Eternalblue and Backdoor Doublepulsar. – In: Scientific and Applied Research, 
Konstantin Preslavsky University Press, Vol. 14, 2018. ISSN 1314-6289. [online]. 
http://www.rst-tto.com/publication.html. 

8. Boyanov, P. A taxonomy of the cyber attacks. – In: Scientific and Applied 
Research, Konstantin Preslavsky University Press, Vol. 3, 2013. ISSN 1314-6289. 
[online]. http://www.rst-tto.com/publication.html. 



доц. д-р инж. Христо Христов 

 66 

9. Kahya-Özyirmidokuz, E., A. Gezer, C. Ciflikli. Characterization of 
Network Traffic Data: A Data Preprocessing and Data Mining Application. – In: Data 
Analytics, 2012. The First International Conference on Data Analytics, September, 
2012. ISBN 978-1-61208-242-4. 

10. Kaur, R., G. Singh. Analysing, Port Scanning Tools and Security 
Techniques. – In: Electrical Electronics & Computer Science Engineering, Vol. 1, 
Issue 5, October, 2014. ISSN 2348 2273. 

11. Meyers, C., S. Powers, D. Faissol. Probabilistic Characterization of 
Adversary Behavior in Cyber Security, No. LLNL-TR-419023. – In: Lawrence 
Livermore National Laboratory (LLNL), Livermore, CA, 2009. 

12. Meyers, C., S. Powers, D. Faissol. Taxonomies of cyber adversaries and 
attacks: a survey of incidents and approaches. – In: Lawrence Livermore National 
Laboratory, April 2009, Vol. 7. 

13. Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information 
protection systems in the computer systems and networks. – In: Information 
Technology and Security, № 1(3), 2013. 

14. Oram, A., J. Viega. Beautiful Security. O’Reilly Media, 2009. ISBN 978-0-
596-52748-8. 

15. Savov, I. The collision of national Security and Privacy in the age of 
information technologies. – In: European Police Science and Research Bulletin, 
European Union Agency for Law Enforcement Training, 2017. ISSN 2443-7883. 

16. Shimeall, T. J., J. M. Spring. Introduction to Information Security: A 
Strategic-Based Approach. Syngress, 2014. ISBN 978-1-59749-969-9. 

17. Simmons, C., S. Shiva, D. Dasgupta, Q. Wu. AVOIDIT: A cyber attack 
taxonomy. University of Memphis. – In: Proceedings of the 9th Annual Symposium on 
Information Assurance (ASIA ’14), Albany, New York, USA, June 3-4, 2014. 

 



СИГУРНОСТ 

 67 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЯВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ 
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доц. д-р Симо Михов 

Академия на МВР – София 
 

INFORMATION FROM OBVIOUS SOURCES 
FOR OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES 

 
Assoc. Prof. Simo Mihov, PhD 

Academy of the Ministry of Interior – Sofia 
 
Abstract: The development of the crime with regard to the new types of 

criminal activities and new „modus operandies“ used by the criminals is the 
contemporary challenge for the law enforcement organisations at national and 
international level. The natural response of the above mentioned trend are the new 
methods and instruments which are used by the competent authorities for efficient 
combating the crime. The open-source-intelligence could be used as a tool for 
countering the crime. The subject of the article is to describe some popular tools, 
sources and methods for open-source-intelligence and bring examples for their 
possible practical use and implementation by the competent authorities. 

Keywords: criminal activities, law enforcement organizations, countering the 
crime, open-source-intelligence 

 
Оперативно-издирвателната дейност (ОИД) е една от най-

важните и основни дейности, осъществявани от компетентните пра-
воохранителни органи в сектор „Сигурност“, която същевременно с 
това е най-малко позната като същност и съдържание на гражданс-
кото общество, за защита на което всъщност тя се извършва. Резул-
татите от нея са свързани с регулиране на нивата на престъпност в 
държавата. Последните до голяма степен зависят от нейната ефек-
тивност. Една от основните функции на ОИД е да подпомага разс-
ледването, осъществяващо се от компетентните органи на наказа-
телното производство, чиято пък основна задача от своя страна е 
реализирането на наказателната отговорност във връзка с извърше-
ни обществено опасни деяния, определени в „Наказателния кодекс 
на Република България“ като престъпления. В тази връзка следва да 
отбележим и обстоятелството, че в теорията и практиката се прави 
разлика между разкритото от гледна точка на ОИД престъпно деяние 
и доказаното в рамките на наказателния процес престъпление. В 
един от трудовете си А. Джунин посочва, че „разкрито престъпление 
– това е престъпление, за което разполагаме с определена инфор-
мация за обстоятелствата относно извършването му, обема и съ-
държанието и която е достатъчна за привличането на виновните към 
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наказателна отговорност“1. Последното определение, макар и вярно 
от гледна точка на ОИД, се разминава с концепцията на наказател-
ното право и процес относно категорията „доказано престъпление“. 
Безспорен факт е обаче, че не всяко престъпление може да бъде 
доказано в рамките на наказателното производство и/или да се реа-
лизира наказателна отговорност спрямо установеното като извърши-
тел лице, дори и когато то от гледна точка на ОИД може да се счита 
за разкрито (такива примерно са случаите, когато се установи, че 
извършителят на деянието поради невменяемост не може да носи 
наказателна отговорност за извършеното, или пък когато се устано-
ви, че извършител на деянието е малолетно лице). От друга страна 
динамиката в развитието на престъпленията по вид, метод и интен-
зивност в съвременните условия поставя нови предизвикателства 
пред ОИД, за отговор на които следва да се използват нови методи и 
похвати. Ярък пример за очертаната в предходното изречение тен-
денция са измамите, осъществявани в интернет пространството – 
престъпление, което преди двадесетина години изобщо не беше 
познато. Един от ефикасните инструменти, с които разполагат дър-
жавните органи, ангажирани с противодействието на престъпления, 
са специалните разузнавателни средства. В задълбочено тематично 
научно изследване във връзка със специалните разузнавателни 
средства проф. Илин Савов посочва: „…службите за сигурност и об-
ществен ред и прокуратурата много често прибягват до тези извън-
редни способи за създаване на доказателствени средства“2. Това 
безспорно е така. Също така неоспорим факт е, че използването на 
СРС е много ефикасен способ, използван за нуждите на противо-
действието на престъпността. Проблемът тук е свързан най-вече с 
тежкия разрешителен режим за въвеждане в експлоатация на СРС, 
който води до липса на възможности и инициатива от страна на ком-
петентните органи за масовост при прилагането на този способ. При 
една класификация на средствата, с които разполагат органите, 
осъществяващи противодействие на престъпността, защита на на-
ционалната сигурност и опазване на обществения ред, П. Николов 
посочва като едно от средствата, инструментите за въздействие, с 
които разполагат компетентните органи, използването на човешкия 
фактор с цел негласно да подпомага оправомощените служители 
при осъществяване на тяхната дейност: „Към средствата се отнасят 
хората, които се привличат за решаване на оперативни задачи на 
основата на секретното сътрудничество с органите…“3. Доброволно-
то сътрудничество с граждани, съгласили се негласно да подпомагат 

                                                 
1 Вж. Джунин, А. Организация на оперативно-издирвателната дейност за 
противодействие на измами. София: Авангард Прима, 2017, с. 120 – 121. 
2 Вж. Савов, И. Специалните разузнавателни средства. София: АМВР, 2014, с. 16. 
3 Вж. Николов, П. Контраразузнавателен процес. С., Изд. „Авангард Прима“, 2018, с. 25 
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органите на ОИД, е познато още от самото обособяване на тази 
дейност като направление на полицейската работа. Тя продължава 
да бъде ефективна и да намира широко приложение в противодейс-
твието на престъпността. За нуждите обаче на ефективното проти-
водействие на различните видове нови престъпления е необходимо 
възприемането на нови способи и похвати от компетентните органи, 
осъществяващи ОИД. В настоящата статия ще бъде засегната проб-
лематиката на новите възможности за търсене на оперативно зна-
чима информация в явни източници, като акцент ще бъде поставен 
върху явните източници, базирани в интернет пространството. Видът 
на настоящия научен труд не позволява задълбочено изследване на 
поставения в основата проблем, но със сигурност би дал отправна 
точка за по-нататъшна научна работа. 

Явните източници на информация са познати и използвани 
отдавна в ОИД, контраразузнаването, разузнаването и в други 
дейности, осъществявани от специализирани правоохранителни 
структури. В своя статия проф. Илин Савов посочва: „Разузнаването 
на базата на открити източници е един от методите на получаване 
на информация за службите за сигурност. Акумулирането на данни 
от открити източници обхваща търсенето, избора и събирането на 
информация и нейния анализ“4. Съгласявайки се до голяма степен с 
предходно споменатото твърдение, считаме за нужно да добавим 
обаче, че специфичното по отношение на информацията, получена 
от открити източници, е, че достоверността ѝ винаги следва да се 
подлага на съмнение или най-малкото на критичност. Друг важен 
аспект на оперативно значимата информация, придобита от явни 
източници, е, че ако в миналото един от най-популярните източници 
на явна оперативно значима информация бяха публикации в преса-
та, то в съвременните условия такава най-често бива търсена от 
компетентните правоохранителни органи в интернет пространство-
то. Чисто условно тази информация би могла да бъде разделена в 
следните групи, ако за критерий бъде приет източникът, от който 
може да бъде получена: 

- общодостъпни интернет базирани бази данни – Търговски 
регистър, регистър на базовите станции на мобилните оператори, 
декодер на номера на рамата на автомобил, декодер на телефонни 
номера и серийни номера (IMEI) на мобилни телефони, регистър на 
Гаранционния фонд и мн.др.; 

- публикации в интернет пространството; 
- интернет социални мрежи. 

                                                 
4 Вж. Савов, И. Методи за получаване на информация за правозащитните и 
правоохранителните органи. Пловдив., Изд. „ВУСИ“, Политика и сигурност, год.2, 
бр.2, 2018, с. 99 
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Ако първите две категории предполагат статичност при търсе-
нето на оперативно значима информация, то търсенето на опера-
тивно значима информация чрез социалните мрежи в интернет дава 
също така и проактивни възможности на служителите, функционал-
но ангажирани с осъществяване на ОИД. Така например за опера-
тивни нужди ефективно биха могли да бъдат създавани и поддър-
жани профили в платформи за социално общуване, като Facebook, 
или в сайтове за запознанства, посредством които служителят би 
могъл да влезе в контакт с оперативно интересното лице – потреби-
тел на същата социална мрежа, и да извлича от него оперативно 
значима информация. 

Връщайки се обратно на общодостъпната информация в ин-
тернет пространството, която евентуално би могла да намери при-
ложение в конкретно провеждана ОИД, следва да бъде отбелязано, 
че търсенето ѝ може да стане съвсем елементарно, посредством 
използването на популярни интернет търсачки, като Google, Bing 
или Yahoo. Например достатъчно е само да бъдат написани имена-
та на дадено лице, което представлява оперативен интерес, в някоя 
от гореспоменатите търсачки, и веднага ще се появи всяка свързана 
с него информация в свободното интернет пространство. Тук може 
да бъде изведена следната закономерност: колкото по-популярно и 
по-социално активно е дадено лице, представляващо оперативен 
интерес, в интернет пространството, толкова повече информация за 
него може да бъде намерена. Естествено в много от случаите полу-
чените сведения в резултат на описаното справочно мероприятие 
ще се наложи да бъдат подложени на анализ и допълнителна пре-
ценка за тяхната съотносимост към реално интересуващия ни обект. 
Така например, ако търсим информация за оперативно интересно 
лице с имена „Иван Иванов“, при въвеждане на имената ще излезе 
информация, голяма част от която няма да е релевантна към лице-
то, представляващо оперативен интерес, а ще е относима към други 
лица, отговарящи също на въведените критерии за търсене – в опи-
сания случай множество различни лица с имена „Иван Иванов“. В 
тази връзка от съществено значение е, когато се търси информация 
в интернет, да се въведат такива параметри на търсенето, които 
максимално точно да доведат до желания резултат. Ако интерес за 
служителя представлява телефонен номер и съответно свързани с 
него лица и факти, въвеждането му в интернет търсачка би довело 
до евентуално установяване на различна оперативно съотносима 
информация, например пускани обяви в различни интернет плат-
форми, регистрации, при които е използван телефонният номер, и 
т.н. Ако интерес представлява установяване на ползвател на даден 
мобилен телефонен номер, резултат може да бъде постигнат и чрез 
използване на програми/приложения за мобилен телефон, като нап-
ример Truecaller, Whoscall и др.под. 
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Неизчерпаем източник на оперативно значима информация са 
също така и базираните в интернет регистри и бази данни с открит 
достъп. Във връзка с обстоятелството, че настоящата статия има 
предимно практическа насоченост, по-долу ще бъдат предоставени 
някои полезни линкове към информационни фондове, в които може 
да бъде търсена оперативно значима информация. Както вече спо-
менахме, такива са: 

– Търговски регистър5. Въпросният регистър, поддържан от 
Агенцията по вписванията, може да се ползва, ако има оперативна 
необходимост да проверим дадено лице, чиито имена знаем, дали 
има участия в търговски дружества. Или да проверим в дадено тър-
говско дружество, което ни интересува, кои лица участват под ня-
каква форма в него. С по-задълбочена работа и комбинативност на 
търсещия може да бъде извлечена и допълнителна информация, 
включително и лични данни по отношение на интересуващите ни 
лица. 

- Регистърът на базовите станции на мобилните оператори е 
относително нова страница в интернет пространството, която в мно-
го случаи би могла да подпомогне конкретно провеждаща се опера-
тивно-издирвателна дейност.6 Случаите, в които тази информация 
би могла да бъде от полза, са безброй много и затова няма да се 
опитваме да посочваме примери. 

- Интернет страници, предоставящи като услуга декодер на 
номера на рамата на автомобил. Ако се поразровим в интернет 
пространството, можем да открием такива страници, които биха по-
казали цялата информация по отношение на даден автомобил само 
по номера на рамата му. Това може да се използва например при 
съмнение за подправен номер на рамата на автомобил, представ-
ляващ оперативен интерес, да проверим дали по ниво на оборудва-
не, цвят и други идентификатори съответства на автомобила, съз-
даден от производителя, с този номер на рама. 

- Декодери на телефонни номера и серийни номера (IMEI) на 
мобилни телефони – от тях може да бъде получена оперативно зна-
чима информация относно даден IMEI номер на каква марка и мо-
дел мобилен телефон съответства или пък да получим информация 
даден телефон на чужд оператор от коя държава е и кой всъщност е 
конкретният мобилен оператор, към който телефонът е абонат.7 

- Регистър на Гаранционния фонд.8 Като цяло идеята на въп-
росния регистър е всеки да може да провери дали даден автомобил 
по неговия регистрационен номер или номер на рама има например 

                                                 
5 http://www.brra.bg/Default.aspx 
6 https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx 
7 https://www.numberingplans.com/ 
8 http://eisoukr.guaranteefund.org/ 
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валидна застраховка „Гражданска отговорност“. При по-голяма ком-
бинативност и аналитичност на информацията обаче от там може да 
се разбере например кога въпросният автомобил е бил регистриран 
за пръв път в България или пък какви са били предходните му регис-
трационни номера (ако е имал такива) и още много други неща. 

 
Заключение 
 
Придобиването на информация от явни източници и нейното 

приложение в оперативно-издирвателната дейност придобиват все 
по-голямо значение. За нуждите на качественото ѝ извличане и 
впоследствие ефективно използване компетентните служители 
следва постоянно да повишават своята обща култура и да актуали-
зират своята интернет грамотност. Последното, очертано като тен-
денция, все повече аргументира провеждането на научни изследва-
ния и публикуване на резултати от тях в областта на новите въз-
можности за използването на информация от открити източници за 
нуждите на противодействието на престъпността, защитата на на-
ционалната сигурност и опазването на обществения ред. Настояща-
та статия представлява повърхностен поглед към гореспоменатата 
проблематика, но успешно би могла да се използва като отправна 
точка за по-нататъшни задълбочени научни изследвания. 
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Въведение 
 
Приемането на Република България за член на Европейския 

съюз безспорно създаде възможност за свободно движение на 
гражданите ѝ в Съюза, но в същото време отварянето на границите 
позволи извършване на престъпления извън територията на държа-
вата. Свободното движение на хора, стоки и капитали спомага за 
доброто функциониране и развитие на икономиката и пазара, но 
същевременно разкрива нови възможности пред криминалните су-
бекти за по-голяма мобилност и извършване на трансгранични 
престъпления. Тези престъпни посегателства засягат и създадения 
национален, и утвърдения с различни съглашения между държави-
те международен правов ред, като се отличават с много висока сте-
пен на обществена опасност. Този факт обуслови необходимостта 
от адекватно противодействие чрез търсене и създаване на все по-
вече механизми на международно и европейско ниво за осъществя-
ване на координация и тясно сътрудничество между държавите при 
разследване на наказателни дела и изпълнение на влезли в сила 
присъди и решения. Централно място в разследването на трансгра-
нични престъпления намират споразуменията за взаимопомощ 
между държавите за събиране на доказателства по наказателни де-
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ла.1 Тези споразумения са променяни през годините с цел детайли-
зиране и опростяване на процедурите и механизмите за взаимопо-
мощ и взаимно признаване на методите на разследване. 

 
Нормативна уредба, регламентираща сътрудничество-

то между държавите – членки в Европейския съюз, за съби-
ране на доказателства при разследването на престъпления 

 
Основен акт, уреждащ сътрудничеството между държавите – 

членки на Европейския съюз, по наказателни дела, е Европейската 
конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г. 
(ЕКВНПВ)2, Допълнителен протокол към Конвенцията3 и Втори до-
пълнителен протокол към Конвенцията4. Основната цел е постигане 
на по-голямо единство и взаимодействие по наказателните въпроси 
между членуващите държави.5 В Конвенцията най-общо са посочени 
възможностите за извършване на следствени поръчки (молби за 
правна помощ между държавите) без посочване на срок за изпълне-
ние на същите, процедурите за връчване на книжа на граждани на 
членуващите държави и преписи от присъди, както и подпомагане на 
държавите при явяване на свидетели, вещи лица, обвиняеми или 
подсъдими за извършване на процесуални действия с тях и условия-
та и реда, обуславящи отказ от извършването им. Предвидена е съ-
що процедура за предоставяне на свидетелства за съдимост на ли-
ца от замолената държава. Документите, предавани между държа-
вите в изпълнение на Конвенцията, не се нуждаят от легализация 
или от друга процедура, за да се признае тяхната доказателствена 
годност за разследването. Конвенцията не ограничава възможността 
между държавите да се сключват допълнителни споразумения, които 
да уреждат детайлно въпроси от специфични области за взаимопо-
мощ по наказателни дела, както и участието и поемането на задъл-
жения по други международни договори и конвенции. С Допълнител-
ния и Втория допълнителен протокол към Конвенцията са внесени 
корекции и е разширено приложното ѝ поле. 

                                                 
1 Правното сътрудничество между държавите, освен чрез двустранни договори, се 
осъществява и чрез конвенции, а в случай, че няма договор между държавите, може 
да се използва т.нар. „принцип на взаимност“. 
2 Съставена от Съвета на Европа в Страсбург на 20.04.1959 г. В сила за РБългария 
от 15.09.1994 г. 
3 Съставен на 17.03.1978 г. в Страсбург. В сила за РБългария от 19.09.1994 г. 
4 Съставен на 8.11.2001 г. в Страсбург. В сила за РБългария от 1.09.2004 г. 
5 Освен ЕКВНПВ, за сътрудничество се използват и някои други конвенции, като 
Европейската конвенция за трансфер на производства на наказателни дела, в сила 
за РБългария от 1.07.2004 г., Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност, в сила за РБългария от 29.09.2003 г., и др. 
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От друга страна в Европейския съюз са създадени множество 
актове – конвенции, рамкови решения6, регламенти, директиви, съ-
държащи правила за събиране на доказателства и предоставянето 
им между държавите членки с цел ефективно взаимодействие при 
разкриване на престъпления. Конвенцията от 19 юни 1990 г. за при-
лагане на Споразумението от Шенген7 и Конвенцията за взаимопо-
мощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на 
Европейския съюз8, са едни от първите актове в тази материя. Шен-
генската конвенция цели основно премахване на границите между 
държавите членки и урежда процедури по засилване на защитата на 
външните граници и механизми за предотвратяване на престъпле-
ния, но в нея се съдържат разпоредби и относно съхранението на 
доказателства. В шенгенската система се води регистър с данни за 
вещи за конфискация или такива, които могат да бъдат използвани 
като доказателство по наказателен процес,9 който значително улес-
нява разкриването на престъпления и събирането на доказателства 
за престъпления с трансгранично измерение. 

Огромното значение на сътрудничеството между държавите 
по наказателни дела ясно проличава по време на среща на Евро-
пейския съвет, проведена на 15 и 16 октомври 1999 г. в гр. Тампере. 
На нея са приети политическите насоки и конкретните цели, които 
си поставят европейските държави в областта на правосъдието, 
част от които е и задълбочаването на полицейското сътрудничество 
за борбата с трансграничната престъпност.10 Едно от най важните 
решения във връзка със сътрудничеството и събирането на доказа-
телства е прогласеното в т. 46, Раздел IX „Засилване на сътрудни-

                                                 
6 Едностранен акт на Съвета на министрите, който има задължителен характер на 
нормативен акт за държавите членки. В рамковите решения има срок за 
транспониране от държавите, т.е. за приемане от съответната държава, на 
вътрешни правила, които да доведат до неговото изпълнение. Характерно за тях е, 
че те нямат т.нар. „директен ефект“, както например директивите, а целта им е да 
уредят взаимоотношенията между държавите – членки на ЕС. 
7 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. 
8 Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за 
Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между 
държавите – членки на Европейския съюз, обнародвана на 10.07.1999 г. в 
„Официален вестник на ЕС“. 
9 Чл. 100 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14.06.1985 г. 
10 В т. 33 от Раздел VI „Взаимно признаване на съдебни решения“ се поставя 
въпросът за признаване и изпълнение на акт на съд на една държава членка от 
друга държава: „Европейският съвет одобрява принципа на взаимно признаване, 
който според него следва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното 
сътрудничество както по граждански, така и по наказателни дела в рамките на 
Съюза. Принципът следва да се прилага както по отношение на решенията, така и 
към други решения на съдебните органи“. 
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чеството срещу престъпността“ намерение относно предприемането 
на мерки за създаването на звено EUROJUST.11 

В изпълнение на задачите, заложени по време на проведената 
среща в Тампере, са приети Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаи-
мопомощ по наказателноправни въпроси,12 и Протокол към Конвен-
цията13. С нея се цели засилване на сътрудничеството по наказа-
телни дела между държавите членки, както и допълване на въпро-
сите, уредени с Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела 
от 1959 г., Допълнителния протокол към нея и тези, уредени с Кон-
венцията от 19 юни 1990 г., за прилагане на Споразумението от 
Шенген. Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въп-
роси (Конвенция 2000) е с предмет въпроси, свързани с предаване-
то на информация между държавите, изпращане и получаване на 
документи и някои особени процедури. Целта на Конвенция 2000 е 
разширяване на предмета на правната помощ между държавите, 
както и създаване на по-ефикасен инструментариум за наказател-
ноправно сътрудничество. Предвидена е възможност за събиране 
на доказателства чрез тясно сътрудничество между държавите при 
провеждането на разпит на обвиняеми, включително и провеждане 
на разпит чрез видеоконференция; разпит на свидетели и вещи ли-
ца чрез телефонна конференция. Създаването на съвместни екипи 
за разследване на територията на една или няколко от държавите е 
друг способ за събиране на доказателства съгласно Конвенцията. 
Предвидена е също процедура за съвместно разследване чрез спе-
циални разузнавателни средства – разследване под прикритие, съ-
образено с предпоставките за допускането му съобразно национал-
ното законодателство на всяка една от държавите. Освен видео-
конференцията, новост в Конвенцията за взаимопомощ по наказа-
телноправни въпроси е предвиждането на действие по разследване 
чрез прихващане и незабавно препредаване на молещата държава 
членка на далекосъобщения; или прихващане, записване и пос-

                                                 
11 „За да се засили борбата срещу тежката организирана престъпност, Европейският 
съвет постигна съгласие, че трябва да се създаде звено (EUROJUST), което да се 
състои от национални прокурори, магистрати или полицейски служители с еднаква 
компетентност, отделени от всяка държава членка в съответствие със своята 
правна система. ЕВРОЮСТ следва да има задачата да улеснява правилната 
координация на националните органи на прокуратурата и да подкрепя наказателни 
разследвания по случаи на организирана престъпност, по-специално въз основа на 
анализа на Европол, както и да си сътрудничи тясно с Европейската съдебна мрежа, 
по-специално с цел опростяване на изпълнението на съдебни поръчки. 
Европейският съвет изисква от Съвета да приеме необходимия правен инструмент 
до края на 2001 г.“ Евроджъст е създаден с Решение на Съвета 2002/187/JHA, 
изменено и допълнено от Решение на Съвета 2009/426/JHA от 16 декември 2008 г. 
12 OB L 176., 10.07.1999 г., с. 36. Тази конвенция е известна като Конвенция 2000. 
13 Съставен в Люксембург на 16.10.2001 г. В протокола се съдържат правилата за 
получаването на информация относно банкови сметки и банкови трансакции. 
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ледващо предаване на молещата държава членка на записаните 
далекосъобщения. Регламентиран е и редът за защита на личните 
данни на лицата, свързани с провежданото разследване, с цел из-
бягване на злоупотреби. 

Може да се заключи, че Конвенция 2000 разшири приложното 
поле на Конвенцията от 1959 г. по отношение на съдебните произ-
водства и кръга на субектите, за които може да се поиска правна 
помощ. 

Важността на уреждането на въпросите, касаещи сътрудничест-
вото между държавите по наказателни въпроси, ясно проличава и от 
разпоредбата на чл. 82, § 1 от Договора за функционирането на Евро-
пейския съюз (ДФЕС), съгласно който съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в Съюза трябва да се основава на прин-
ципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. 

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета14 е една от 
следващите стъпки в развитието на европейското законодателство 
за взаимно признаване на решенията и сътрудничество между дър-
жавите при разследването на трансгранични престъпления. Рамко-
вото решение е с ограничен обхват – цели единствено да се обез-
печат доказателства в наказателното производство, поради което 
искането трябва да бъде придружено с отделно искане за предава-
не на доказателствата в държавата, издаваща решението. В резул-
тат на това е налице двуетапна процедура, която значително нама-
лява ефикасността му, в много случаи забавя ненужно събирането 
на доказателства. Тромавостта на тази процедура е една от основ-
ните причини рамковото решение да се използва рядко при провеж-
дане на разследване. 

Следващ етап в развитието на европейското право по въпро-
сите за събиране и предаване на доказателства между държавите 
при трансгранични престъпления е Рамково решение 2008/978/ПВР 
на Съвета15 от 18.12.2008 г. относно Европейската заповед за пре-
даване на доказателства с цел получаване на предмети, документи 
и данни, които да се използват в производствата с наказателен ха-
рактер. Основната му цел е получаване на доказателства – предме-
ти, документи и данни, които да се използват в производства с нака-
зателен характер. Заповедта има ограничено приложение – единст-
вено за доказателствата, които са налични към момента на отпра-
вяне на искане за събирането им. Тя отново не отговаря на нуждите 

                                                 
14 Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в 
Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства 
(ОВ L 196, 2.8.2003 г., с. 45). 
15 Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 г. относно 
Европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на 
предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен 
характер (ОВ L 350, 30.12.2008 г., с. 72). 
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на разследването и не постига целта на държавите членки за осъ-
ществяване на пълноценно сътрудничество между държавите при 
разследването на дела от наказателен характер и ефикасно съби-
ране на доказателства. 

Всички тези, а и други актове от международното право и пра-
вото на Европейския съюз са с ограничен обхват, съдържат в себе 
си сложен механизъм за искане и получаване на доказателства и са 
разпокъсани в множество актове, макар да уреждат въпроси от една 
и съща материя. Това наложи през 2014 г. систематизирането на 
въпросите относно взаимопомощ между държавите при събирането 
на доказателства по трансгранични дела в една Директива за Евро-
пейска заповед за разследване.16 Тя следваше да бъде транспони-
рана до 22 май 2017 г., от която дата събирането на доказателства в 
ЕС се урежда от Директивата.17 Тя не изключва действието на акто-
вете, приети преди нея, а ги систематизира, допълва и дава въз-
можност за избор пред националните власти за реда на събиране 
на доказателства от други държави. Изрично е предвидено, че по 
отношение на приетата Конвенцията за взаимопомощ по наказател-
ни дела от Съвета на Европа и другите международни актове в тази 
материя настоящата Директива има предимство. След приемането 
на Директивата Рамковото решение относно Европейската заповед 
за предаване на доказателства от 2008 г. е отменено с Регламент 
2016/95 от 20 януари 2016 г. като такова с по-ограничен обхват. 

С Директивата се дава легално определение на Европейска 
заповед за разследване (ЕЗР) – съдебно решение, което е било из-
дадено или потвърдено от съдебен орган на държава членка („изда-
ващата държава“) за извършване на едно (или няколко) конкрет-
но(и) процесуално-следствено(и) действие(я) в друга държава член-
ка („изпълняващата държава“) с оглед на получаване на доказател-
ства в съответствие с настоящата директива. ЕЗР може да бъде из-
дадена и за получаване на доказателства, които вече са на разпо-
ложение на компетентните органи на изпълняващата държава. 

Европейска заповед за разследване може да бъде издадена 
от съдебен орган във връзка с престъпление съгласно национално-
то право на издаващата държава в административни производства 
за деяния, които могат да доведат и до наказателна отговорност, 
включително и за производства, по които субект може да бъде юри-
дическо лице. Тази заповед обаче не се прилага за получаване на 
информация или доказателства, до която изпращащата държава 

                                                 
16 Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. 
относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси. – В: 
Официален вестник, L 130, 1.5.2014, с. 1 – 36. 
17 В РБългария Закон за Европейската заповед за разследване е обн. в ДВ, бр.16 от 
20 Февруари 2018г. 
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има свободен достъп или може да ги получи при извършване на 
разследването или чрез проверка в бази данни. Не се прилага също 
и когато се налага разпит на лице, което се намира на територията 
на издаващата държава или за извършването на действия, за които 
не е необходимо използването на някакъв вид принуда. С искане, 
отправено чрез Европейска заповед за разследване, не може да се 
установява самоличността на лица, притежаващи абонамент за да-
ден телефонен номер или IP адрес. Заповедта следва да съдържа 
изброените по-горе положителни основания за издаването ѝ, данни 
за органа, който я издава, достатъчно данни за лицето, което ще се 
засегне от искането, подробно описание на престъплението, което е 
предмет на разследване, както и конкретно съдържание на искането 
с посочване на необходимите процесуално-следствени действия, 
които следва да се извършат. Компетентният орган на изпращащата 
държава превежда Европейската заповед за разследване на офи-
циалния език на получаващата, като може да посочи на кой от офи-
циалните езици на Съюза, освен на собствения, могат да бъдат 
преведени доказателства при изпращането им. 

С оглед на ефикасното изпълнение на исканията за извърш-
ване на процесуално-следствени действия двете държави могат да 
се консултират взаимно по всякакъв подходящ начин. За по-голяма 
ефективност и защита на правата на лицата са предвидени въз-
можности пред изпълняващия орган да използва друг процесуален 
способ за събиране на исканите доказателства, както и когато този 
способ не е предвиден съгласно националното законодателство на 
изпълняващата държава. За тези действия се уведомява изпраща-
щата държава и когато се предлага извършването на процесуално-
следствено действие, което ще засегне в по-лека степен правата на 
лицето, се дава възможност на изпращащата държава да оттегли 
искането или да го промени съобразно предложения вид. 

Процесуално-следствените действия трябва да се извършат от 
изпълняващата държава от ЕС със същата бързина и степен на при-
оритет, както при сходни национални случаи. Предвиден е максима-
лен срок от 30 дни за приемащата искането държава да прецени да-
ли са налице основанията за приложение на Европейската заповед 
за разследване, но без да се обсъжда въпросът за съдържанието ѝ. 
След произнасянето за изпълняващата държава започва да тече 
максимален срок от 90 дни, в който компетентният орган в държава-
та е длъжен да изпълни искането и събраното доказателство да се 
изпрати в най-кратък срок на издаващата заповедта държава. 

Европейската заповед за разследване намира приложение и в 
случаите на временно задържане на лице и предаването му на из-
даващата държава за извършване на конкретни процесуално-
следствени действия с негово участие. Следва да се има предвид, 
че това задържане е различно от задържането по Европейска запо-
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вед за арест. То няма за цел лицето да бъде задържано с цел при-
веждане за изтърпяване на наказание или за изпълнение на мярка 
за неотклонение. Задържането има временен характер и е за осъ-
ществяване на конкретно процесуално-следствено действие със 
задържаното лице. Друга особеност е, че тук лицето може да бъде 
свидетел, вещо лице или обвиняем. Условията, при които е въз-
можно изпълнение на Европейска заповед за разследване в този 
случай, се договарят между двете държави, като се спазват правата 
на лицето и се съобразяват неговото психическо и физическо със-
тояние. В случай, че не е възможно лицето да се яви пред нацио-
налните органи за провеждане на процесуално-следствени дейст-
вия с него, а същото е от значение за правилното решение на дело-
то, е възможно с Европейска заповед за защита да бъде извършена 
с него видеоконференция или телефонна конференция. Разпитът се 
провежда в присъствието на компетентен орган от приемащата 
държава, като при необходимост се подпомага от преводач. Орга-
нът следи за правилното снемане на самоличността на лицето и за 
защитата на неговите права. Преди да започне разпитът, на лицето 
се разясняват правата като свидетел или като обвиняем съобразно 
правото на издаващата държава. Самият разпит се провежда лично 
от органа на издаващата държава, като се има предвид начинът, по 
който протича. 

За разкриване на банкова тайна и за събиране на информация 
относно банковите операции и финансовите услуги на лица, нами-
ращи се на територията на друга държава, отново може да бъде 
издадена Европейска заповед за разследване. В заповедта трябва 
да се посочат причините, поради които националният разследващ 
орган е приел, че получената информация е от значение за разс-
ледването, както и в кои банки се предполага, че лицето има налич-
ни сметки или чрез кои банки и финансови институции извърша фи-
нансови операции. При изпращане на заповедта е необходимо да 
бъдат предоставени и всички необходими доказателства, събрани 
от изпращащия орган, за улеснение при извършване на това проце-
суално-следствено действие. 

Европейска заповед за разследване може да се приложи и за 
събиране на доказателства от длъжностни лица под прикритие или с 
фалшива самоличност. Преценката дали да се приеме искането и да 
се изпълни от приемащата държава се прави конкретно за всеки от-
делен случай. При пристъпване към събиране на доказателства по 
този начин разследващите органи са единствено служители от при-
емащата държава, като същите спазват процесуалния закон на изп-
ращащата държава за провеждане на разследване под прикритие. 

Във връзка с разследването на трансгранични престъпления е 
предвидено, че Европейска заповед за разследване може да се из-
даде и при прихващане на далекосъобщения. 
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В случай, че тези съобщения могат да бъдат прихванати на 
територията на няколко държави, техническа помощ се иска от тази 
държава, в която се намира лицето, ползващо услугата. Изпраща-
щата държава може да предава далекосъобщения незабавно към 
издаващата държава; или да прихваща, записва и проследява пре-
даване на резултата от прихващането на далекосъобщения към из-
даващата държава.18 Възможностите за сътрудничество съгласно 
Директива във връзка с прихващането на далекосъобщения биха 
могли да включват и събирането на данни за трафика и местона-
хождението, свързани с такива далекосъобщения, а не само за съ-
държанието на съобщенията. 

 
Закон за Европейската заповед за разследване – същ-

ност и особености 
 
В съвременните условия от потенциални опасности и заплахи 

придобиването на актуална изпреварваща информация е от ключо-
во значение за обезпечаване на средата за сигурност и противо-
действието на престъпността.19 

До 22.05.2017 г. всяка държава – членка на ЕС, трябваше да 
предприеме необходимите мерки за транспониране на Директивата. 
В изпълнение на това изискване у нас от 20.02.2018 г. действа За-
кон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР). В голяма част 
разпоредбите на закона преповтарят съдържанието на Директивата, 
поради което няма да се спираме подробно на него, а ще акценти-
раме само на някои от особеностите му. 

В закона е предвидено, че компетентен орган да издаде Евро-
пейска заповед за разследване е съответният прокурор на етапа на 
досъдебното производство, а по време на съдебното – съответният 
съд. За упражняване на правото си на защита искане за издаване на 
такава заповед може да отправи обвиняемият, подсъдимият или 
упълномощен от него адвокат. Съгласно Директивата, ако ЗЕЗР не е 
издадена от някое от тези лица, приемащата държава следва да от-
каже да изпълни искането и да го върне на изпращащата държава. 

В закона са уредени компетентните органи в Република Бъл-
гария, които могат да признаят за изпълнение Европейска заповед 
за разследване. В досъдебното производство това е прокурор от 
съответната окръжна или военноокръжна прокуратура, в чийто ра-

                                                 
18 Савов, И. Относно някои аспекти от процедурите по използване на трафичните 
данни в Република България и някои европейски страни. – В: Международна 
конференция „Противодействие на радикализацията и тероризма“, Академия на 
МВР, април 2017 г., с. 249 – 259. ISBN 978-954-348-145-3. 
19 Савов, И. Методи за получаване на информация за правозащитните и 
правоохранителните органи. – В: Политика и сигурност, ВУСИ, 2018, с. 97 – 104. 
ISSN 2535-0358. 
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йон се иска извършването на съответното процесуално-следствено 
действие или предаването на доказателствата, които вече са на 
разположение, или прокурор от специализираната прокуратура. В 
съдебното производство това е съответният окръжен или военен 
съд, в чийто район се иска извършването на съответното съдебно 
следствено действие или предаването на доказателствата, които 
вече са на разположение, или е специализираният наказателен съд. 

Предпоставките, при които може да бъде издадена Европейс-
ка заповед за разследване, не се различават от тези, посочени в 
Директивата.20 Новост в българското законодателство е, че са изве-
дени подробно всички условия, при които може да се постанови от-
каз за изпълнение на Европейска заповед за разследване: налице е 
имунитет или привилегия по българското законодателство; когато 
би могло да се засегне националната сигурност или класифицирана 
информация. Ако изпълнението е в противоречие с принципа „ne bis 
in idem“, също може да се постанови отказ, освен ако доказателст-
вата са необходими, за да се провери дали може да се приложи то-
зи принцип в конкретния случай. Други хипотези, при наличието на 
които следва да бъде издаден отказ, са, ако искането се отнася за 
административно производство или за деяние, което не е извърше-
но на територията на Република България, на територията на изда-
ващата държава или въобще не съставлява престъпление по наше-
то законодателство. Отказ може да се постанови и ако изпълнение-
то на процесуално-следствените действия е несъвместимо със 
спазването на правата и свободите, гарантирани от Конвенцията за 
защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Ев-
ропа и Хартата за основните права на Европейския съюз.21 

В нашето законодателство също е предвиден максимален 
срок от 30 дни за преценка дали са налице основанията за прило-
жение на Европейската заповед за разследване, като е възможно 
срокът да бъде удължен с не повече от 30 дни, но след провеждане 
на консултация с издаващата заповедта държава и след посочване 
на причините за забавянето. Максималният срок от 90 дни, в който 
компетентният орган е длъжен да изпълни искането, е запазен и в 
ЗЕЗР.22 
                                                 
20 Европейска заповед за разследване се издава по образец съгласно Приложение 
№ 1 и съдържа реквизити, посочени в чл.3 от ЗЕЗР. 
21 Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗЕЗР: Преди да вземе решение да не признае или да 
не изпълни изцяло или отчасти Европейска заповед за разследване, компетентният 
орган по чл. 9, ал. 1 провежда консултации с издаващия орган чрез всички 
подходящи средства, позволяващи писмено документиране, и може да изиска от 
този орган да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация. 
22 Когато не е възможно да бъде спазен срокът, компетентният орган уведомява 
незабавно издаващия орган за причините за забавянето и след провеждане на 
консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на 
действие по разследването и други процесуални действия. 
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С Директивата за Европейска заповед за разследване се оп-
ределят конкретни максимални срокове за признаване и изпълнение 
на Заповедта за разследване. Целта, поставена пред националните 
правителства, е да се гарантира бързо и ефективно сътрудничество 
между държавите членки по наказателноправни въпроси. Освен то-
ва за сигурност и бързина държавите трябва да определят крайни 
срокове, за да се гарантират вземането на решение, изпълнението 
на искането в разумни срокове и за да се спазят процесуалните 
изисквания в издаващата държава. Ето защо възможността за 
удължаване на сроковете за приемане на заповедта, дадена с раз-
поредбата на чл. 14, ал. 3, изр. 2 от ЗЕЗР (за удължаване на 30-
дневния срок с още до 30 дни), противоречи на целите на Директи-
вата и следва да бъде отменен, тъй като нарушава правната сигур-
ност и пречи за бързината и ефективността на този инструмент за 
взаимопомощ. 

По отношение на останалите процедури и специалните начини 
на извършване на разследването нашият закон не урежда нещо по-
различно от Директивата за Европейската заповед за разследване. 
Изрично е упоменато, че се предоставя компетентност на Върховна 
касационна прокуратура по отношение на транзитното преминаване 
на задържани лица през нашата територия или временното им пре-
даване за извършване на процесуално-следствени действия. 

Директивата относно Европейската заповед за разследване по 
наказателноправни въпроси обхваща всички трансгранични проце-
суално-следствени мерки в Европейския съюз. Тя цели сближаване 
на законодателствата, сътрудничество и установяване на единен 
режим за събиране на доказателства между държавите членки при 
разследването на трансгранични престъпления. Чрез механизмите, 
посочени в нея, се цели бързо и ефективно разследване, основано 
на опростени процедури, кратки срокове и взаимно признаване на 
актове, свързани с разследването между отделните държави. При 
разследване на трансгранични престъпления същата не ограничава 
приложното поле на останалите европейски актове за проверка и 
събиране на доказателства. Пред разследващите органи стои сво-
бодата да изберат начина на събиране на доказателства от друга 
държава и да преценят дали в конкретния случай Европейската за-
повед за разследване е по-ефективно средство за събиране на до-
казателства. 

 
Заключение 
 
Въз основа на направения анализ и оценка на нормативната 

база в Европейския съюз може да се посочи, че Европейската запо-
вед за разследване обхваща всички процесуално-следствени дейс-
твия (освен създаването на съвместен екип за разследване в опре-
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делени случаи) при сътрудничество между държавите членки. Тя 
може да бъде издавана относно наказателни, административни или 
граждански производства, ако решението може да доведе до обра-
зуване на производство пред съд, компетентен по дела от наказате-
лен характер. 
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Abstract: Industry 4.0 digitizes the business. and will allow radically new 

levels to be achieved in terms of efficiency and cost savings in manufacturing. Is the 
business in Bulgaria ready for such a step – making our country a much better place 
to live, to build intelligent cities? Economic actors in Bulgaria face a number of 
challenges in their development. In order to have the necessary financial resources, 
one of the possible sources is the European funds. 
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Развитие на Индустрия 4.0 в България 
 
Четвъртата индустриална революция, или за кратко Ин-

дустриална революция 4.0, не прилича на нищо, което човечест-
вото е преживявало досега, тъй като новите технологии водят до 
сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят, което крие 
едновременно както огромни възможности, така и потенциална 
опасност. 

Едновременно с това скоростта, мащабът и дълбочината на 
тази революция оказват влияние както върху световната икономика 
и политика, така и върху обществото и отделния човек, чрез 
вpъзĸaтa нa милиapди xopa дo глoбaлнaтa мpeжa пpeз мoбилни 
ycтpoйcтвa, ĸaтo тexният дocтъп дo инфopмaция и знaниe на прак-
тика e бeзгpaничeн.1 Настъпващата в света дигитализация поставя 
нови предизвикателства пред българското общество. 

Всички тези възможности ще бъдат умножени от пробивите в 
развиващи се технологични сектори, като изкуствен интелект, робо-
тика, интернет на нещата, автономни превозни средства, триизмер-
но принтиране, нанотехнологии, биотехнологии, материалознание, 
съхраняване на енергия и квантово изчисление. 

Във връзка с извършващата се в световен мащаб четвърта 
индустриална революция основателно възниква въпросът мечта ли 

                                                 
1 Станков, Валентин Кръстев. Евристични предизвикателства на съвременния свят. 
София: Марин Дринов, 2002. 
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е, или е реалност, какви са предизвикателствата за развитие на 
българската икономика, на българския бизнес и предприемачество 
за устойчиво развитие. Отговорът на този въпрос не е еднозначен, 
т.е. има своите предимства и трудности при извършването на тези 
революционни промени, свързани със: 

 внедряване на Индустрия 4.0 в малките и средните 
предприятия: минимизиране на рисковете и определяне на въз-
можностите; 

 дигитализация в индустрията: екосистема за устойчив 
иновативен растеж; както и 

 Индустрия 4.0 и предизвикателствата пред висшето ни 
образование. 

Концепцията, която преди време се наричаше „умен завод“, 
сега е преобразувана в по-гръмкия термин „четвърта индустриална 
революция“. Това не е преувеличено: добавянето на сензори и ко-
муникационни възможности ще позволи заводите да се превърнат в 
т.нар. „киберфизични системи“, т.е. във физични механизми (маши-
ни, поточни линии и т.н.), наблюдавани и контролирани от компю-
търни алгоритми. 

Индустрия 4.0 ще дигитализира бизнеса. Дигитализацията от 
своя страна ще позволи постигане на радикално нови нива по отно-
шение на ефективност и спестяване на средства в областта на про-
изводството. 

Всички индустрии в света са готови за дигитална трансформа-
ция – някои повече, други по-малко, но всички се насочват натам 
независимо от скоростта. Компаниите, които са по-напред в това 
отношение, са значително по-печеливши от останалите. 

България също дигитализира своята индустрия и бизнес. 
С дигитализацията на производството се очаква да се появят 

заводи, в които машините на практика няма да се повреждат. От-
делните компоненти в тях ще могат да сигнализират за нередности 
в работата си, а контролиращият софтуер ще определя кога е най-
подходящият момент за провеждане на профилактика. 

Технологиите, формиращи Индустрия 4.0, като ИТ оборудвано 
производство и увеличен изчислителен капацитет, обещават „по-
умни“ заводи. В основата на всичко това стои информацията: лиде-
рите в индустрията използват анализи, за да създават добавена 
стойност, а в крайна сметка това е интелектуална стойност. Подходът 
на големите компании е очакването, че продуктивността може да се 
увеличи с 20 – 25 на сто, а престоят на оборудването да се намали 
почти двойно. Революционното в случая е начинът, по който всяка 
успешна идея си проправя път и намира трайно приложение, а пътят 
ѝ преминава през трудносъвместими на практика две фази, движени 
от различен дух и начин на мислене. Първата фаза се базира на въз-
приятието и творчеството, а във втората фаза следва обработка и 
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логика. Именно подобно развитие ражда успеха на нововъведенията, 
като се превръща в пример за индустриална иновативност. 

Какво е конкретното въздействие на Индустрия 4.0 върху 
бизнеса? 

Лoгичнo е, че нaй-гoлямo въздeйcтвиe индустриалната 
peвoлюция oĸaзва въpxy бизнeca и че тoвa ce oтнacя принципно за 
вcичĸи видове индycтpия. 

B oблacттa нa лoгиcтиĸaтa нaпpимep нaвлизaт съвременни 
тexнoлoгии, ĸoитo пpeдлaгaт нaпълнo нoви възмoжнocти зa 
дocтaвĸа, а дocтъпът дo инфopмaция за тях мoжe дa пpoмeни на-
пълно cтaтyĸвoтo в ceĸтopa. Мaлĸите игpaчи мoгaт дa измecтят 
лидepитe си с предложения за много пo-дoбpo ĸaчecтвo, пo-гoлямa 
бъpзинa нa ycлyгaтa и пo-ниcĸа цeна. 

Пo oтнoшeниe нa глобалното тъpceнe пpoмeните, които 
настъпват, се отнасят, от една страна, до дocтъпа дo мaгaзините и 
различните пpoдyĸти пpeз интepнeт с нapacтвaщ интepec нa 
пoтpeбитeлитe, а от друга, карат пpoизвoдитeлитe дa пpoмeнят 
нaчинa, пo ĸoйтo пpoeĸтиpaт, пpeдлaгaт и дocтaвят пpoдyĸтитe и 
ycлyгитe cи до крайните потребители. 

Ключoвo знaчeниe в дигитализацията на бизнеса имaт oнлaйн 
плaтфopмитe, ĸoмбиниpaщи инфopмaциятa зa тъpceнe и 
пpeдлaгaнe в paзлични cфepи, ĸaтo пo тoзи нaчин мoжe дa ce 
oчepтae cтpyĸтypaтa нa вcяĸa индycтpия. Πopтaлитe, които са 
дocтъпни дopи пpeз cмapтфoн, cъбиpaт нa eднo мяcтo инфopмaция 
зa ĸлиeнтитe, тъpceнитe и нaличнитe cтoĸи, което измeня изцяло 
пpoцecа нa ĸoнcyмaция и дocтaвĸи нa пpoдyĸти. 

За Индустрия 4.0 е характерно съвместяването на техноло-
гиите с икономиката и в частност с бизнеса. Икономиката коорди-
нира дейностите за нуждите на обществото, но освен това подава 
сигнал за необходимостта от въвеждане на нови, иновативни техно-
логии и тяхното развитие. Така тази комбинация води, от една стра-
на, до „творческо разрушение“, но от друга, и до постоянна новост. 

Характерното за скоростта на поредната индустриална ре-
волюция е, че се очаква ускорение в развитието на икономиката, 
което се дължи основно на възможностите за бизнес, зависещи от 
няколко основни фактора: 

 разграничаване на нуждите; 
 нужда от подпомагащи технологии; 
 нужда на самите технологии, формиращи множество па-

зарни дейности. 
От посочените три фактора главният проблем на фирмите е 

координиране на множеството от различни звена, което от своя 
страна води до необходимост от създаване на подходящи нови 
структури за планиране и ефективност. В някаква степен подоб-
ни структури съществуват или са в процес на формиране, но тяхно-



проф. д-р Атанас Льондев 

 88 

то бъдещо развитие ще бъде изключително затруднено от дейнос-
ти, съпътствани с внедряване на нововъведения, които по своя ха-
рактер са високорискови. В бъдеще този процес ще се задълбочава 
още повече, като се имат предвид притесненията за собствеността 
на данните при работа с трети страни, несигурността при избора 
между ин- и аутсорсинг и липсата на запознатост с предложенията 
на пазара и предизвикателствата при интегрирането на данни от 
различни източници. 

Дигиталната трансформация на производството се из-
вършва много по-бавно, отколкото промяната, до която доведе 
навлизането на интернет в потребителската сфера. Като при-
чина за това могат да се посочат дългите инвестиционни цикли и 
вродената консервативност на компаниите по отношение на техно-
логиите, предлагащи радикални промени в техните процеси, някои 
от които са с многогодишни традиции, от които по-трудно могат да 
се откажат и да преминат към иновативни индустриални технологии. 

Преминаването от дигитална към физична трансформация 
и комбинацията от намаляващи цени, разширяващ се избор на 
материали и развитие в областта на прецизните механизми са в 
основата на увеличаващото се значение на технологиите, често 
обединявани под името „триизмерен печат“. В момента т.нар. „3D 
принтери“ вече могат да работят не само с полимери и метали, но 
и със стъкло, биологични клетки, захари, цимент и т.н. Междувре-
менно максималният размер на машините се е увеличил над 10 пъ-
ти от 90-те години на миналия век до днес. 

Не само адитивното производство обаче става по-рентабилно 
– роботите също се превръщат във все по-ефективна ценова 
възможност. Налице е и значително развитие в области, като из-
куствен интелект, машинно зрение и междумашинни комуникации за 
нуждите на роботиката. Тенденцията е да падат и цените на 
задвижващите механизми. 

Комбинацията от всички изброени технологични групи не 
само позволяват трансформацията на физически продукт във вир-
туалния свят, но и улесняват обратната връзка – преобразуване от 
дигитален модел във физически продукт. 

Иновационният процес е в основата на Индустрия 4.0 и пре-
минава през няколко основни фази – генериране на идеи, инкубация 
и ускорение. Подобен процес е в основата на т.нар. „стартъпи“. 
Стартъпите са стартиращи фирми, които внасят новости в про-
изводствената си дейност и в следващ момент се изкупуват от го-
лемите компании, които предпочитат да не провеждат развойна 
дейност, а да закупят такъв стартъп, за да допълнят производстве-
ните си възможности. 

Стартъпите се характеризират като високорискови стартиращи 
компании. Но не всяка стартираща компания може да се нарича 
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стартъп, а само тази, която е иновативна стартираща фирма. Стар-
тъпите налагат нови продукти, а това се постига изключително 
трудно. А тези стартъпи, които успеят да се развият успешно, оти-
ват на изключително високо ниво и в бъдеще стават глобални. 

През следващите няколко години България трябва да реагира 
по адекватен начин на тези нови индустриални предизвикателства, 
в противен случай сме изправени като икономика и бизнес да изпус-
нем златна възможност, която ще ни помогне – защо не – да се из-
качим на най-високите етажи в световната икономика. 

Характерното за стартъпите – иновативни стартиращи компа-
нии, е, че започват с един компютър, който произвежда добавена 
стойност, а тя се явява и интелектуална стойност, което е изключи-
телно важно. Някои български компании са достигнали това високо 
ниво в своето развитие и на тях трябва да се разчита много в бъде-
щото развитие на икономиката на страната. 

Независимо от това, че Индустрия 4.0 надгражда върху осно-
вите на цифровата революция и съчетава множество технологии, 
които водят до безпрецедентни промени в икономиката, обществото 
и отделния индивид, тя има и драматични социални последствия, 
тъй като от една страна е добре, че роботите ще ни вършат работа-
та. Но тук основателно възниква въпросът няма ли да станем ние 
самите излишни. Роботите не вършат вече само рутинна работа, а и 
аналитична такава. Но хората няма да станат излишни. Естествено 
е хората, останали без работа, да се преквалифицират и да заемат 
нови работни позиции. С дигитализацията и развитието на индуст-
рията редица професии ще трябва да се трансформират. Това оз-
начава да се премине от един вид умения и знания към други видо-
ве. Възможностите, които дигитализацията създава, са много пове-
че от опасностите и всъщност като цяло много повече работни мес-
та ще бъдат открити, отколкото закрити. 

Индустриалното развитие предполага да няма разминаване 
между производители и клиенти, тъй като производителите произ-
веждат това, което потребителите търсят, и задоволяват потреб-
ностите на хората. А с робота се изпълняват дейности, които изиск-
ват полагане на много усилия. По този начин се създадат нови въз-
можности за оптимизиране на производствения процес като твор-
ческа дейност, т.е. свободата на идеи и тяхното реализиране ще 
остане за хората като икономика на знанието. Тези, които не се съ-
образяват с новите иновативни промени и не са в крак с времето, 
ще бъдат изхвърлени зад борда. Затова всеки предприемач, ако 
иска да бъде успешен, трябва да е с визия, т.е. трябва да знае какво 
иска да постигне, и тогава ще бъде успешен. 

България участва активно в процеса на дигитализация и въ-
веждане на иновативни технологии. Има много млади и способни 
хора, на които се разчита много, но които трябва да се активизират 
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по някакъв начин, тъй като страната има потенциала за преобразу-
ване на профила на икономиката и движение в тази посока. 

Време е и в България роботизацията да навлиза в българска-
та икономика. Българинът обича робота, но повече като играчка. А 
като профил на обществото, може да се каже, че идват нови хора и 
се очаква те да са водачи в посоката, която се очертава. Затова 
призивът е не само към бизнеса, но и към политиците, да започнат 
да водят дебат за необходимостта от възприемане на конкретни 
мерки и решения, че подобно развитие на икономиката на страната 
не бива да се пропуска. 

Значението на Индycтpия 4.0 за икономиката на България 
се състои в това, че могат да се постигнат няколко ocнoвни 
eфeĸтa, а именно: 

 по отношение на oчaĸвaниятa нa пoтpeбитeлитe; 
 за paзвитиe нa пpoдyĸтитe, инoвaциитe и opгaнизaциятa 

нa бизнeca. 
При това клиeнтитe и пo-дoбpoто им oбcлyжвaнe се нами-

рат в цeнтъpa нa иĸoнoмиĸaтa. 
 
Бизнес на светло и „умно“ бъдеще на България 
 
От изключителна важност за съвременната ни държава е биз-

несът да работи на светло. Само бизнес, който работи на светло, е 
символ на ценности, като залагане на уважението към труда, проз-
рачността и чистотата в отношенията, отговорността към правилата 
и нормите, свободното движение на информацията. Именно поради 
това през последните години са предприети повече от 300 по-
значими мерки за справяне със сивата икономика, но, за съжаление, 
без необходимия резултат. 

Защо е толкова важно за всяка демократична държава 
бизнесът да работи на светло? Защото сивата икономика изтлас-
ква от бизнеса конкуренцията, която иска да бъде честна и да бъде 
на „светло“. Тя е отказ от солидарност и изкривява пазара на труда. 
Положителен факт е, че борбата със сивата икономика, освен наци-
онален проблем, е и един от приоритетите на социалните партньори 
в нашата страна. Като представители на отговорния български биз-
нес те обединяват усилията на всички заинтересовани страни, за да 
се покаже нетолерантното отношение към неформалната икономи-
ка, да се изтъкнат добрите бизнес практики и да се очертаят основ-
ните проблеми и пътища за тяхното преодоляване. 

Това, което е важно и би следвало да интересува бизнеса, са 
въпроси, които са свързани с условията за разгръщане на потенци-
ала на регионите за ускорен икономически растеж, перспективите за 
развитие на икономиката ни, инфраструктурата и пазара на труда за 
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по-доброто, а защо не и „умно“, бъдеще на страната ни чрез ограни-
чаване на сивата икономика. 

Пораженията, които „сивият“ сектор нанася в страната, са 
безспорни: изкривява конкурентната среда, ощетява бюджета, под-
копава обществените системи – здравеопазването, образованието, 
пенсионната система, оказва негативно влияние върху икономичес-
кия растеж и разкриването на нови работни места. Предприемането 
на адекватни и целенасочени действия за ограничаване на сивите 
практики и стимулиране на изрядно, законно поведение от страна на 
стопанските субекти и гражданите изисква устойчива промяна в об-
ществените нагласи и е възможно само при целенасочени и коор-
динирани действия на държава, социални партньори и всички заин-
тересовани страни, включително и на международно ниво. Всеки 
предприемач, всяко предприятие, фирма, мениджър трябва да 
опитва да пренесе тези корпоративни ценности спрямо своите кли-
енти и партньори. По този начин като резултат ще е налице лоялна 
конкуренция, която да движи сектора и икономиката. Основните мо-
тиви са, че българската технологична индустрия става все по-силна. 
България е страна с голям IT потенциал, която може да е лидер на 
технологичния пазар. Заслужават подкрепа каузи, които биха пре-
върнали България, а и света, в по-добро място за живеене, за изг-
раждане на интелигентни, умни  градове (smart city). 

Готов ли е бизнесът в България за подобна крачка – 
превръщането на страната ни в много по-добро място за живе-
ене, за изграждане на интелигентни градове? Интелигентният 
град е съвкупност от много компоненти, свързани с транспорт, мо-
билност, здравеопазване, култура, сигурност, образование, ефек-
тивност на използваните ресурси и обмен на информацията. Инте-
лигентният град е цялостна среда, съобразена с нуждите на хората. 
През последните няколко години в България се инвестира в интели-
гентни системи, свързани най-често с транспорта, сигурността и 
ефективното използване на ресурсите. В тези области вече имаме 
натрупан опит и се очертава сериозен потенциал за развитие, но 
има сфери, в които се наблюдава изоставане и трябва да се работи 
доста повече. Идеята за умния град идва от еколозите за намалява-
не на разходите за енергия, ограничаване на емисиите на въглеро-
ден двуокис в атмосферата. По този начин се намаляват разходите 
за енергия на домакинствата, подобрява се организацията на тран-
спорта и се създава по-висок жизнен стандарт. 

С основание можем да се запитаме готови ли са хората да 
живеят в умни градове. Интелигентният град, дигитализираният 
дом и училище ще са улеснение и може да се предположи, че голя-
ма част от хората са готови за това време. Бизнесът също показва 
силна заинтересованост да развива решения за умни градове. Има 
редица компании, които трупат експертиза в тази област. Има и 
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стартъпи, фокусирани върху свои високотехнологични разработки. В 
страната има достатъчно знания и опит, нужно е да се стимулира 
това развитие, което от своя страна би мотивирало младите хора да 
остават в България. Някои от основните моменти, залегнали във 
визията за създаването на дигитално гражданство, са развитие в 
правилната посока. Стратегическият ход, който трябва да се предп-
риеме, за да може обществото да се възползва от напредъка в IT 
сектора, е интеграцията между различните системи. Това прави ро-
лята на системния интегратор, който интегрира различни системи, 
важна за успешното създаване на дигитално гражданство. 

Основните приоритети на компаниите следва да са насочени към: 
 решения за градска мобилност; 
 информационна сигурност; 
 изграждане на ситуационни центрове за сигурност и управ-

ление; 
 дигитална трансформация на болнични заведения, образо-

вателни институции и административни структури; 
 поддръжка на клиентска инфраструктура под модел управ-

лявани услуги; 
 изграждане на големи масиви от данни и предоставяне на 

възможност за лесното им ползване. 
Добавяйки познанията в изграждане на центрове за данни и 

осигурявайки високотехнологична комуникационна среда, визията 
ще е в унисон с най-модерните стратегии за развитие на т.нар. „ди-
гитално гражданство“. Това дава увереност, че ще създадем силен 
системен интегратор в тази област. Амбицията, която трябва да ни 
води, е да увеличим инвестициите за разработка на продукти и ре-
шения, които да бъдат използвани директно от гражданите. 

Друг важен въпрос може да е каква е нашата представа за 
умния град в България и колко време (години) ни делят от по-
добна реалност. Не бива да сме любители на фантастиката, за да 
намерим отговор на подобни въпроси, макар че представата за 
умен град днес може да изглежда фантастика, но утре тя ще може 
да е реалност. Развитието в посока smart city ще донесе много пози-
тиви за цялата държава. Умният град означава пестеливо използва-
не на ресурсите. И ако умният град стане визитка на България, то 
това по естествен начин ще ни представя като високотехнологичен 
хъб с практически опит в иновациите. Умният град ще е поприще на 
високотехнологичните компании, но той ще е и място, където зако-
нът има сила. Съумеем ли в България да създадем свой модел на 
интелигентен град, това ще е най-яркото доказателство за техноло-
гичните ни умения. 

Технологиите ще превземат градовете, но има ли опас-
ност следващите поколения да живеят в голям Биг Брадър? 
Прогресът на човечеството не бива да бъде забавян или спиран от 
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крайни убеждения. Развитието ни в технологичен аспект трябва да е 
подкрепено с необходимите правила и норми, които да осигуряват 
личното пространство на всеки един от нас. 

Какъв ще става животът в света на все по-големите данни, 
които всеки от нас под една или друга форма генерира? Да се 
надяваме, че ще предложи повече възможности както за по-голямо 
удобство и сигурност на хората, така и за надеждност на медицина-
та и иновативност на образованието. 

Умни градове и бизнес на светло синоними ли са в крайна 
сметка? В основата на умния град2 е достъпът до голямо количест-
во информация и използването ѝ за по-удобен, по-лесен и по-
сигурен живот, съобразен с приетите правила и норми. Бизнесът на 
светло също разчита на прозрачност и спазване на правила и нор-
ми. Не бихме казали, че са синоними, но до голяма степен се под-
чиняват на общи ценности. Те са като две страни на една монета. 

Време е за умни градове. Подобни технологии и възможнос-
ти са в ядрото на умните градове, които са част от фокуса през пос-
ледните години компаниите да се припознават в концепцията smart 
citу, чиято цел е да направи градовете по-добро място за живеене 
чрез внедряването на електронни разплащания в тяхното ДНК. По-
вече от половината население в света живее в големи градове и 
тенденцията е този процент да се увеличава, което следва да бъде 
мотивация на бизнеса да търси развитие в тази посока и в нашата 
страна. Акцент трябва да се постави на това, че smart citу не е за-
дължително да означава въвеждане на някаква уникална нова тех-
нология, а по-скоро е оптимизация и вземане на ефективни реше-
ния, които да са гъвкави и да улесняват живота на хората. Дреболи-
ите, в които може да се изразява „поумняването“ на живота ни, съ-
що звучи като битовизъм, свързано например с чакането на опашка. 
Това са проблеми, които наистина са от нашето ежедневие и са 
свързани с урбанизацията, но се решават „умно“ благодарение на 
новите технологии. Следва да се има предвид също така, че в Бъл-
гария и публичните институции у нас не са от най-бързо възприе-
мащите нови технологии. Поради тази причина в градове като 
Пловдив и Варна все още няма работещи системи за електронни 
билети въпреки възможностите им, а има само в София. Фактите 
показват, че градският транспорт има нужда от много подобрения и 
умните разплащания изглеждат като наистина добра първа стъпка. 

Умен град с архаични началници не се строи. Всичко необ-
ходимо, за да бъде един нашенски град „умен“ (smart city), не е нито 
далеч на запад, нито на изток. Тук, в България, има безброй много 
иновативни технологии, способни да променят средата, в която жи-

                                                 
2 Умните градове правят градовете по-сигурни и приятни за живеене. – В: Капитал, 
12.10.2017 г. 
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веем, управлявайки всевъзможни ресурси, за да пестят време и па-
ри на хората, а и да пазят околната среда. Проблемът е, че ни лип-
сват модерни управници, които да ги наложат. Дори в София, къде-
то за градския транспорт все още е нужен хартиен билет, а уж „ино-
вативните“ автомати, които ги издават, не приемат карти или книжни 
пари и не връщат ресто. Работят само с монети, и то от едрите. 
Разбира се, това е само частица от нашенската дивотия. Дали в ня-
коя друга европейска столица на хората например им се налага в 
работен ден от 14 до 16 ч. да са си у дома, за да се осигури достъп 
до водомера им? Или пък да висят ненужно в задръствания, тъй ка-
то фазите на светофарите не се променят според натовареността 
на движението? Възможностите, които гражданите трябва да имат, 
са свързани с интелигентни системи за паркинги, които да показват 
на водачите най-близкото свободно място и да ги насочват до там; 
за умно осветление, даващо по-голяма сигурност на гражданите и 
спестяващо разходи за ток на общините; за контрол на качеството 
на въздуха; за ефективно управление на контейнерите за смет; как-
то и за дистанционно и интелигентно отчитане на водомери, елект-
ромери и други устройства за бита. 

В умния град ние навлизаме от гледна точка на информаци-
онните технологии, а не от гледна точка на екологията, архи-
тектурата и урбанизацията. Финансирането на разработки за 
„умни градове“ в държавите от ЕС е много интензивно и родният 
бизнес може да се възползва в много по-голяма степен. 

Да не пропускаме развитието на малкия град и българско-
то село. Те, изглежда, „са забравени от Бог“, времето там като че 
ли е спряло, а новите технологии са някаква химера. Вариантите на 
бъдещото им развитие може би са два: или да изчезнат от картата 
на държавата, или да се развиват, но като придобият условията на 
развита градска среда. Оправданията на управниците са неуместни, 
че там развитие на бизнес е много по-трудно или по-скоро невъз-
можно и има условия предимно за селскостопанско производство, 
но и то, за съжаление, е без визия и перспектива по различни при-
чини, най-важната от които е демографският проблем. 

И докато валят проекти в София, Пловдив, Стара Загора и ре-
дица други български градове за „умен град“, съизмерими със све-
товните постижения в тази насока, българският бизнес все още 
като че ли не може да види преки печалби за себе си от 
внедряването на върховите технологии. Като пример, цената на 
една сградна автоматизация на една „умна къща“ на „Сименс“ е съ-
измерима със стойността на обзавеждането на един дом. Но има и 
друг подход, при който разходите за „поумняването“ на една къща 
могат да се сведат до суми между 500 и 1000 лв. чрез т.нар. „отво-
рени системи“ и съвременна научна тенденция, но която още не е 
съвсем готова за пазарно приложение. 
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Очертаната насока на развитие на умния град е благодат-
на не само за стартиращи компании, защото е бизнес с висока 
добавена стойност, но и за такива, които са с афинитет към 
иновативността. И ако бизнесът ни е иновативен и работи на 
светло, кръгът се затваря, просперитетът на компаниите и ико-
номиката като цяло ще е налице. 

 
Европейските фондове като финансов инструмент не 

само за присъединяване, но и за развитие по пътя на Евро-
пейския съюз 

 
Икономическите субекти в България са изправени пред ре-

дица предизвикателства в своето развитие. За да разполагат с не-
обходимия финансов ресурс, който да им дава възможност за възп-
роизводство на капитала, реализиране на по-големи печалби и ин-
вестиции, са принудени да използват всевъзможни начини за реа-
лизиране на парични средства. Един от възможните източници са 
европейските фондове.3 Те се явяват финансов инструмент на ЕС 
за провеждане на различни видове политики за държавите, на които 
предстои да се присъединяват към Общността, и за тези, които вече 
са станали пълноправни нейни членове. 

Европейският съюз провежда регионални и кохезионни поли-
тики чрез използване на редица европейски фондове: 

(1) Предприсъединителни фондове, които са предназначени 
специално за държавите членки или потенциални членки, за да 
се подготвят за бъдещото управление на структурните и кохезион-
ните фондове. 

(2) Структурни фондове и кохезионни фондове, които са 
основният инструмент на Европейския съюз за провеждането на не-
говата регионална политика. 

Една от основните цели на тези политики е постигането на по-
голямо икономическо и социално сближаване между държавите 
членки, известно още като „кохезионна политика“ или „кохезия“. В 
рамките на подобна политика посредством структурните фондове се 
преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на 
ЕС. По тази причина често се казва, че регионалната политика на 
ЕС е израз на финансовата солидарност между държавите членки. 
Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правно-
то основание за провеждането на общата регионална политика е 
Глава XVII от Консолидирания договор за Европейската общност, 
озаглавена „Икономическа и социална кохезия“. 

                                                 
3 Шикова, Ингрид. Европейските фондове, програми, проекти 2014 – 2020. София: 
Минерва, 2015. 
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След успешното присъединяване на България и на всяка друга 
държава членка към ЕС тя може да получава значителна финансова 
подкрепа от структурните фондове за своето ускорено социално-
икономическо развитие. Получаването на средства от структурните 
фондове на ЕС е свързано с изпълнението на специфични изисква-
ния и прилагането на правила и процедури, установени от ЕС. 

Министерството на финансите е едно от водещите министер-
ства в преговорите по присъединяването и след това с пълноправно-
то членство на страната му е отредена ключова роля в процеса на 
управление на средствата от структурните фондове на ЕС. С цел по-
вишаване на осведомеността на широката публика в България от-
носно структурните фондове на ЕС Министерството на финансите 
има интернет страница, посветена изцяло на структурните фондове 
(http://www.eufunds.bg). В този раздел има подробна информация за 
предприсъединителните програми на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД – 
основни документи, схеми за управление на средствата, финансови 
меморандуми и споразумения, финансово изпълнение на програми-
те, както и информация за структурните фондове и кохезионния фонд 
на ЕС и за програмите на Общността, в които България участва и е 
подписала съответните меморандуми за присъединяване. 

България като пълноправен член на Европейския съюз от 
1.01.2007 г. натрупа значителен опит в усвояването на европейските 
финансови средства, макар че има какво още да се желае за пости-
гане на още по-голям ръст в дела на получените евросредства. 

Затова с основание може да се постави въпросът и така: след 
като имаме вече този опит, не е ли възможно да го използваме и 
разширяваме, а защо не и да го предадем на държавите, на които 
им предстои да бъдат приети в Общността, с цел освен да ги под-
помогнем в присъединителния процес, и да извлечем финансови 
ползи за себе си. 

С други думи пред българския бизнес са на разположение 
едновременно две възможности: едната е участие в регионалната 
политика на Общността чрез проекти, финансирани от структурните 
и кохезионните фондове на ЕС, а другата е подкрепа и участие с 
изградения опит и контакти в предприсъединителните фондове на 
държавите – кандидатки за членство в ЕС, съседни на България, а и 
не само. 

Една такава възможност за подкрепа и участие с изградения 
опит и контакти в предприсъединителните фондове на държавите – 
кандидатки за членство в ЕС, е създадена още от януари 2007 г. ка-
то инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), заместващ 
редица програми и инструменти за финансиране на Общността, а 
именно чрез известните ни програми PHARE, PHARE CBC, ISPA, 
SAPARD, CARDS и финансовия инструмент за Турция. 
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Програма ФАР е предприсъединителен финансов инструмент 
на Европейския съюз за сътрудничество с държавите от Централна 
и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна ико-
номика и присъединяването им към ЕС. Финансовите средства по 
ФАР се отпускат като безвъзмездна помощ. Всяка година средства-
та се договарят и одобряват във финансово споразумение, сключе-
но между ЕС и държавата – кандидатка за членство в ЕС, регули-
ращо институционалната и административната рамка, в която се 
изпълняват проектите. „Наследник“ на програма ФАР в условия на 
членство в ЕС за България е Преходният финансов инструмент. Ос-
новната цел на този финансов инструмент е да продължи да пре-
доставя финансова подкрепа за изграждане и укрепване на адми-
нистративния и съдебния капацитет в области, в които не могат да 
се финансират дейности от структурните фондове и земеделските 
фондове. 

Програма ИСПА като инструмент за структурна политика под-
помага осъществяването на големи транспортни и екологични про-
екти, включени в партньорствата за присъединяване, в областта на 
транспортната инфраструктура, като отпуска финансиране за свър-
зване на националните транспортни мрежи (железопътни линии, 
магистрали) с общоевропейските, както и за реконструкция и изг-
раждане на летища и пристанища. Мерките за опазване на околната 
среда целят подобряване на качеството на питейната вода, пречис-
тване на отпадните води, обезопасяване и оползотворяване на 
твърдите отпадъци, подобряване на чистотата на въздуха в про-
мишлените райони и др. 

Програма САПАРД е открита през 2000 г. и подкрепя разви-
тието на селското стопанство. За разлика от ФАР и ИСПА, САПАРД 
е децентрализирана програма, при която държавите членки сами 
селектират проектите, съответстващи на програмната рамка. СА-
ПАРД се ръководи от многогодишен план за развитие на селските 
райони, който изисква инвестиране в селскостопански дружества 
(30,4 % от общата сума), подобряване на производството и марке-
тинга на земеделските и риболовните продукти, изграждане на бор-
сови тържища (23,2 % от сумата), поддържане на горите и инвести-
ране в добива и маркетинга на лесовъдни продукти (8,1 % от сума-
та), защита и консервация на културните традиции и наследството 
на българското село (7,7 % от средствата по САПАРД). 

Останалите европейски институции, които подкрепят евро-
пейската интеграция, това са Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
ЕИБ предоставя заеми за широк кръг проекти, насочени към подпо-
магане на прехода към пазарна икономика и усвояването на пости-
женията на Общността. Дейността на ЕИБ е съгласувана с ФАР, с 
финансовите институции на държавите членки и с ЕБВР. 
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За финансиране от ИПП се предлагат пет линии, а именно: 
1. Помощ за преходния период и институционално изграждане. 
2. Трансгранично сътрудничество с ЕС и държавите, подпома-

гани от ИПП. 
3. Регионално развитие на икономиката, околната среда и 

транспорта. 
4. Човешки ресурси и по-добро включване. 
5. Развитие на селските райони. 
По всеки един от тези пет раздела бенефициентите на ИПП 

се определят по два вида критерии: 
 държавите – кандидатки за присъединяване, които са допус-

тими за петте раздела на ИПП (Турция, Албания, Черна гора, Сър-
бия и бившата югославска република Македония); 

 потенциалните държави кандидатки от Западните Балкани, 
които са допустими само за първите два раздела (Босна, Херцего-
вина и Косово съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност 
на ООН). 

Освен това са създадени три нови политики съвместно с Ев-
ропейската инвестиционна група и други финансови институции, ко-
ито предоставят подкрепа за инвестициите в бизнеса и предприе-
мачеството, и по-специално в съответствие с Европейския фонд за 
регионално развитие. Това са политики, които предлагат техническа 
помощ за развитието на малки и средни предприятия и придобива-
нето на инвестиции за установяване на устойчив икономически рас-
теж и създаване на нови работни места в градските райони. Тези 
политики за съвместна европейска помощ са: 

 Jasper „Съвместна помощ за подпомагане на проекти в ев-
ропейските региони“, в която партньори са Европейската инвести-
ционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и 
DG Regio. Тя предлага техническа помощ на държавите членки в 
подготовката на заявления за проекти за развитие, представяни за 
одобрение от Комисията. 

 Jeremie „Съвместни европейски ресурси за микро- до средни 
предприятия“ – координира усилията на Комисията, Европейската 
инвестиционна банка и европейските инвестиционни фондове за 
развитие на малки до средни предприятия в регионите на ЕС. 

 Jessica „Съвместна европейска помощ за устойчиви инвес-
тиции в градската среда“ е съвместен проект на Комисията, Евро-
пейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на 
Европа за инвестиции за устойчив икономически растеж и 
нови работни места в европейските градски райони. 

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС 
Европейският съюз разполага с няколко различни програми за 

финансиране, по които можете да кандидатствате в зависимост от 
естеството на вашата дейност или проект. 
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Съществуват два вида финансиране – пряко и непряко. 
1. Пряко финансиране 
Предоставянето на пряко финансиране се управлява от евро-

пейските институции, като съществуват два вида финансиране – 
безвъзмездни средства и възлагане на договори. 

Безвъзмездни средства се предоставят за конкретни проек-
ти във връзка с политиките на ЕС, обикновено след публична обява, 
известна като покана за представяне на предложения. 

Кой може да кандидатства? 
Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства, ако ръ-

ководите бизнес или сродна организация (бизнес асоциация, орга-
низация за подпомагане на бизнеса, консултантска организация и 
др.), която осъществява проекти, подкрепящи интересите на ЕС, 
или ако допринасяте за изпълнението на програма или политика на 
Съюза. 

По-подробна информация за критериите за допустимост може 
да се намери в съответната покана за предложения. 

Договорите се сключват от институциите на ЕС за покупка на 
услуги, стоки или строителни работи, необходими за тяхната 
дейност, като проучвания, обучения, организиране на конференции, 
информационно-технологично оборудване. Договорите се сключват 
чрез покани за участие в търг. 

2. Непряко финансиране 
Непрякото финансиране се управлява от националните и ре-

гионалните органи и съставлява почти 80 % от бюджета на ЕС – ос-
новно в рамките на 5 големи фонда, обединени под общото наиме-
нование Европейски структурни и инвестиционни фондове: 

 Европейски фонд за регионално развитие – регионално и 
градско развитие; 

 Европейски социален фонд – социално приобщаване и доб-
ро управление; 

 Кохезионен фонд – икономическо сближаване на по-слабо 
развитите региони; 

 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; 
 Европейски фонд за морско дело и рибарство. 
За да получите финансиране от ЕС, трябва да канди-

датствате посредством съответните регионални или на-
ционални органи (наричани „управляващи органи“) в държа-
вата членка, в която имате регистрация. 

С тази статия са засегнати само някои от възможните източ-
ници на европейско финансиране, за да предизвикаме интереса на 
онези бизнесмени и предприемачи, които все още не са се възполз-
вали или търсят нови форми на участие в тези източници. 
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Нелоялната конкуренция в петролния бизнес 
 
Един от най-сериозните проблеми в икономиката на страната 

е наличието на „сив“ сектор в петролния бизнес и търговията с го-
рива. Усилията, които се полагат от страна на държавата, не дават 
желаните резултати, а последиците от това са както за приходните 
органи, тъй като свиването на „сивия“ сектор би довел до много по-
вече приходи за бюджета, а също така и за останалите търговци, за 
които е характерна нелоялна конкуренция4 и понасяне на финансо-
ви загуби. 

На пазара с петролни продукти в страната нелоялните иг-
рачи използват различни схеми за избягване на действащото за-
конодателство, а именно: 

Първо – извършване на данъчни измами (основно ДДС 
измами) 

През миналата година източването на ДДС от бюджета е най-
често срещаният начин за спестяване на налози и предоставяне на 
горива на по-ниски цени на пазара. По неофициална информация 
укритият ДДС за 2016 г. е достигнал 200 млн. лв. 

В схемата за заобикаляне на Закона за данъка върху до-
бавената стойност се използват различни данъчни трикове, 
като: 

 Т.нар. „липсващи търговци“, което се изразява в регистра-
ция на фирми, които извършват фиктивна стопанска дейност от по-
купки и препродажби. В резултат на това се натрупват фиктивни 
обороти от значителни обеми горива, а след извършване на по-
редната голяма операция фирмата изчезва или се прехвърля на 
малоимотни или неграмотни лица. 

 Разходно-оправдателни документи, издадени от фиктивни 
доставчици на услуги. Обикновено те не изпълняват договорената 
дейност, но тя се фактурира и се приспада данъчният кредит. При 
извършване на проверка от органите по приходите подобни фирми 
са неоткриваеми на посочените адреси на управление. 

 Фиктивен износ, който също представлява сериозен проб-
лем. В този случай количества горива „напускат“ територията на 
страната, но „само по документи“, т.е. няма реален физически из-
нос. При това дължимият данък е приспаднат, а горивата се разп-
ространяват във вътрешността на страната. 

 Документално прехвърляне на енергийни продукти по изк-
лючително дълги доставни вериги. При този случай се регистрират 
множество фирми, зад които стоят свързани лица, като по веригата 
се приспада данъчния кредит, и в момента, в който нещата започнат 

                                                 
4 Николов, Петко. Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие. София: 
Алби, 2012. 
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да предизвикват вниманието на контролните органи, фирмите бу-
шони се закриват и се регистрират нови. 

Във връзка с възникналите проблеми през 2016 г. бяха приети 
промени в Закона за данъка върху добавената стойност, с които да 
се налага обезпечение на ДДС при определени доставки, което да 
подобри ситуацията, особено по отношение на вложителите в да-
нъчните складове. По информация на Националната агенция за 
приходите (НАП) близо 70 % от операторите в сегмента „търговия с 
горива“ са рискови фирми и формират „сивия“ сектор, което показва, 
че нелоялната конкуренция в търговията с горива заема голям от-
носителен дял. 

Вторият основен метод за заобикаляне на заплащането на 
данъци е нелегалният внос на петролни продукти, извършван в 
митническите складове. 

Производителите, както и лицата, извършващи доставки на 
горива от Европейския съюз, са длъжни да използват в складовете 
си метрологично одобрени и контролирани от Агенция „Митници“ 
измервателни уреди, които предават в реално време данни за пре-
миналите през тях количества енергийни продукти към Българската 
акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Това 
осигурява сериозен контрол върху компаниите, извършващи споме-
натите дейности. За разлика от тях обаче фирмите, занимаващи се 
с внос на горива, могат да доставят горива на територията на стра-
ната, като използват митнически складове, за които досега нямаше 
законово задължение да бъдат оборудвани с измервателни уреди 
за контрол и връзка със системата на Агенция „Митници“, а присъс-
твието на митнически служител не е задължително. Подобна ситуа-
ция поставя в неравностойно положение икономическите оператори 
поради големите инвестиции за изграждането и монтирането на 
уреди за измерване и контрол и връзка с БАЦИС, а липсата на конт-
рол е идеална среда за извършване на контрабандна дейност. На 
практика това означава, че на митническите складове на български-
те пристанища пристигат танкери, които разтоварват неясни обеми 
енергийни продукти и произход, а това може да е за сметка на бъл-
гарските стандарти за качество на горивото. Този проблем може да 
бъде разрешен изключително лесно, а именно чрез въвеждане на 
изисквания за монтиране на измервателни уреди в пристанищата и 
митническите складове – входни точки на енергийните продукти, 
както и включването им в БАЦИС, но подобно законово изискване 
досега нямаше. Със Закона за изменение и допълнение на Данъч-
ноосигурителния процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 63, 
4.08.2017 г., в § 69 на Преходните и заключителни разпоредби се 
правят изменения в Закона за акцизите и данъчните складове и по-
добно изискване се въвежда. 
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Множество фирми фантоми, осъществяващи внос и доставка 
от ЕС на горива, не спазват изискванията да поддържат запаси за 
извънредни ситуации. Поради спецификата на нормативните текс-
тове задължението за съхранение се изчислява и влиза в сила бли-
зо година след извършване на вноса или доставката, което дава 
достатъчно време на фирмата да изчезне или да бъде прехвърлена 
на малоимотно или неграмотно лице. Неизпълнението на това за-
дължение води до намаляване на стойността на предлагания про-
дукт с 5 – 7 %, а в комбинация с измами, свързани с укриване на 
ДДС, ценовото предимство може да достигне до 30 % от стойността 
на продукта. 

Всички тези сериозни пробойни в законодателството и контро-
ла дават възможност за развитие на сивия сектор. Приемат се зако-
нодателни и други мерки за справяне с проблема, но те се правят 
на „парче“, и в кратки срокове нелоялните играчи на пазара намират 
нови начини да „спестяват“ данъчните си задължения. Като възмо-
жен изход от създалата се неприятна ситуация за реално решение 
на въпроса „сив“ сектор и ограничаване на нелоялната търговия с 
горива може бъде приемане на специфичен закон за сектора, който 
да постави точни правила и да допринесе за равно третиране на 
икономическите оператори. 

Ако подобен изход не се намери в скоро време, „сивият“ сек-
тор на петролни продукти ще продължи да се разширява, а с него 
нелоялната търговия с горива ще продължи да нараства. Какво пе-
челят и какво губят фирмите от това? 

Печеливши са компаниите, които заобикалят законодателст-
вото и за които стана въпрос досега. За голямо съжаление губещите 
фирми са много повече. 

Какво губят и защо не могат да компенсират нелоялната 
конкуренция, която извършват „играчите“ в петролния бизнес и 
търговията с горива? 

1. Нелоялните търговци в отрасъла с петролни и газови про-
дукти увреждат интересите на спазващите правилата участници на 
пазара, които заплащат дължимите мита, акцизи и ДДС, а това се 
отразява в крайна сметка на по-високата цена на техните продукти и 
оттам на по-ниската конкуретоспособност на пазара на горива. Не-
лоялната търговия е предпоставка тези търговци да търсят начини 
да компенсират загубите, което се отразява на крайните потребите-
ли – закупуване на некачествени и вредни за автомобилите им го-
рива, съдържащи над допустимото ниво за ЕС съставки, като тер-
пентин, сяра и други добавки. Иначе вcички бензиноcтанции твъp-
дят, че от 1.01.2009 г. cпоpед изиcкванията на ЕС y наc е въведен 
cтандаpтът за гоpивo „Евpо 5“ c ниcко cъдъpжание на cяpа (10 ррm) 
и не тpябва да има пpоблем c дизеловите двигатели. Ocновната 
pазлика междy новия и cтаpия cтандаpт е cъдъpжанието на cяpа в 
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гоpивата. Докато пpи „Евро 4“ той бе 50 ррm, то пpи „Евро 5“ 
pавнището на cяpата е 5 пъти по-ниcко – 10 ррm. Но не cтава дyма 
cамо за cяpата, а изобщо за cъдъpжанието на тежки фpaкции пара-
фини в дизеловото автомобилно гориво. Собствениците на малки 
бензиностанции cмесват и по-тежки гоpива, внеcени контpабандно. 
Няма гаранция и за т.наp. „маpкови“ бензиноcтанции, защото 
cлyчаите на подобни аваpии cа като епидемия. 

2. Инвестирането в монтиране и пускане в експлоатация на 
одобрени метрологични измервателни средства за митнически и 
данъчен контрол се отразяват на финансовото състояние. Тук ос-
новно става въпрос за данъчните складове и бензиностанциите, ко-
ито предават данни по електронен път съответно към Агенция „Мит-
ници“ и НАП за количествата горива, преминали през информаци-
онните им системи. Друг въпрос е какви количества горива не пре-
минават през никакви системи и не се отчитат никъде. 

3. Поддържането на задължителни запаси за кризисни ситуа-
ции блокира горива за известен период от време, вместо да се из-
вършва търговия с тях. 

Мерките, които да се предприемат за ограничаване на „си-
вия“ сектор, са разнопосочни. 

Тъй като ДДС измамите продължават да представляват ос-
новна част от проблема „сив сектор“, е необходимо вземане на до-
пълнителни мерки. Една такава положителна мярка, която се пред-
вижда да се приеме, е включването на горивата в списъка със „сто-
ки под фискален контрол“. Това е част от предложението на Финан-
совото министерство за включването в обхвата на фискалния конт-
рол, който се извършва от НАП, на всички акцизни стоки, които се 
намират под митнически контрол. С подобна мярка ще може да се 
обхване и транспортният сегмент от бранша, а това ще доведе до 
изчезване на движението на авто- и жп цистерни, в някои случаи 
опасни, разнасящи на територията на страната горива с неясен 
произход. 

До момента в българското законодателство не съществува 
унифицирана регламентация на производството и търговията с 
нефтопродукти, в частност на търговията с горива, въпреки водеща-
та роля на отрасъла в икономиката на Република България. Същес-
твува обективна необходимост от нормативен акт за уреждане на 
отношенията в отрасъла, за да се ограничат „сивият“ сектор и на-
рушенията на пазара. Административнонаказателните мерки съ-
ществуват единствено във вид на глоби, предвидени в различни 
нормативни актове, а ефектът им спрямо нелоялните играчи на па-
зара на горива е незначителен. 

През последните години у нас е налице тенденция на разши-
ряване на „сивия“ сектор в бранша, което може да бъде констатира-
но чрез наличието на множество нелегални обекти, извършващи 
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нерегламентирана продажба на горива. Регулирането на сектора 
чрез закон е необходимо тъкмо в този момент. Нелоялните търговци 
в отрасъла с петролни и газови продукти накърняват интересите на 
спазващите правилата участници на пазара. Нарушават се държав-
ните интереси, като не се създават задължителни запаси, спестяват 
се дължими данъци. По този начин се създават конкурентни пре-
димства за „сивия“ сектор и се деформира пазарът на петролните и 
газовите продукти. Чрез закон, уреждащ регулирането на дейности-
те в сектора, ще се осъществи превантивен и последващ контрол 
върху играчите на пазара, ще се увеличи събираемостта от мита, 
акцизи и ДДС и ще се ограничат възможностите за злоупотреби. 

Съхранението на задължителните запаси от нефт и нефтоп-
родукти е друга важна мярка, която трябва да се приеме за смяна на 
модела на съхранение на задължителните запаси от нефт и неф-
топродукти чрез промени в Закона за запасите от нефт и нефтопро-
дукти. Относно развитието на пристанищата се изисква да се преци-
зират критериите за дейността им. Част от мерките срещу „сивия“ 
сектор следва да включват и ясна дефиниция за местата, на които 
могат да бъдат разтоварвани нефтопродукти, пристигащи на тери-
торията на Република България посредством речен или морски 
транспорт. С реализирането на практика на последната промяна в 
ЗАДС ще може да се уеднакви статутът на морските пристанища, 
митническите и данъчните складове, които приемат горива. 

Неправителственият сектор определя като вредни за страната 
ни нелегалната търговия с горива (злоупотребите и укриването на 
акцизи, ДДС и корпоративни данъци, нелоялната конкуренция от 
т.нар. „ведомствени и мобилни обекти“), моделите на съхранение на 
задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, въпросите за би-
огоривата, енергийната ефективност в транспорта и емисиите СО2. 

В бизнеса с петролни продукти и търговията с горива е не-
обходимо да се извършат промени от законодателен и организа-
ционен характер в няколко основни насоки и приоритетни оси: 

1. Противодействие на измамите за борба със „сивия“ 
сектор 

Неплащането на акцизни задължения и укриването на ДДС ще 
продължават да бъдат основна част от усилията на обществото и 
държавата да се въведат еднакви условия за работа в митническите 
и данъчните складове, да се определят местата, на които могат да 
се разтоварват нефтопродукти, както и да се усъвършенстват и 
свържат системите за контрол на горива с НАП и Агенция „Митници“. 

2. Подобряване на метрологичния контрол 
Необходими са законодателни промени, свързани с оправо-

мощаването на сервизните компании за пломбиране на измерва-
телни уреди за период, примерно от 45 дни. Също така следва да се 
работи в посока на обхващане на всички бензиностанции от метро-
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логичния контрол, тъй като към момента той изключва някои типове 
обекти. 

3. Възстановяване на ДДС на превозвачи от трети 
страни 

Постигнатото през 2015 и 2016 г. развитие на проблема по 
възстановяване на ДДС на превозвачи от трети страни следва да 
бъде продължено чрез провеждане на срещи между представители 
на турския бизнес, Българската петролна и газова асоциация (БПГА) 
и българските държавни органи, за да бъде постигнат действителен 
напредък по въпроса с възстановяването на ДДС. 

4. Използване на биогорива в транспорта 
Във връзка с транспонирането на европейското законодателс-

тво по отношение на устойчивостта на биогоривата и промените в 
земеползването при производството им БПГА следва да инициира и 
да е в основата на широк обществен дебат, касаещ блендирането 
на биогоривата с конвенционални. Необходимо е да бъдат обсъде-
ни множество аспекти по този въпрос, най-вече с оглед на остаре-
лия автопарк в страната, както и с достъпността до нови поколения 
биодобавки от страна на петролните компании. 

5. Промяна на модела на съхраняване на запаси от нефт 
и нефтопродукти 

Следва да продължи дискусията за промяна на модела на 
съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти, с основна насока 
държавните институции да имат възможността да съхраняват ре-
сурсите в собствени складове, управлявани от публична структура 
със смесено участие в нея на държавата и бизнеса. Това ще намали 
сериозно разходите на операторите, без да се натоварва държав-
ният бюджет, като в същото време ще освободи блокираните към 
момента финансови средства на компаниите и ще им даде възмож-
ност да ги инвестират в работни места и внедряване на съвременни 
технологии в бизнес процесите им. 

Всички тези повдигнати въпроси, характерни за „си-
вия“ сектор в петролния бизнес и търговията с горива, 
очакват своето скорошно решение от страна на компетен-
тните органи, за да се намали значително и сведе до сани-
тарния минимум нивото на нелоялната конкуренция, да се 
постави дейността на различните икономически оператори 
при приблизително еднакви икономически условия. В тази 
посока е приетият нов Закон за горивата, който предстои да 
влезе в сила с приемането на наредба на министъра на ико-
номиката, а също така и създаденият от правителството 
Национален координационен център за противодействие на 
контрабандата и изсветляване на сивия сектор на горива. 
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Резюме: Много динамични социални, бизнес, семейни и икономически 

отношения в съвременния свят, с проблемите, които те носят, с бързина-
та на движение и със силните промени в социално-икономически план все по-
често поставят дилема пред човешката етика относно неговия бизнес мо-
рал и цялото етично-морално отношение към себе си и към обществото 
като цяло. Всичко това трябва да се разглежда от гледна точка на общото 
глобално движение в света във всички области на човешкия живот, и по-
специално на тенденциите, които се проявяват през последните десети-
летия на миналия, а и в началото на този век. Благодарение на това „управ-
ленската система“, т.е. професията управленец, във всички жизнени и тру-
дови области на човешкия живот е поставена на проверка. 

Ключови думи: етика, морални норми, професия управленец, произ-
водствен процес, обществени услуги 

 
Introduction 
 
In line with new relationships in the world, practice has shown that 

experts who run companies in different ways build their relationship to 
the company itself, its organization, and its employees. The practice also 
confirmed that only a productive management system that incorporates 
ethical principles and creates true moral norms is an important factor in 
managing relationships in production and regulating social relationships 
as a whole. 

The ethical and moral aspects of decision making in public ser-
vices are based on the fact that ethics and morality in the organization is 
one of the key bases for the success of a company and an institution. 
The basic precondition, healthy ethical and moral climate among em-
ployees at their workplace is a prerequisite for good work results. 

The treatment of this problem through this paper aims to prove that 
ethical-moral behavior of executives – managers in performing their pro-
fessional activities in public services should respect ethical principles and 
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moral norms by applying the ethical-moral code.  This is the only way in 
which one of the most important functions on which the whole life of one 
society is based is carried out in an ethically and morally acceptable way. 

 
Ethical-moral aspects of decision-making in public services 
 
Philosophy (Greek philosophia – philos, friend and sophia, wis-

dom) is one of the forms of human consciousness, which in its relation to 
the totality of everything that is (as the object of consciousness – includ-
ing the consciousness of man himself) relates in a specific way, different 
from religion, art and science.1 Philosophy is the only one, which based 
on the speculative mind and the whole of true human knowledge (theory 
and practice), asks – what is it that enables existence and creation (be-
ing), in which the essence (essence) and the ultimate purpose (meaning) 
of the existence of all beings (material and spiritual) in the universe. Phi-
losophy is not significant because it can give answers to these extreme 
human questions (no answer can be absolutely true), but because of the 
persistent questioning that extends the idea of man to what is possible 
and what still isn’t. Human intellect, curiosity and creativity reduce dog-
matic attitudes toward reality and allow human freedom to deepen into 
the essence of its existence in the universe and in the sense of such ex-
istence. 

Ethics is not a science because it is a philosophical discipline. Its 
object is man's attitude toward good and evil and man as a being who, 
unlike other beings, has the ability to „question-check such a relation-
ship“ and compare it with the process of realizing the meaning of his ex-
istence. 

The question of man is much wider: only by considering all phi-
losophical disciplines one can come to a realization that only sheds light 
on the problem, but can never resolve it completely because of the very 
foundation of the human developmental essence. The appearance of 
man's suicide has not been explained, but most agree that some of them 
are initiated by having a feeling of guilty conscience or guilt for the acts 
they have done or just intended to do, which are self-evaluated or judged 
by others in the aspect of good and evil. As aesthetics is a particular phi-
losophical discipline that deals with the area of „beautiful“ and „ugly“ from 
the aspect of man, his foundation, essence, purpose and meaning, eth-
ics, the area of „good“ and „evil“ is trying to come into contact with the 
question about man and his nature (being or essence). 

„Good“ is one of the subjects of ethics as a philosophical discipline. 
It is necessary to expose and understand all known philosophical theo-

                                                 
1 About the concept of ethics determination see more: Veljković, V., M. Jovanović. 
Ethical-Moral Basis of Security. High School of Professional Studies in Criminalistics and 
Security – Niš, Niš, 2011, p. 9 – 17. 
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ries to date, in order to, in agreement with those theories, explain the un-
derstanding of the good in relation to the being, essence, purpose and 
meaning of man. If only one theory is accepted, there is a possibility of 
overcoming one of many observed elements in the person's capacity that 
he is the only one with the notion of „good“ and „evil“. If all theories are 
presented, it can be wrongly concluded that the lack of general consen-
sus is proof that the problem of „good“ and „evil“ cannot be resolved be-
cause it is in the area of coincidence, anarchy, superstition, prejudice or 
religious belief. 

Thinking is one of the essential primeval human mental abilities to 
be able to combine current feelings and observations, to place them in 
special fields of recognition and general meaning (reason) based on the 
comparison with the memory build in the previous experience (reason-
ing) and that based on them man notices causal and consequential rela-
tionships between different phenomena and processes (understanding, 
or perception of the intellect). Also, thinking is also the ability to perceive 
the essential characteristics of beings and processes and on the basis of 
them the creation and reproduction of abstract concepts (the power of 
imagination), ideas and ideals that do not exist in reality. 

Ethics as part of human thinking and as one of the philosophical 
disciplines only contributes to clarifying the problem of „who the man is?“ 

„Good“ as a general term and ethical category, is necessary to 
distinguish from daily use of terms good in many syntagms, such as: 

- „Good of general interest“ (immovable and movable things and 
natural resources which, by their nature and in their character for general 
social interests, enjoy special protection of society and are used under 
conditions and in the manner prescribed by law. Goods of common in-
terest are: land, forest, sea and sea coast, mineral ores and other natural 
resources, goods in general use, as well as immovables and other things 
of particular cultural and historical importance); 

- „Goods in general use“ (natural goods or built objects that any-
one can use under the same conditions. Goods in general use are: roads 
and parks that serve for general use, navigable rivers, lakes, territorial 
sea and sea coast, airspace and other goods that are legally determined 
to serve general use); 

- „Good business practices“ – business rules that arise from 
continuous and prolonged repetition of the same behavior of business 
entities in a particular community. They are generally acceptable from 
the aspect of public order because they maintain the economic, social, 
ethical and other interests of the subjects in the business. They point to 
how to apply an appropriate legal regulation of trade and commercial law 
in a specific case. If good business practices are collected, systematized 
in a consistent whole and published, then they appear in the form of 
usances. Usances generate wider economic associations (associations, 
chambers of commerce, etc.). 



Aleksandar Tsvetkovich, Master of Law 

 110 

Only in the syntagms „good man“, „good people“, „good behavior“ 
or „good functioning“, the term „good“ is used as an ethical category. 

The terms „ethics“ and „morality“ suggest a way of individual or 
group behavior of people in relation to „good“ or „evil“. Therefore, their 
true meaning can be imprecisely used in their daily use in communica-
tion between people. Greek philosopher Aristotle had a better term for 
their denotation, which he had practically determined. It is called practical 
because it refers to action, of both sides- an individual and society: 
whether something should be done or should be abstained from acting. 

Aristotle determined practical wisdom between the two sides: 
moral philosophy and political philosophy. He defined them together as a 
clever country and the ability to act with care for things that are good or 
bad for people. 

For the ancient Greeks, the word ethics meant the same as „char-
acter“. 

Namely, Aristotle defined ethics learning as learning about the ex-
cellence of all virtues of a person's character. 

In modern times, the concept of ethics has been designed to in-
clude not only characteristics of good people (excellent personality 
traits), but also good practice in many professions, such as medicine, 
law, sports, and even activities in the war (ethics and morality of warring 
parties in war, officer ethics, military ethics), etc. 

„Moral aspires to absoluteness and universality. Ethics is then un-
derstood as the personal application of a set of values that the individual 
freely adopted to achieve the goal that the individual sets himself and 
considers it right. Ethics is, in this case, something that has been built on 
the basis of a previously adopted morality as the dominant concept. This 
understanding is close to the distinction that Paul Ricoeur establishes 
between „what is considered right“ (ethics) and „what is imposed as 
obligatory“ (moral).2 

There are opinions that morality cannot have a higher degree of 
commitment for an adult and a responsible individual than self-built eth-
ics. If morality had always been imposed as a compulsory one, then 
there would never have been a phenomenon that the individual would 
change the existing one and impose his own way of interpreting good 
and evil and acting in accordance with new ethical values – thereby 
changing the established understanding of the customs (morality) of his 
people or some special social groups. History gives us evidence that 
many „historical figures“ thoroughly changed the time in which they lived 
and imposed new norms that later became voluntarily accepted for the 
measure of collective behavior (for the relationship of good and evil and 
just-unjust). It is true that moral norms are bound by the force of coercion 

                                                 
2 Korni, D. Ethics of information. Translation from the French: Vera Ilijin. Belgrade: Klio, 
1999, p. 8. 
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(public opinion), so they can influence the individual to change his per-
ception of good and evil (righteous and unjust) and corrects his behavior 
in accordance with it. 

„Another model of the relationship between morality and ethics 
proposes a one-dimensional understanding of morality, which is to a 
large extent relative. Morality is a set of rules accepted in a particular ep-
och and a particular society, an effort that is invested in adapting to these 
rules and encouraging to their respect. Regarding ethics, it is defined as 
a science whose subject is the judgment that represents an assessment 
in the sense that it is applied to distinguishing the good from evil. 'Ethics 
is distinguished here by including the requirement for systematization 
and the plan of criticism and leading to a review of the foundations. This 
approach coincides with the understanding represented by a large num-
ber of contemporary authors, especially those that build on the Anglo-
Saxon tradition, establishing a distinction between normative ethics and 
metaethics. When issues are posed from such a point, a distinction is 
made between the regulatory function (morality) and the function of le-
gitimization (ethics). Ethics can then be viewed as an instance that is 
higher than morality, because it gives legitimacy to the very moral foun-
dation itself. On the basis of this second model, „deontology, or profes-
sional ethics, understood as a set of obligations that ensures the regula-
tion of a particular practice, can only derive from morals, and thus, in this 
case, would be exclusively a kind of narrower area of morality.“3 

Observing this relationship from the aspect of general and individ-
ual action in a particular sociological or community formed on the basis 
of performing one profession, a dialectical connection can be seen. Mo-
rality and ethics are interconnected and conditioned, continuously com-
plement each other, mutually upgrading and annulling at the same time. 

Ethics and morality can, in certain situations, be completely irra-
tional and incomprehensible. In such cases (panic, horror, pogrom, etc.) 
no moral norm applies, most people in particular conditions and circum-
stances trample all their moral norms. 

The distinction between „ethics“ and „morality“ can also be estab-
lished on the basis of estimating the performed and known individual ac-
tions that do not affect other members of the social group or for individual 
actions that are not known to members of the social group. In these hy-
pothetical cases, the public conviction of the group may be absent (the 
action is not treated as immoral or unknown) and the individual can, 
more or less, strictly assess and condemn his own actions. It rarely hap-
pens, but it does happen, however, that the individual, from strict criteria 
of his/her ethics, condemn oneself (feels guilty and/or has guilty con-
science) for acts that he/she did not even do, but only intended to do. 
The existence of such individuals (honorable people) is evidence that 

                                                 
3 Ibidem, p. 9 – 10. 
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ethics is deeper and stronger than morality and, in addition to being inter-
linked; ethics have a stronger and deeper foundation – reaching to the 
very meaning of man's existence. 

„After observing that the terms“ ethics „and“ morality „were mostly 
used as synonyms, Kant says that it is better to reserve the word ethics 
for a part of morality philosophy, the part relating to the doctrine on those 
duties that do not fall under the external laws (in German the term learn-
ing about virtue was considered to be appropriate for this need). Accord-
ingly, the system of learning about duties in general is now divided into a 
law-based learning system (ius), which relates to duties that can be im-
posed by external laws, and a system of learning about virtue (ethica), 
dealing with duties that cannot be prescribed in this way; and this divi-
sion can remain in effect.“4 

In respecting this Kant’s division, it is obvious that for the individual 
a more rigorous order or choice is made by free will, and starts from the 
„inside“ (from one's own consciousness, conscience and understanding 
of the meaning of life), but when imposed by the coercion of the majority 
in one social group, even if this coercion is also a threat only by a moral 
condemnation of public opinion („moral stigmatization“). 

Kant presented his theory of man's individual moral action (his 
ethical system) in the book „Critique of Practical Reason“, 1788, based 
on the belief that human reason is the ultimate authority for any moral 
action. 

Man's action of any kind must, in his opinion, be caused by a con-
sciousness of duty dictated by reason and there are no prompt or pur-
poseful actions that would be exclusively done by obedience to law or 
customs that could be called morality. Kant describes two types of com-
mands (hypothetical imperatives) that our mind gives us: it always works 
so that your behavior can become a general law and always works so 
that man is never an asset but always an objective. 

Individual morality can also be understood as an abstraction of a 
special kind, which is not in the domain of the totality of the human sys-
tem of thought, but in the field of personal emotions. „Abstraction is an 
activity that is inherent in psychological functions in general. There is an 
abstract thinking, the same kind of feeling, sensation and intuition. The 
abstract thought elevates content that is shaped by thoughts, logical fea-
tures from what is irrelevant. An abstract feeling does the same with con-
tent that carries a sensory mark, and sensation and intuition also act in 
his way. There are thus, in the same way, abstract thoughts as there are 
abstract feelings; this last Sully is called intellectual, aesthetic and 
moral.“5 

                                                 
4 Jokić, A. Kant's Ethics. The Praisability of Procedures and the Notion of Superarogation. 
– In: Philosophical Studies, No. 29/97, p. 143. 
5 Jung, K. G. Psychological types. – In: Matica srpska, Novi Sad, 1984. p. 449. 
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The separation of the terms „ethics“ and „morality“ is also neces-
sary in order to understand their theoretical and practical levels of mean-
ing and importance. 

„Based on the Anglo-Saxon tradition, the concept of ethics can be 
analyzed on three levels. The first level, the descriptive, belongs to the 
field of sociographic and historical analysis of moral rules, in terms of 
what is common to them and in what they differ in various societies and 
different epochs. The second level, the normative, belongs to the phi-
losophy of morality, which seeks to determine from what good and evil, 
fair and unjust consist of, and to proclaim duties and rights. The third 
level, metaethic, lies in the domain of a reflexive ethics which, on the one 
hand, examines epistemological, logical or semantic issues that relate to 
the first two levels, and, on the other hand, overcoming the aspect of 
formal criticism of moral discourse, examines the legitimacy of practice 
and norms“.6 

From the above it can be concluded that it is difficult to determine 
the boundary of individual and collective, rational and irrational, common 
and new in many phenomena of reality that should be precisely marked 
with the notions of „ethics“ and „morality“. 

The term „Ethics“ and the syntagm „Individual Morality“ in this pa-
per will refer to the quality of that part of man's consciousness and con-
science gained by his attitude towards himself, other people and nature, 
and which is built by the voluntary acceptance of the criteria of distin-
guishing good and evil, injustice (based on a personal code of ethics that 
can, more or less, be different from the moral code of the social group). 
They also signify the understanding of the causes, conditions, circum-
stances and the dilemma of identifying for permissible or illicit methods 
and means of action, as well as for self-evaluation of the consequences 
of the election (the risk of „ethical and/or moral embarrassment“). They 
also include marking the appearance of reasoning and judging them-
selves (the existence of „guilty conscience“) for what they have done or 
just intended to do (whose consequences do not have to be known to 
others in the collective or there are no consequences). 

The term „Morality“ means the level of „collective consciousness“ 
and the quality of mutual relations of people from the aspect of traditional 
or customary understanding of good and evil (justice and injustice) in a 
social group in concrete acquired and inherited but also newly con-
structed conditions and circumstances. Morality also relates to the appli-
cation of a voluntarily accepted moral code in the procedures of group 
moral judgment (based on the traditionally established moral code and 
the practice of previous moral trials). 

On the basis of the above, one can conclude the following: first, 
there is an individual property that only a man as a being possesses – 

                                                 
6 Korni, D. Ethics of information… Op. cit., pp. 10 – 11. 
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which is different from all his other attributes – the ability to distinguish 
good from evil. It is understood that a person can behave in accordance 
with his emotions and knowledge, i.e. by understanding his own personal 
and internal need to exercise a duty only with his own free will. Also, he 
can judge himself about some completely personal and imaginary pur-
pose and meaning of life that are directly related to his own criterion of 
distinguishing good and evil (or some personal system of values). The 
second man's property is that: every person aligns his behavior with 
other people according to the generally accepted group code (because it 
is necessary and because he is a part of a smaller or larger social 
group), and therefore, for his misconstrued behavior experiences a „con-
demnation of others“ (conviction of the public opinions), or, again, he 
„condemns“ himself (feeling guilty conscience). Thirdly, a person is al-
ways crucified between his individuality, the desire and the will to 
achieve personal freedom, unconditioned by anyone and free from the 
limitations imposed on him by the tradition, customs and numerous col-
lectives that he must necessarily belong to, from his family, through vari-
ous groups to the nation and the state. 

The modern natural scientific meaning of the „natural law“ has be-
come prevailing only with natural scientific discoveries, especially with 
Newtonian physics. It penetrated in the consciousness of a modern man 
at a time when physics suppressed classical ethics. 

Otherwise, from ancient times to „high scholasticism“, ethics (in its 
classical form) imprints the seal on „natural law“ and „natural order“. The 
„Natural Law“ commands to do good, and the common good is the pur-
pose of our action, which in fact submits to God's will. If a person refuses 
to act with that goal, he „denaturizes“ his nature because human action 
depends on God, and „natural law“, like the lumen intellectus, is a divine 
gift through which we learn what needs to be done and what we should 
not do. If human law does not correspond to the natural, then it does not 
have the property of a law but a mere force. 

The meaning of the right according to the Legal Encyclopedia7 is 
as follows: Right is a system of social norms sanctioned by the state and 
representing the will of the ruling class, and aiming to maintain a social 
order, that is, ultimately, to give a mode of production that is in the inter-
est of the ruling class. 

In addition to this meaning of the word law, which is widely ac-
cepted, there are other meanings that are given to it. Thus, for example, 
many call the law and some norms that have a social rather than a state 
sanction or that do not have any sanction. These differences stem from 
the inaccuracy of the term itself and are of no scientific significance. It is 
important to determine what norms exist and accurately mark and ex-
plain them, and it does not matter which ones will be called the right. 

                                                 
7 Legal Encyclopedia. Modern administration. Belgrade, 1985, pp. 1234 – 1235. 
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There are even authors who rightly call the correlation of norms and so-
cial relationships or only these last mentioned ones. 

While in terms of the external element of law – state sanctions 
most the theorists agree, so far they do not agree on its inner element, 
i.e. the question what causes such an external element. The search for 
the inner essence of the law is mainly reduced to examining what the 
social relations, that is, the actions of people's behavior, are regulated by 
the law. Some of these relationships (behavior) are listed directly, and 
some indirectly – in that they determine the so-called goal of the law. 

The first view that delineates the right from other social norms ac-
cording to relations, or behavior of the people that is regulated by the 
law, considers that the law regulates only the external, physical actions, 
the behavior of people, while other norms, and above all morality, regu-
late the internal, psychic actions of man. 

The second view is that the law regulates the freedom of human 
behavior in the event that that freedom could come into conflict with the 
freedom of another man. 

The content of the notion of justice is most often related to imparti-
ality, which implies distance in relation to the holding of the side of any of 
the actors in the dispute. However, there are also interpretations accord-
ing to which justice consists in establishing fair, fair-reciprocity or recip-
rocity. It is not necessary that fair reciprocity involves impartiality, as it is 
not necessary for an impartial division to lead to a solution that can be 
regarded as reciprocal in that manner. The interpretation of justice as 
„fair reciprocity“, at first glance, is closely understood by justice as „mu-
tual benefit“. These two perceptions, however, are very different. „Mutual 
Benefit“ implies that the motives of the actors are egoistic, which is not 
the case with „fair reciprocity“. Impartiality also implies a certain amount 
of non-egotistical motives. It, however, does not seem to imply that indi-
viduals will be required to support a certain understanding of justice be-
cause they will therefore have some profits. At first glance, it looks more 
attractive than a more accurate analysis shows. 

The term „justice“ refers to the currently achieved level of equity of 
justice in the process of attaining the ideal of justice (as an imagined level 
or quality of justice, which, obviously, is very difficult to achieve in reality. 

Justice is, therefore, the quality of the specifically realized human 
rights and freedoms of man in relation to the norms and criteria defined 
by the Universal Declaration of Human Rights and other international 
conventions, the legal system of the state and the customs of the people. 
Regarding the concepts of „justice“ and „equity“, which primarily relate to 
the quality of the application of laws by institutions of the state, equity 
also refers to the quality of existence and respect of both ethical and 
moral codes and norms that are interwoven and complemented with 
them (not everything is prescribed by law). Equity further implies citizens' 
expectations that adequate natural and social goods and services will be 
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appropriately distributed (of course, punishments as well). By responding 
to injustice, a person sometimes overcomes his ethics (individual criteria 
for good and evil, allowed and not allowed), violates moral norms and 
even legal norms. 

Because of the injustices inflicted on citizens by other states, 
sometimes countries had the right to war. 

Plato explained the content of righteousness by the harmony be-
tween the three cardinal virtues: wisdom (the virtue of rulers), courage 
(virtue of soldiers), moderation (the virtue of the producers), whereas jus-
tice should penetrate the whole state and regulate relations between its 
parts. 

The meaning of the notion of „equity“ essentially differs from the 
terms „morality“ and „ethicity“, because these others refer to respecting 
collective norms and the level reached in the self-building of ethics as 
individual morality (which can, more or less, be distinguished from the 
morality of the collective). This does not mean that they do not touch and 
interweave in the meaning area. 

What will the understanding of the notion of „justice“ and „right-
eousness“ be for a man is decisive in the decision-making process and 
depends primarily on the level of human consciousness, but also on 
many conditions and circumstances, available resources and permissible 
methods, etc. what can all be the subject of research for the considera-
tion of the quality of the human factor as a whole. 

The terms „righteousness“ and „morality“ are, at first glance, simi-
lar. In reality, their meanings differ significantly on the one hand, and on 
the other, trial processes, on the basis of understanding these concepts, 
significantly affect one another. 

According to Radomir Lukić: „The legal norms are passed by the 
state and it guarantees the obligation to respect these norms through 
sanctions prescribed by laws and other legal acts. Moral norms are ac-
cepted by the process of socialization in certain social groups, the nation 
or the global community. Moral norms have only the guilt conscience and 
condemnation of public opinion as the only method and instrument forc-
ing individuals to behave in the same way that it is usual, and not the 
way that they would otherwise behave without respecting the other. The 
area of human freedom is limited only by the freedom of another person, 
and for that reason, it has always been necessary to define a relationship 
between free individuals“8. 

As components of the quality of the human defense factor and 
parts of the unique human consciousness, trial processes based on the 
understanding of the concepts of „righteousness“ and „morality“ affect 
each other. Namely, the state of righteousness, as well as the suffering 
injustice or struggling against injustice, can influence the understanding 

                                                 
8 Lukić, R. Sociology of Morals. Scientific Paper. Belgrade, 1982, p. 111. 
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of good and evil or motivate them to moral action, moral judgment, moral 
condemnation, guilty conscience, or the process of awarding some of the 
moral rewards. 

The state of righteousness can motivate action in the direction of 
„satisfying justice, sometimes, regardless of moral or other conse-
quences (loss of life as the highest value, for example). 

In this example of the relationship of righteousness and morality, 
one can prove that righteousness is a special region of man's conscious-
ness. This does not mean that the understanding of righteousness does 
not interweave with the understanding of many other similar terms and 
processes of thought and action, such as: the understanding of „tradition“ 
and the demand for the action it imposes; religious beliefs and com-
mandments that arise from it; political orientation of consciousness and 
its impact on behavior in the spirit of justice; understanding of the limita-
tions of individual and collective psycho-physical endurance, and the 
need to act towards justice, etc. 

The relationship of righteous-unrighteous sometimes gets the di-
mensions of the relationship true-false in relation to the knowledge of 
„justice“ or deliberate or accidental ignorance of legal norms. 

„As a person stands in relation to the totality of life, in the normal 
case (and normal is what appropriates the norm) he will either accept the 
value hierarchy that rules the society or build up an individual hierarchy, 
certainly, always with primacy categories of moral value orientation. If the 
totality of life is dominated by a few categories of ‘correct-incorrect, we 
are dealing with conformism, and if the category of orientation ‘beautiful-
ugly’ dominates-with esthetic. If the dominant pair is ‘pleasant-
unpleasant’, this indicates us passive enjoyment of life or free behavior 
(libertinism), if the ‘successful-unsuccessful’ is dominant, it concerns with 
the aspiration for power or careerism, and in the case of dominating pair 
is ‘true-false’, there is a fanatism of justice that, if it abstracts situations 
and concrete possibilities, often also becomes amoral.“9 

Justice, however, is most closely related to legal norms and less to 
conventional, religious, moral or political ones. 

Righteousness must be separated from politicality. In the time of 
the one-party system,10 the „legal and political consciousness“ of the citi-
zens (at that time, only this syntagm was used, which signifies a signifi-
cant connection between the meanings of the two terms) was formed by 
a unique attitude towards the state and politics, because they were iden-
tical. Namely, there was only one party in power that identified its pro-
gram goals with general social and national values and interests, and 
therefore, the attitude towards the state was identical to the attitude to-
wards politics and the relation to the highest social values and interests. 

                                                 
9 Heler, A. Values and Needs. Belgrade: NOLIT, 1981, p. 41. 
10 From 1945 until the adoption of the FRY Constitution of March 1992. 
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The awareness of the citizens is influenced differently by the ef-
fects and results that the state achieves by means of institutions in the 
exercise of its functions, because they are visible, while less or not at all 
noticed are the methods, means, conditions and circumstances in which 
the state must act. The influence of political phenomena on the aware-
ness of citizens – due to the publicity of political life (direct transmissions 
of political actions or political conflicts) – is more influenced by the meth-
ods and means of political struggle applied rather than actual results or 
possible effects (consequences) of political struggle for power. 

Due to such separated understanding of the terms „political“ and 
„righteousness“ in the awareness of citizens and because of the possible 
different level of development and value orientation (good politics – poor 
policy or tolerance of injustice, instead of upgrading the quality of jus-
tice), very different behavior and mass responses are possible. 

One of the proofs of the different qualities of building political 
awareness of citizens (their politicality) and their assessment of the qual-
ity of the realization of justice (equity) are also the reactions and protests 
of the citizens against the forms and methods used in the political strug-
gle during the political elections. The forms of political protests and their 
possible escalation are never similar to those when citizens show their 
dissatisfaction over violations or non-enforcement of laws. Namely, viola-
tions at the time of political struggle for power in the consciousness of 
citizens can be tolerated because they have become a „normal political 
phenomenon“ in our country and in the world. However, any violation of 
the Constitution and laws (violation of the legal system) can have much 
more dangerous and far-reaching consequences for both the citizens 
and the state, which is very significant from the aspect of the impact on 
the quality of the human factor. 

The term „equitable“ is also used (used and misused) at the time of 
war (defense) in order to express the relationship of the defense forces 
to the goals of the warring parties, whereby the goals of the defense are 
always just and the aggressors are always unfair. In peace, this term can 
be used to denote that region of consciousness in defense forces that 
refers to the need for citizens to participate in the preparations for the 
defense of the state and its legal and legitimate bodies and institutions. It 
is therefore just that the state is defending not only when its institutions 
are endangered, but also in cases when they are strategically threat-
ened: national values, goals and interests. 

A citizen, whenever it is necessary to become a defense attorney 
of general state interests or national values for which it is often neces-
sary to sacrifice his life (the highest individual value), assesses the atti-
tude of the state and society towards him personally. From his aware-
ness of justice and fairness and from his concrete assessment based on 
personal evaluation and evaluation methods, he makes a decision on his 
involvement in defense and general security matters. 
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Sometimes, unfortunately, a citizen can be disobedient,11 deserter 
or even the destroyer of his own state and its values, which depends on 
many, very difficultly predictable, conditions and circumstances. 

It is therefore very important that the level and quality of justice are 
always observed from the aspect of the state, its foundation on the rule 
of law and responsibility for the implementation of justice (the proper 
functioning of the legal system) on the one hand, and on the other, from 
the aspect of the responsibility of the individual to properly understand 
the significance of justice and the contribution of every citizen to right-
eousness. 

Ethical values are created from the accepted human (ideological) 
truths and life experiences: the uncompromising choice of achievable 
and uncompromising rejection of the so-called absolute values.12 Bearing 
in mind that determining the fundamental (supreme) values and ethically-
moral ones in particular, „it is a very difficult and almost unsolvable con-
clusion“ since „the supreme value from which it derives is nothing more 
than a subjective value judgment“, from which it derives that social (ethi-
cal-moral, V. V.) values can be objective „only in relation to the corre-
sponding subjective judgment of values – therefore, it can only be rela-
tively objective“13. 

Nowadays, in the modern Western-mondialist world, by all means, 
it all strives to „state morale“ being an official, legal and legitimate protec-
tor of the moral behavior of citizens governed by the authorities. To this 
end, great financial resources have been provided in order to stop the 
emergence of new ethical values, because „why change the old ethical 
values, when they have been sharpened over time, to be the lackeys of 
the authorities?“14. 

Thus, the old ethical values, although supported by the power, but 
also by the doctrine that partly „bestowed“ to the true rulers the weapon 
for the total destruction of human civilization, have demonstrated im-
mense resistance and are more and more difficult to resist the pressures 
of real life. But, as the previous historical man's walk in our planet has 
shown, they are possible to be placed in the „museum of antiquities“ with 
a deliberate pursuit of new ethical values, values that will be in line with 
the natural movements of man and everything that surrounds him. 

Good and evil. Human civilization (generally) accepts that good 
represents the highest moral value. It is a human trait that suits human 

                                                 
11 „Civil disobedience“ is known as a form of protest against the legal system in which the 
person's knowledge, beliefs and emotions can be identified by the unjust character of the 
legal system or by its non-functioning, then by inconsistency, inadmissible dispute or 
corruption of the state administration, etc. 
12 Ibidem, p. 12 – 13. 
13 Lukić, R. Sociology of Morals. Scientific Paper. Belgrade, 1976, p. 59; 82. 
14 Pejaković, S., S. Otašević. Development of Ethical Thought and Moral Behavior. Niš: 
Prosveta Niš, 1999, p. 12. 
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being. Humanity is the duty of every individual, a condition of a good life. 
This involves cooperation with other people, dialogue, love and dignity of 
a person. We distinguish good within ourselves and useful good. 

Good in itself does not depend on the other being, it has no exter-
nal purpose, and it does not aim at any benefit or interest. That is pure 
good. When we talk about the good in ourselves, we mean the value, the 
virtue, what we aspire to, and the ideal of good. Useful good has some 
benefit, some interest. All individual goods tend to get closer to the high-
est good, and for this reason gradual measurement of the good is possi-
ble, the hierarchy of good (good-better-the-best). 

As a two-way and non-contradictory complexity, good and evil are 
inseparable parts of man and the companion of his personality and over-
all life. More precisely, good cannot be learned because it is an integral 
part of the human spirit, but it can, as well as evil, be subsequently ex-
perienced in its entire activity. 

Evil is a term that denotes what morality rejects as unacceptable. 
Its opposite is morally good. Evil is identified in Greek records with Satan 
and as a challenge to faith and the law of God. Satan is mentioned in the 
Greek scriptures as the appearance of evil, the adversary, the false ac-
cuser, the anti-believer, the slanderer, the liar, the murderer, the unbe-
liever, and the evil. The word „evil“ describes people and behaviors that 
destroy and hurt. 

The virtue (Latin virtus, Greek аrетē) is a common, well-founded, 
determination and preparedness of male forces directed by magnificent 
deeds. The virtue is the moral excellence of a person. The virtue of per-
sistence and perseverance is necessary for all virtues, since the virtue is 
a character's habit, and must be repeatedly used to keep the person with 
the virtues. 

Four, in the West accepted basic virtues are: (1) wisdom (caution); 
(2) justice; (3) courage; (4) restraint (moderation). 

It is considered that the term quality (excellence) is the best trans-
lation of the Greek word arete, which is usually translated in our country 
by the word virtue. However, for Aristotle and Plato, the word „virtue“ is: 
quality, ability, or power. The Greek word „arete“ and Latin „virtus“ mean 
the same, with the first being related to the god of war – Aresoma, and 
the other for the vir – husband. Namely, classical philosophers, or ethi-
cists, conceived virtue as a male, and Christianity as a female principle. 

In an ancient Eastern civilization, virtue is the behaviour that main-
tains the order, because decadence arises if a person moves away from 
a universal model (a venous man); virtue is impossible without cultivating 
knowledge (jainism); cognition is one of the most important virtues (early 
Buddhism); denial of property as the essential virtue of constructive so-
cial morality (Gandhi); to live in zen- to bestow to oneself and the world 
the greatest honor and respect, not to waste the natural gifts, and to use 
all the things that come upon a man in a conscientious and moral way, is 
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a matter of character, not an intellect because it grows out of the will as 
the first principle of life. 

In the opinion of Samuil Pejaković and Vujadin Otašević15, the vir-
tue is „the pro-feeling of moral judgments, and it lovingly accepts moral 
decisions. The father of morality is reason, and the mother of virtue is 
love. The basic criterion of virtue is the feeling of compassion. Only a 
man who has learned to love will sympathize with, but only the man who 
has learned to think can understand. Reason and compassion are com-
bined in the life of virtue“. Thus, in their opinion, sometimes even „self-
love can be tolerated, unless the harmonious relationship of reason and 
compassion in the life of virtue is violated. To live a life of virtue, to sym-
pathize with the suffering and joy of others. The term as a term has a rich 
content, that is, some elements that characterize it. However, for the 
purposes of our case, we will mention only those which we consider to 
be the most important for ethical and moral behavior of people: sympa-
thy, friendship, sense of honor, quality, repentance, mercifulness, com-
passion, humane loyalty, inclination, prudence. 

Conscience. The notion of conscience is derived from the stoic 
Christian tradition. The very expression of the conscience is derived from 
the Greek word „suneidesis“ (confession). Cicero translated this Greek 
word into Latin as „conscientia“. Creation of a professional expression 
conscience has evolved from the original meaning expressed through 
knowledge, then in consciousness, and through the meaning of con-
sciousness about one's own moral act; it evolves into a professional ex-
pression for what we today mean by the notion of conscience. As a con-
scious being, man has the capacity for self-perception. This means that 
he can control and express his own actions. Re-examination of its ac-
tions is often called „the voice of conscience“, which means that we ex-
plain, justify, and analyze our practical activities with our minds. Con-
sciousness is a cognitive process by which we verify that we have accu-
rately determined something according to what is in reality, i.e. whether 
our assessment is correct and whether the application of our procedure 
is appropriate to the situation. It is an inner witness, self-assessor and 
assessor whose basic role is to „repair“, or at least affect the behavior of 
individuals in accordance with ethical and moral norms adopted in a par-
ticular society. 

The guilty conscience is essentially a pain of self-knowledge, and 
therefore it is distinguished from remorse. Many people who are in a 
proprietary position toward others, far more subjects, people as losers, to 
something has been seized or imposed, because of which they experi-
ence pain and suffering, also as winners, often face an opponent in 
themselves provoking guilty conscience for wrongdoing. The guilty con-
science appears in man, regardless of the „quantity“ of the evil he carries 

                                                 
15 Pejaković, S., Otašević, S., Development… Op. cit., pp. 29 – 30. 
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within himself, as a rebellion against the endangerment of life, as an es-
sential part of the ethical – the affinity of ethos and bios. So, if con-
science is an internal witness of the individual's behavior, then the guilty 
conscience is the inner witness of man's behavior toward life. 

Friendship. Even the Hellenic philosophers attached great impor-
tance to this human ethical virtue. They considered that a friendship is: 
necessary to find the way of the golden middle, the path leading to hap-
piness is based on perseverance, on the firmness of character (Aris-
totle); friendship has the highest ethical value, which is governed by the 
principle of usefulness (mutual support), but with the idealist attitude that 
a friend will do everything for a friend (Socrates). 

Freedom. Freedom refers in general terms to the claim to be „free“ 
(unlimited, not captured). The French have found that the state of freedom 
is inherent to man because of the fact that he possesses the soul and 
consciousness, adding that every relationship with society implies a 
somewhat loss of freedom. However, the ideal of freedom is driver of 
human activity, while the social limitation of the individual's freedom must 
and can only be allowed to prevent the loss of freedom of other individuals. 

 
The effect of ethics and moral on professional behavior 
 
Numerous scientists point to the need to define universal moral 

norms and rules of business conduct, those moral norms and ethical 
rules that all countries and organizations will be obliged to act upon. This 
is particularly important in the conditions of the global connection of the 
world, in which there are great differences in the economic, cultural, in-
formation, political, ecological, religious, moral sense. Of course, these 
contradictions and differences also reflect on the field of business, and 
consequently also on business ethics. 

This universal approach is especially important given the fact that 
managers in multinational companies, most often trained in accordance 
with the moral values and traditions of their countries, often have a di-
lemma to reconcile the contradictions between their country and the one 
they operate in. They also have a dilemma when standards in one coun-
try support bribery, when in some parts of the world it is impossible to do 
business without resorting to various types of commissions, when it 
comes to environmental pollution problems or workplace discrimination. 

There are defined some moral rules that can be applied to total in-
ternational business (Richard D. George). Here are 5 basic moral norms: 

The first norm, called the „moral minimum“, refers to the fact that 
not to intentionally inflict direct harm. This moral minimum must be re-
spected by all, as it applies to all people, all corporations and all countries. 

The second norm implies that, in accordance with the basic rules 
of moral minimum in the operations of a multinational company in less 
disrupted countries, they must bear in mind the undoubted differences 
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between the exporting country and the importing countries. In addition, 
the activities of a multinational company must be morally justified, that is, 
they must bring good to the country they are exporting to. That is the 
second norm. 

The third norm refers to respecting the human rights of workers 
and consumers, the fourth to the promotion and development of fair 
backbone institutions within the country as well as at the international 
level, while the fifth norm requires multinational corporations to respect 
the laws of the host country, to respect its culture and local values, pro-
vided that they do not violate human rights or impose immoral laws. 

Business ethics implies rights, obligations, duties towards individu-
als, their mutual relations, towards all participants in business relations, 
towards other organizations with which it operates, but also towards the 
society as a whole. 

Ethical dilemmas and dilemmas with which managers meet in their 
career form the core of every managerial job. Deviations from ethical 
norms are more pronounced, and moral dilemmas are becoming increas-
ingly common. 

Characteristic areas in which the most frequent deviations from 
ethical norms occur are: corruption, industrial theft and espionage, con-
flicts of interest, media abuse, secret deals, fraud and other phenomena 
related to the contemporary development of society such as discrimina-
tion and cultural diversity. 

Corruption is a major problem of the modern world. In political and 
legal theory, corruption is generally assumed to be the abuse of en-
trusted public authority, in order to gain personal advantage over con-
flicts of interest and nepotism as an incidental phenomenon. According 
to numerous occurrences of this phenomenon in the world, the activities 
that are most relevant to corruption are highlighted: public procurement, 
public revenue collection, government appointments, donations for politi-
cal campaigns, etc. Politicians, political parties and public officials are 
labeled as the most responsible for this evidenced evil of contemporary 
society. 

Corruption can be suppressed in various ways. One way is to raise 
the level of ethical awareness, to define new moral standards of behavior 
and to conduct practical checks on the integrity of public services. Of 
course, it is easy to avoid, but it is difficult to carry out and regardless of 
it being immoral and illegitimate. 

Conflicts of interest are very common in business practice. They 
are raised because of the opposition of personal and organizational in-
terests. In order to avoid conflicts of interest, employees should be able 
to divide their private interests from the business contracts they make, 
and organizations must avoid conflicts of interest in the provision of 
goods and services. 
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The conflict of interest, again, is particularly characteristic of public 
services. The primary task of the Government of public institutions is to 
serve the public interest. In this respect, citizens have the right to expect 
that each official performs his functions fairly and impartially. Therefore, 
officials performing public functions who overstretch their private inter-
ests may constitute a threat to this fundamental right, may destroy the 
reputation of the public service body, which affects the public's trust. 

 
Conclusion 
 
Ethical-moral behavior in public services is increasingly important 

today. Practice has shown that ethics, moral, ethical code of man's work-
ing and professional behavior in all areas of life, with all the accompany-
ing problems of today's humanity, are increasingly taking notice of the 
ordinary world of workers and other citizens. 

The problem becomes even more important if one takes into ac-
count that the advocates of the new world order and the mondialist ethics 
are trying to conquer the whole world in all spheres of human life, and 
also the ethical and moral area of man's reason and behavior. Thus 
„created international ethics“ imperatively – would unarguably apply in 
the management profession as well. In this sense, the creators of the 
new ethical-moral behavior seek to „penetrate“ the ethical-moral code of 
all professions, especially those that are very important for the preserva-
tion and functioning of the Western system of values and the civil (capi-
talist) society as a whole. 

The problem of ethical and moral behavior on the operation of an 
organization – enterprise, institution, company – must be investigated in 
more detail. On the other hand, it is not necessary to glorify the „old“ 
ethical-moral values, bearing in mind that our society should follow the 
world's business trends. Particular care must be taken not to follow the 
„orders“ of this world, but to protect one’s own ethic-moral values by se-
curing one’s own national development path. 

In the non-human daily life of human civilization today, where a 
person is dehumanized in the process of work to the extremes, without 
respecting the ethical and moral norms of a decent man, man as the 
main actor of the development of society and humanity as a whole, is 
under a threat of becoming a robotized pendant of multinational compa-
nies and their ruthless race for profit. 

It is necessary to observe human ethics and morality in accor-
dance with all the problems with which man is forced to constantly fight. 
This is particularly necessary in the process of work, since only a satis-
fied, respected and motivated person in the work process can make a 
strong contribution to the progress of the corporation working for. That, 
certainly, should be kept in mind in the workplace as well, where man-
agement has the greatest responsibility. For these reasons, the world as 
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a whole should deal along with the demands for more efficient and more 
productive work, with the necessity to humanize everything that a man 
does for himself and the community. 

In this world, the „already forgotten“ concepts of ethics and moral-
ity are becoming more and more necessary, not only to the ordinary em-
ployer, but rather, it would be said, far more to managerial, to the man-
agement structure of the company. This directs us to a logical, a very 
simple reason, since public affairs and the profession of a large number 
of people in this area, from their managers, require far greater applica-
tion of ethical principles and moral norms. In order to achieve this, in ad-
dition to the existing legal regulations necessary for the successful func-
tioning of the organization, it is very important to apply the accepted, on 
the true values of man and his community, ethical-moral codes, but the 
codes that will equally apply to all employees, be it workers or manage-
ment-leading structure. 

The Code of Ethics „prescribes“ what is unethical-immoral behav-
ior (the personal benefit of the individual at the expense of people, the 
conflict of individual and organizational goals, neglect of managerial val-
ues and attitudes, etc.) and what is ethical-moral behavior in business 
(goodwill, keeping promises, protecting the interests of individuals and 
organizations and society as a whole, respecting the rights, responsibili-
ties and obligations assumed, consistency, etc.). 
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Резюме: Като се позовава на принципите на човечеството и на за-

конното право на самоотбрана, хуманитарната намеса се стреми да получи 
съгласие за конкретни начинания и разбиране от страна на възможно най-
широка международна общност. Новите политически решения на някои дър-
жави искат да излязат от рамката, създадена в международното право, за 
да оправдаят действията си. След прекратяването на Студената война, 
когато се счете за необходимо, се дава възможност за маневриране, за да се 
създадат нови изключения от забраната за използване на сила и заплаха от 
сила, за да се оправдаят някои неправомерни действия или да се избягнат и 
да не бъдат характеризирани като агресори. Едностранната хуманитарна 
намеса и превантивната самоотбрана изглеждат приемливи и подходящи 
като реакция в определени ситуации в очите на обществеността, което се 
дължи на влиянието на различни медии и други фактори. За да се разбере 
концепцията за хуманитарна интервенция и превантивна самоотбрана в 
светлината на забраната за използване на сила и заплаха от сила в между-
народното право, в доклада се засягат: дефиниране на хуманитарната ин-
тервенция и на нейни елементи, правни и други причини и условия за допус-
тимост на хуманитарната намеса и обосноваване на използването на пре-
вантивна самоотбрана и превантивна употреба на сила. 

Ключови думи: международно право, хуманитарна намеса, преван-
тивна употреба на сила, превантивна самоотбрана, правна допустимост 

 
Introduction 
 
The modern international law based on the Charter of the United 

Nations and its established principles, although originally contractual, 
contains rules that have become part of general international law, which 
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means they are binding on everyone. Of particular importance to them is 
the principle of peaceful settlement of international disputes and the prin-
ciple of the prohibition of the use of force and the threat of force, other-
wise contained in the UN Charter whose historic contribution consists 
precisely in the prohibition of the use of force. 

If the international legal order previously allowed the states to re-
sort to force for the protection of their interests, but under certain condi-
tions, that right was seized after the Second World War, and the threat 
itself was banned by force. A force placed outside the law does not mean 
its non-application. The practice has shown that some states are not 
ready to give up their own as an instrument of their foreign policy, nor are 
they willing to give up their use of weapons when it suits their interests. 
Various conflicts are perceived as a tragic, but also a cruel inevitability 
that forms an integral part of the Cold War. During the Cold War, power 
issues are not being adequately addressed. Many situations could be 
justified by extortion measures to save themselves from „communist 
danger“ or „Western imperialism“. Indeed, in its field of interest, such as 
intervention in order to preserve the status quo, it is perceived as a form 
of self-defense from the real but also intentional attacks on the other 
side. Reality points to the need to abandon the use of force, for which 
there is obviously no readiness, but it is necessary to find the way to put 
such actions under what modern international law allows. With the end of 
the Cold War, the most widely used argument of US interventions disap-
peared. Furthermore, it is a period of separation of concepts that should 
lay down the legal basis for new great power approaches: the concept of 
humanitarian intervention and a new approach to self-defense as an ex-
ception to the prohibition of the use of force. These are concepts based 
on different settings and arguments that are more and more combine in 
recent practice. 

 
Humanitarian intervention 
 
Defining humanitarian intervention 
The humanitarian intervention, the idea and the practice of collec-

tive action for humanitarian reasons is related to the 18th and 19th cen-
turies and the military actions of the so-called members. Holy Alliance, 
against Turkey, a justified duty to prevent the suffering of the Christian 
people. XX century marks the principle of nonintervention, that is, al-
ready in its first half there is a demand for a review of the basis and 
character of humanitarian interventions. 

After the end of the Second World War, the UN Charter prohibits 
the use of force, in practice there were more examples of the use of 
force under humanitarian excuses. The Government of Canada, with a 
group of large foundations, at the request of UN Secretary General Kofi 
Annan, establishes the International Commission (Evans-Sahnu Com-
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mission) on Intervention and State Sovereignty issues, which in 2001 
produced a report formulating a new doctrine, the essence of which is to 
establish the Sovereign states are obliged to protect their own citizens 
from disasters that can be avoided (hunger, rape, mass killings), but in 
case they are not willing or unable to protect responsibility, they are 
transferred to the cheese community of the state. With the conclusion 
that the humanitarian intervention is controversial, no matter whether it is 
being undertaken or not, the authors of the report emphasize the re-
sponsibility of the state and the international community for the protection 
of human lives in the event that it is necessary and armed. They point 
out the examples of Rwanda (1994) and Kosovo (1999) to show the ab-
sence of international action, which enabled the genocide of enormous 
measures in Rwanda and the prevention of genocide by humanitarian 
intervention in Kosovo. In doing so, account must be taken of the impor-
tance of the view and the taking of a stance regarding the NATO attack 
on Yugoslavia [23]. If aggression and humanitarian reasons are seen as 
an indictment in this attack, then the Report can be understood as an 
attempt to justify or legitimize this, under international law, illegal actions 
by a military alliance. 

This period represents the period of launching the „Responsibility 
for Protection“ Doctrine, which implies three specific responsibilities: to 
prevent, react, and ensure reconstruction. In other words, regarding the 
dilemma that is present: whether the priority should be given to the sov-
ereignty of the state or human rights, the authors of the Report have 
opted for value – human rights [6]. 

Kofi Annan, UN Secretary-General in 2002, formed a commission 
called the so-called „A group of sages“ at a high level who in 2004 sub-
mitted her own report that justifies intervention by using force for humani-
tarian reasons [1]. 

 
Common elements of the definition of humanitarian inter-

vention 
The question arises: What exactly is in mind under the humanitar-

ian intervention? There are numerous definitions, and one of those that 
is often met, although not widely accepted, is the one proposed by the 
Danish Institute for International Affairs under which the humanitarian 
intervention is: „A strong action taken by states, which involves the use 
of armed forces in another state without the consent of its government, 
with or without the authorization of the UN Security Council in order to 
prevent or halt the grave and mass violations of human rights or interna-
tional humanitarian law“ [9: 11]. Although we look at all the definitions 
and approaches to this issue, it is virtually impossible to give their 
common elements because the authors are experiencing the question of 
defining humanitarian intervention in various ways and because of the 
existence of numerous and diverse attitudes. Nevertheless, the most 
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commonly mentioned basic elements are distinguished: the character of 
the action; justified reasons; lack of consent of the concerned state; UN 
mandate and impartiality. 

The character of the action, the first element for the existence of a 
humanitarian intervention, is reduced to the fact that an armed action 
was taken against a particular state. 

As a reason for intervention, the violation of international humani-
tarian law is most often cited. In doing so, one speaks about saving peo-
ple's lives, while others consider the reasons for intervention more lib-
eral, and they think that the intervention should be applied in the event of 
serious violations of human rights, where some restrictions or the need 
for serious and mass violations of human rights are necessary. In addi-
tion, some believe that intervention is justified in the event of a halt to 
violations of human rights and humanitarian law, while others consider 
that it is necessary to take this measure to prevent violations of humani-
tarian law, which means that the same did not happen. In principle, we 
can imagine an action called a humanitarian intervention in the event that 
it is carried out in areas outside the national jurisdiction of the state and 
that it represents measures for the protection of human rights undertaken 
on the territory of a foreign state. In the case of intervention at the invita-
tion or with the consent of the state government, it is about military or 
similar cooperation and assistance, not about classical inertia. Interna-
tional practice is full of cases in which intervention was called upon to 
call a marionette or non-national regime, not for humanitarian reasons, 
but in order to maintain the authority of preserving the state's belonging 
to a particular sphere of interest. 

The question repeats itself as to whether a humanitarian interven-
tion can be undertaken on the basis of a mandate given by the UN Secu-
rity Council and whether it is legitimate and without it, subject to certain 
conditions. A part of the international community considers that the Se-
curity Council, led by humanitarian reasons, can undertake or order an 
armed action in a country where that decision is a necessary condition 
for legally recourse to the intervention. Others believe that humanitarian 
intervention is any armed action against a foreign state for humanitarian 
reasons. There are also those who regard humanitarian intervention as 
any armed action carried out for humanitarian reasons against a foreign 
state, including that it implies an action taken with a mandate obtained 
from the UN or without it. Individuals consider that humanitarian interven-
tion is merely an armed action taken by a state or group of states without 
the mandate of the competent international organization or its authority, 
primarily the UN Security Council [22: 2]. This is explained by the fact 
that the approval of the Security Council represents the legal basis of the 
action and is not called to doctrine [7: 11]. A special term is also 
introduced and interventions undertaken without authorization from the 
UN Security Council are called unilateral. This term is given a special 
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significance, and unilateral name of the intervention is undertaken not 
only by one state, but by any intervention, even by a state or military 
council, carried out without the mandate given by the UN Security 
Council. It is understood that interventions carried out by order or with 
the approval of the Security Council are called multilateral. 

When talking about the impartiality or objectivity of measures, we 
explain humanitarian intervention as the use of force that is undertaken 
to protect the lives of foreign citizens [11: 378 – 388], whereby we 
distinguish humanitarian intervention from the violent action taken to 
protect the lives of its own citizens abroad [13: 4]. 

Some theoreticians under the concept of humanitarian intervention 
take into account armed action to protect the „vulnerable population“ 
without mentioning citizenship, that is, to „save lives of a particular group 
of people“ whether they are foreign or domestic citizens [15: 149]. 

In support of the idea of humanitarian intervention, it is also said 
that it is a means of fighting the world chaos, as internal conflicts and 
violence are capable of crossing the borders along with the refugee flow, 
and the neighboring states may be drawn into internal conflicts [3: 4]. 

 
Reasons and conditions that support the admissibility of 

humanitarian interventions 
Supporters of violent actions to protect the rights of the state in the 

state, for the sake of admissibility, call upon numerous and various ar-
guments. I cite some of the reasons for admissibility. First of all, it is a 
need for the international community to respond to mass violations of 
human rights, and it can not tolerate genocide, ethnic cleansing, massa-
cres, bloodshed, or it should not allow the repetition of genocide, for ex-
ample, in Rwanda, Darfur and others. The UN Charter itself addresses this 
issue by shifting the problem into the field of morality to compensate for 
the lack of a legal basis by legitimizing arguments, or calling for a violation 
of the basic principles of humanity and the necessity of its protection. 

On the other hand, international law is based on the logic that the 
state is the basis of everything and that its sovereignty essentially rests on 
the suspicions of its citizens, which it is obligated to protect. If the state 
itself, by its national legislation, can not provide human rights with the 
jurisdiction or openly violate human rights, it is the position that, under 
certain conditions, the main imperative of the state, the protection of the 
rights of citizens from the influence of the outside, gives a place of general 
human values or protection of the person from violation of basic rights. UN 
officials believe that state sovereignty is not interpreted as in the past but 
should be seen as an institution serving the citizens [8: 35 – 36]. 

Another reason that supports the admissibility of humanitarian in-
tervention is that intervention is a means of fighting the world chaos, as 
internal conflicts and violence are capable of crossing borders along with 
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many refugees and the neighboring states may be drawn into internal 
conflicts intensively. 

In order to find justified reasons for the application of humanitarian 
intervention, it tries to interpret the UN Charter in a new way by claiming 
that its provisions on the prohibition of use and threat of force must be 
related to other provisions of the Charter, especially those concerning 
the protection of basic human rights and the measures that serve the 
Security Council in order to establish and maintain peace and security. 
There is also an interpretation of the provision in Article 2-4 of the Char-
ter, which obligates member states to abstain from threats by force or the 
use of force against territorial integrity or political independence of any 
state which leaves the possibility of using force primarily for the protec-
tion of human rights, which gives legitimacy to intervention by justifying 
them by achieving a goal that is not linked to a violation of territorial in-
tegrity nor the political independence of the state [4: 7]. 

Supporters of humanitarian intervention can not agree on her 
name, content and elements that make her the same, nor about the con-
ditions of admissibility. The conditions of admissibility of humanitarian 
intervention are interpreted in various ways, which leads to difficulty in 
establishing them. Particular emphasis is placed on the need to intro-
duce strict limitations in order to prevent abuse especially when it comes 
to powerful, privileged and strong states, because some of the impostors 
consider it necessary to recognize the right of humanitarian intervention, 
with some pointing out even the duty of intervention. By examining the 
numerous interpretations of admissibility as well as the limitation of the 
application of humanitarian intervention, we could conclude that the most 
often required is the verification of the serious violation of basic human 
rights in a given country, of great proportions that threaten the losses of 
human lives, and there must be a clear goal – the breakdown of gross 
violations of human rights. In doing so, it is necessary to have a relation-
ship between the goal and the consequence, that is, that by military in-
tervention the situation will be improved and not worsened. The intensity 
of the military action should be at a sufficient level, ie, that there is a pro-
portion of the forces and goals used and that it is resorted to only when 
there is a need for an emergency action, and that previously available 
non-violent and peaceful means are exhausted. The prevailing view is 
that the intervening party must provide reliable evidence of the necessity 
of the intervention solely for humanitarian reasons. We also concur with 
the attitude of collectivity of the intervention, more precisely by its under-
taking by several states. Some writers and politicians consider that inter-
vention requires a warrant or consent from the UN Security Council or 
other competent international body. In deciding, the Council must exer-
cise the rights and responsibilities conferred on it by the Charter. 

In the case of armed action under the order of the Security Coun-
cil, the same should have been given due to a violation of international 
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peace, that is, threatening or violating world peace and security, and not 
for violating human rights, and could propose measures. Observed from 
the legal point of view, it is about a situation that the Council has consid-
ered to be a threat to peace or a violation of international peace and se-
curity. In the event that such actions are labeled humanitarian as political 
documents, there is no significance in the essential sense. The Council 
itself has no right to order either a forced measure or armed action for 
violating human rights. The UN Charter in Article 2/7 prohibits the or-
ganization itself „that meat in matters that are inherently in the internal 
jurisdiction of each state“ [16]. For the past thirty years, the Council has 
surrendered its powers to Resolution 688 (1991), condemning repression 
against the Iraqi civilian population, assessing that the consequences of 
this intervention are a threat to international peace and security [17], 
Resolution 794 (1992) concerning the events in Somalia the view that 
„humanitarian tragedy poses a threat to international peace and security“ 
[18]. The aforementioned cheese and new interpretations of the UN 
Security Council, under which the obligation to prohibit the use of force 
relates to measures that violate territorial integrity and sovereignty of the 
state can be assessed as arbitrary. 

The common ground is for the majority to intervene in all countries 
regardless of whether they are developing countries or large and power-
ful forces. The Council can not reach for rough measures whenever 
there is a violation of human rights by referring to the provisions of Chap-
ter VII of the Charter. In doing so, it should not be ignored that only 15 of 
the 192 UN members are sitting in the Council, which may raise the 
question of the objectivity of the work of the council and the great arbi-
trariness of the decisions that represent the result of meeting the inter-
ests of its main actors – the great powers. Should the Council be author-
ized to intervene by force for humanitarian reasons, it should expand its 
composition to objectively review the situation and adequately repre-
sented the international community, whereby decisions should be made 
by a qualified majority. It would also be necessary for the armed reserves 
to be reserved exclusively for permanent UN forces specializing in such 
interventions. 

Intervention for humanitarian reasons is permitted by non-violent 
means, mediation, offering good services, providing assistance, other-
wise it would be contrary to the international order. In addition to these, 
there are numerous political means of influence such as diplomatic inter-
vention, interruption of military cooperation and assistance, conditioning 
the loan, and when it comes to the UN, these measures would be: condi-
tional admission to membership, the imposition of sanctions (eg exclu-
sion of membership, suspension of diplomatic relations, isolation, sus-
pension of certain rights, etc.). Sanctions can also be introduced directly 
to the state leadership, such as freezing funds on foreign accounts, such 
as the case of SR Yugoslavia and Iraq [12: 57 – 89]. 
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Legal admissibility of humanitarian intervention 
Humanitarian intervention is not in accordance with valid interna-

tional law and does not recognize the same international law. At the 
same time, it is not foreseen by the UN Charter that only speaks of the 
general and total prohibition of the use of force. Article 2/4 of the UN 
Charter reads: „All members, in their international relations, refrain from 
threats by force or the use of force against the territorial integrity or politi-
cal independence of each State, or in any other way disagreeable with 
the objectives of the United Nations“. It speaks of the forbidding of force 
or threat of force unless it is in accordance with the goals of the United 
Nations. Noting that its most important goal is defined in Article 1/1 „the 
maintenance of international peace and security“ and that the states un-
der the Charter are obliged to settle their international disputes with 
peaceful means (preamble, paragraphs 1 and 3). This is confirmed by 
the provisions of the Declaration on the Principles of International Law on 
friendly relations and cooperation among states in accordance with the 
UN Charter, which is precisely stated in the article. Aggression is the use 
of an armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity 
or political independence of another State, or in any other way that is not 
in conformity with the Charter of the United Nations „and in Article 2 it 
establishes that“ the first release of the use of an armed force by a State 
contrary to the Charter is prima facie proof of execution of the act of ag-
gression. The exception makes the admissibility of individual or collective 
self-defense a legitimate response to aggression, and in addition, the 
collective measures taken by the UN under the Security Council's deci-
sion under Chapter VII of the UN Charter. 

The idea of the admissibility of humanitarian intervention can not 
be defended either by the claim of the existence of such an international 
law, above all, by the fact that such a practice exists and does not exist 
anymore. In the past, we did not perceive the right of intervention for 
humanitarian reasons as an international legal practice, but rather as an 
instrument, in particular as the interventions were undertaken by the 
great powers against the weaker states. As an example, we are waiting 
for a humanitarian intervention against Turkey whose grounds we do not 
find in international law, but in international treaties that imposed such 
solutions on the part of states. In 1740, France was granted the right to 
protect Catholics as a religious minority in Turkey, and later it was rec-
ognized in Austria as well. The protection of Orthodox Christians in Tur-
key was taken over by Russia based on the Kucuk-Kainadzirsky (1774) 
and the Sideren Peace (1829). This constituted the legal basis or legal 
cover for interventions, with the essence being the political issues that 
Turkey imposed by force, after the wars lost, which shows us the general 
unacceptability of these solutions. These solutions did not apply either in 
regional or universal terms, and even the relations of bilateral 
agreements did not foresee the principle of reciprocity. This partial 
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solution could not have been created by the international law practice. At 
that time, states were granted the right to lead the war (ius ad belum) as 
an illegal means of protecting the relevant interests whereby states 
fought on their own behalf for reasons they consider justified, and that no 
international law on the right of humanitarian intervention required. I can 
say more precisely that in the eighteenth and nineteenth centuries 
humanitarian interventions were not generally accepted or were 
prohibited under the then international law. 

It can be said that the eventual existence of an international law on 
the right of humanitarian intervention today would not have any signifi-
cance and importance because it would be contrary to the basic provi-
sions of the Charter of Un and modern international law which prohibit 
the use of force and threat of force in international relations even when 
the same justice to humanitarian reasons. In the 21st century, a com-
mitment to the concept of humanitarian intervention begins, which is con-
firmed by the fact that about 80% of the world's population, or more pre-
cisely 133 states, by individual or collective acts, rejected the idea of 
unilateral humanitarian intervention, and there is no awareness of the 
legal obligation of this concept, but the expressed awareness of its ban 
on positive international right. In particular, in the case of Nicaragua. The 
United States, 1986, the International Court of Justice concluded that 
international customary law did not allow the principle of unilateral hu-
manitarian intervention. 

Attempts to use force legitimately by invoking institutes of nuisance 
and utter nervousness did not bear fruit because this general legal prin-
ciple can not be the basis for violating the norm of the prohibition of the 
use of force which is one of the basic principles of modern law. Even the 
use of armed intervention with a mandate given by the UN Security 
Council is banned by modern international law, which is contrary to the 
principle of the prohibition of the use of force but also to other principles 
of contemporary law such as the principle of non-intervening in interna-
tional relations and the principle of sovereignty of states. The previous 
observations indicate that international law does not recognize and can 
not recognize the use of force beyond national borders, in addition to 
self-defense and collective self-defense and actions carried out by the 
Security Council, nor are human rights, democracy and self-
determination an acceptable legal basis for the commencement of war 
[21: 128 – 129]. 

Practice has shown that no intervention taken with the justification 
of humanity was not humane in the right way, but humanitarian reasons 
were a cover for their own real political goals that followed genocide, war 
crimes and crimes against humanity and the destruction of humanitarian 
law rules. In doing so, the state plays a major role and it is of little 
importance that the supporters of humanitarian interventions claim that in 
today's conditions the role of the state is declining and that human rights 



Assoc. Prof. Aleksandra Yovanovich, PhD 

 136 

are issues of global significance. State officials and legal experts of a 
large number of countries, especially those in development, do not agree 
with the interpretation that human rights are placed above the sovereignty 
of the state [20: 13]. In contemporary conditions, the universality of 
human rights and the similarity of their exercise of force in case of need 
are increasingly being examined. The 1993 UN Conference on Human 
Rights in Vienna showed the existence of two contradictory concepts in 
which Western countries pursue an idea of the universality and 
untouchability of human rights, primarily civil and socialist, as opposed to 
the group of countries in Asia and Latin America that emphasize the 
importance of protecting human rights in the economic and the social 
plan, while pointing out that the developed countries are imposing their 
economic dominance, the political system and the ethnic and political 
values they represent. The fact that the universality of human rights is 
indisputable is that the problem is created by attempts to impose this 
concept with force. These issues are the subject of the debate, especially 
after the NATO aggression against Yugoslavia in 1990. 

 
Concerns and hazards that accompany humanitarian in-

terventions 
Numerous questions are raised, such as: when and against whom 

it is possible to intervene, who can intensify and how to ensure that the 
intervention leads to a solution, not a worsening of the current situation? 

The answer to the question: „When to intervene?“ Is basically in the 
case of preventing the massive loss of human life, violation of basic human 
rights, the sedition of democracies, and so on, with the threat of abuse and 
arbitrariness of understanding of these situations, which can be negatively 
contributed by advanced technologies that may distort truth and reality. The 
practice has shown the presentation of the state of a third country worse 
and more dramatic than what is in reality, in order to reduce criticism for its 
action or gain the support of its own public and the world public. 

To the question against whom it is possible to intervene or against 
which humanitarian intervention can be done in practice, the answer 
would be against anyone who drastically violates human rights, but this 
can not be conceived as a possibility of humanitarian intervention against 
the great power, but only against small and medium-sized states, which 
shows us the inevitable selectivity and the transformation of the idea into 
an imposition tool, one type of neo-colonialism can be said. Ultimately, 
everything comes down to a political rather than a legal assessment of 
the qualification of the admissibility of the situation. In this case, we can 
cite, as an example, the humanitarian reasons of the United States and 
its allies in wars against a single circle of states when thousands of 
people were killed or expelled from their homes in the Eastern Trimmer; 
aggression against FR Yugoslavia; the use of Turkey against Kurd; non-
interference in Rwanda etc. 
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The question is: Who can intervene? It is logical that the 
intervention is carried out by military and economic strength in relation to 
the one to which it intervenes. The whole idea of the right of 
humanitarian intervention is reduced to the fact that it is an „asymmetric 
requirement in international law“, which is directed only by the strong 
ones towards the weak [10: 51]. 

The important question to be answered is the issue of proportions, 
or how to ensure that the situation does not worsen the situation, ie, how 
to ensure that the intervention conceived as a reaction against one evil 
does not turn into another evil. Recent practice has indicated that inter-
ventions most often led to a worsening of the situation and the possibility 
of escalation of conflicts due to armed intervention. An example is an 
attack by the United States and allies to Iraq (2003) at the outset of a 
justification for preventive self-defense due to the development of weap-
ons of mass destruction by Iraq, which in cooperation with terrorist Al 
Qaeda intends to attack the United States. Armed intervention involves 
armed conflict and therefore the commission of war crimes, violations of 
human rights, torture and humiliating acts and punishments and the suf-
fering of civilians who may suffer from attackers and „liberators“ of 
bombs, grenades, and so on. 

In addition to these, other problems also arise, such as the en-
couragement of militant opposition or separatist movements, under the 
auspices of the right of humanitarian intervention, to commit gross violations 
of human rights, which would also make it possible to mix from outside. 

In the past, major powers intervened in weaker countries by 
justifying intervention by protecting their own citizens. An example is the 
military action of the eight great powers undertaken in China in 1900 as a 
rebuilding of the „Boxing Uprising“, the uprising of the Chinese people in 
northeastern China directed against foreign colonial conquerors and thus 
endangering the lives of diplomatic representatives and mass killings. 
The following example is the reaction of the Cambodian government in 
1975 to the entry of an American merchant ship into its seawater, with 
the intervention of the US military, intervening no matter what the 
conciliatory policy of Cambodia was established. Examples include the 
fall of Israeli commandos to Enregbe airport in Uganda (1976) to save 
passengers; the event at the airport in Larnaca 197, then Grenada in 
1983, Panama in 1989, Greece in 1827, Lebanon and Syria, Pakistan in 
1971, and in FR Yugoslavia in 1999. All of these examples point to three 
common characteristics of actions: they were taken in contravention of 
the basic rules of modern international law, because they represent acts 
of aggression, the real reason for taking drastic measures was not the 
number of victims and the consequences were overcome by potential 
victims in case these actions were not taken. 

The war has now been declared an international crime. The appli-
cation of humanitarian intervention would open up an area of abuse and 
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represent a step back in the modernization of rights and legal rules and 
relations between states. The national sovereignty of the state must not 
be violated by force, invasion and destabilization, even when it is be-
lieved that in a particular country systemically the basic human rights are 
violated by the regime. „The exoneration of the repressive regime or the 
dictator is primarily the responsibility of the given state“ [2: 1]. 

 
Preventive self-defense and preventive use of force 
 
The question of the problem of a possible state law on the so- Pre-

ventive self-defense is becoming actual at the time. Although it has ex-
isted since ancient times, this issue has in the meantime lost its signifi-
cance because the UN Charter prohibits the use of force. The termino-
logical difference is present in Anglo-Saxon military-political terminology, 
although invisible in many languages is becoming important after 2002 
following a shift in the US security strategy. The fact that the concept of 
preventive self-defense in terms of pre-emptive attacks represented in 
Anglo-Saxon military-political and legal literature does not mean that it is 
widely accepted. The distinction is made between preventive self-
defense in the sense of pre-emptive strike, pre-emptive attack, pre-
emptive self-defense in the time of immediate predecessor conflict and 
preventive war (prevailing self-defense, preventive war) [5]. According to 
one understanding, the right to self-defense implies the right to defense 
against attacks and the right to defense against an attack that has not 
yet begun, but is certain that it is immediately anticipated, and it is 
considered that in such a situation it is permissible to pre-combat the at-
tack in order to obtain a certain military advantage which would consti-
tute a form of legitimate self-defense. The conditions for which this self-
defense was permitted was formulated by Secretary of State Webster in 
1842, in a correspondence with the British State Secretary on the dispute 
over the destruction of the Caroline by the British. Webster believes that 
self-defense is permitted in the case of a direct and inconsequential dan-
ger which does not allow choice and leaves no time for thought and other 
action, that the same action is not unreasonable or excessive and that it 
is limited by the need of self-defense and clearly and precisely formu-
lated within its framework. 

Many theorists accept these rules as part of international 
customary law. What is confirmed by the Nuremberg Verdict in 1946 
rejecting the allegations of the defense that the German attack on 
Norway in 1941 was an act of self-defense. In this regard, it should be 
borne in mind that this attitude referred to the situation that existed 
before the entry into force of the UN Charter. 

The understanding of the admissibility of a preventive strike is 
mentioned in the report of the commission established by the UN Secre-
tary General Kofi Annan. As proof of self-defense as part of international 
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customary law, the beginning of the so-called „The Israeli attack on 
Egypt in 1967, calling for the collection of Egyptian troops in the Sinai 
region, Israel is carrying out a defensive action. The Security Council and 
the UN General Assembly rejected the proposals for Israel's conviction 
for defensive action. The Council adopts Resolution 242 (1967) calling 
on Israel to withdraw from occupied territories and to break the state of 
earning, to confirm territorial integrity and the right of every state to live 
peacefully in the region [19]. 

Preventive, the attack does not accept a stand of international law 
nor is it acceptable for the basic reasons from the standpoint of the famil-
iar practice. From this idea does not give up but individual states advo-
cate attitudes that would legalize acts that under international law repre-
sent aggression under the auspices of pre-emptive self-defense on the 
basis of the belief that a military conflict, although not immediately antici-
pated, is inevitable and that the disposal of it is a great risk. 

United States after many terrorist attacks, due to security con-
cerns, the development of a concept that would fundamentally change 
the classical understanding of the right to self-defense, whereby the solu-
tion finds the use of force rather than other possibilities for removing the 
causes of these phenomena. Recalling the necessity of the fight against 
terrorism, this new concept has unambiguously established that the 
United States itself grants itself the right to resort to the use of force in its 
own right, under the guise of preventive self-defense. At the same time, 
the UN on the Thirty-one page only refers to a preventive self-defense in 
a rather marginal way, with the Security Council not mentioning. 

Modern international law does not allow even in the immediate up-
coming attack to resort to pre-emptive actions and self-defense, which is 
unacceptable for moral reasons. We should not ignore the impossibility 
of arresting civilians as they take over the attack and the efficiency of the 
attack itself. The doctrine of preventive self-defense is unsustainable in 
practice because it has caused tragic consequences for the international 
community and has led to an increase in mutual mistrust among big 
powers, but also to the concerns of small and medium-sized countries. 

US President Barack Obama and the foreign policy of the United 
States make a turning point in resolving these issues and claiming that 
„all the burden of this century can not only fall to the American shoulder“ 
by saying: „The international order we are trying to solve is the challenge 
of our time: extremism and rebellions, stopping the proliferation of 
nuclear weapons and securing nuclear materials, combating climate 
change and maintaining global economic growth, helping countries to 
feed, preventing conflicts and treating their wounds“ [14: 3]. 

This external and internal change leads to a turnaround that 
causes the economic crisis, the bad political image and the US position, 
to lead the country to the extent that the changes will be consistently re-
alized, which would lead to the existence of a genuine superscript on the 
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whole with the United States. The new policy can be assessed only with 
its implementation in practice. We must emphasize that the issue of pre-
ventive self-defense is not only a monopoly of the United States, but of 
all the countries of the whole world. 

 
Conclusion 
 
Highly forceful forces can resort to force unpunished, and they can 

not be prevented because the members of the UN Security Council 
themselves, who have amnestied themselves with their true veto and the 
fact that the application of collective measures against a strong and 
powerful state would mean a major conflict. Inadmissible initiatives con-
trary to the principles of international law used against small and me-
dium-sized nations, contrary to the basic principles of modern interna-
tional law, represent the asymmetrical law of large states. Under modern 
conditions and the new political reality of certain countries, the law is en-
visioned to self-defense, more precisely the legalization of force, creating 
an illusion to move within the limits of the law. In doing so, it calls for the 
protection of human rights and the fight against terrorism, which is in 
practice conceived and generally combined, as a humanitarian interven-
tion and preventive self-defense. In doing so, one should not ignore the 
essential connection of the right to sovereignty, independence and hu-
man rights. The concept of humanitarian intervention and the concept of 
preventive self-defense imply some type of revision of the rules on the 
prohibition of the use of force. In doing so, international law does not 
change because it should not be the privilege of individuals but serve the 
interest of the entire international community. 

Humanitarian intervention is not legally permissible, and if its con-
ception would lead to legal uncertainty, the legitimization of the use of 
force, and would lead to abusive abuses. The current development of 
technology and communication enables media and information manipu-
lations, and it can lead to a misconception of the actual state and justifi-
cation of the violation of the national sovereignty of the state with the 
concealment of the real interests and objectives of the intervening state. 
Therefore, mass media must not be a substitute for an institutionalized 
international decision-making process. 

Attempts to legitimize exceptions to the prohibition of the use of 
force are incompatible with modern international law, and are unaccept-
able for reasons leading to new conflicts, wars and human suffering, 
leading to the threat of peace and security. 

An important role in addressing and resolving this problem is the 
United Nations which, for reasons of peace and security, has been cre-
ated. The solutions should not be unilateral, but the reaction must be 
multilateral, through the Security Council and solving problems, espe-
cially in the state's collective actions. In particular, it is necessary to ac-
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complish the main task; find an alternative to solve these issues and en-
able the Security Council to perform its role much better than it is so far, 
and it is necessary to expand its composition. 
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2) The word Table is written entirely, in lowercase, Bold, Italic. The title of the table is 
written on the same line, in small letters, only Bold, no indent, aligned on both sides, 
before the table. The text and the names of the variables in the header begin with a capital 
letter and at the end a full stop is not used. 
3) The maximum permissible width of figures and charts is 12 cm (proportionately). The 
acronym Fig. is written in lowercase, Bold, and the title of the figure is written on the same 
line, in lowercase, but Bold, Italic, no indent, aligned on both sides, before figure. 
4) The sources of tables, charts and figures are indicated below: Source: and then the 
text is laid, 9 pt, Italic. 
7. Mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the printing 
area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc. 
8. Literature references are specified in the text according to their order in alphabetical 
order at the end of the article, their numbers are placed in square brackets, e.g. [1], [3 – 
7], etc. 
9. At the end of the article the names of the author/s and his/their address, tel., e-mail is 
written. The lead author is also mentioned. 
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