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НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД____ 
ГОДИНА III • БРОЙ 1 • 2019 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Ненко ДОЙКОВ* 

In their day-to-day work, security and public order officers need to be able 
to quickly and accurately navigate in a specific environment and on this basis – to 
select and implement effective tactics to control dangerous situations. In a 
democratic society, law enforcement officers do not have the absolute freedom to 
act as they like. The commonly used phrase „the end justifies the means“ cannot 
be applied. That is why, in a changing social climate, nowadays, the law 
enforcement officers must develop both mental and practical skills that will 
enable them to cope with the dangerous situations they encounter during their 
work without exerting excessive force on offenders and threatening the lives of 
random citizens with their actions.   

УВОД  Протичащите в световен мащаб процеси на глобализация и урбанизация съсредоточават населението в големите промишлени центрове, като тенденцията на нарастване на броя на населението в градовете е устойчива. 
                                                 * Авторът е професор, доктор в Нов български университет, Лаборатория за спе-циализирани изследвания на рисковете и сигурността. 
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През последните десетилетия войните независимо от своя характер – локални или мащабни, се водят във все по-гъсто насе-лени места. Все по-често градската среда е типичната арена на бойните действия. Като се прибави към това и наложилата се асиметричност между воюващите страни и използването на забранени от Женевс-ката конвенция и други международни норми прийоми от теро-ристи или други престъпни формирования, картината на бойните действия се усложнява и като правило е наситена с присъствието на цивилно население и невинни жертви. Разрешаването на многообразието от проблеми с провежда-нето на тактически действия в населени места е стояло на внима-нието на експертите много години наред и този интерес продъл-жава и до наши дни. Операциите в населени места не са изолирани тактически действия. Според анализите на Пентагона и през следващото десетиле-тие 50 % от всички бойни действия ще се водят в населени места, а около 2025 г. този показател може да нарасне и до 75 – 80 %.  
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ТАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ  Световният опит в конфликтите с ниска интензивност по-казва, че воденето на боеве в населени места се характеризира с високи загуби, мигновена промяна на обстановката, неустойчивост на свръзките, лоша видимост, ниска ефективност на използваните тежки оръжия (танковете и авиацията), затруднено тилово обс-лужване и медицинско осигуряване на участващите сили. И в наши дни вероятността за водене на операции в населени места непрекъснато нараства, поради което на този вид бойна дейност се отделя все по-голямо внимание, което потвърждава не-обходимостта от повишаване на уменията за подготовка и про-веждане на операции в населени места. Противникът воюва изобретателно – за да го победите, вие трябва да сте по-изобретателни от него. За да не бъде вашият боен опит написан с кръв, още по вре-мето на ежедневното обучение и рутинната дейност е нужно да попивате всичко важно от гледна точка на бойното му използване. 
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Извличайте максимално полезното за себе си от тези, с които служите заедно, от това, което чувате и виждате от по-опитните служители, от това, което виждате в учебните филми или четете в литературата. Всичко полезно е необходимо да си го записвате, системати-зирате и запаметявате. За навременното противодействие и задържане на различ-ните категории престъпници е необходимо обучение на служите-лите в три аспекта – постоянна готовност, точна и бърза стрелба и уверено респектиране. Тази подготовка включва изучаването и овладяването на оп-ределени принципи, способи, правила, действия и техники, пред-назначени за овладяване и действия в условията на кризисни си-туации. Въпреки това всеки случай е индивидуален и трябва да се действа съобразно дадените условия и стеклите се обстоятелства. Още през XVIII в., при създаването на първите отряди рейн-джъри от американски преселници, създателят на съвременните сили за специални операции майор Робърт Роджърс формулира редица основни принципи в тактиката на действията на рейнджъ-рите, част от които и до наши дни се прилагат успешно от редица специални части. Някои от тях звучат така: - Без крайна необходимост не рискувай. - Не сядай да ядеш, докато не се поставят часови. - Един воин никога не попада в обсада – да бъдеш в обсада, означава да имаш лични притеснения, които могат да бъдат бло-кирани. Воинът няма нищичко на света освен своята безупречност, а тя не може да бъде застрашена от нищо. - Принципът в изкуството на прикриването – първият прин-цип в изкуството на прикриването е, че воинът сам избира бойното поле. Един воин никога не влиза в сражение, без да познава мест-ността. - Другият принцип е да изхвърлиш всичко ненужно. Воинът не усложнява нещата. Целта му е да ги опростява. - Той използва цялата концентрация, на която е способен, за да реши дали да влезе в сражение или не, защото всяка битка е битката на живота му. Това е следващият принцип в изкуството на прикриването. 
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- Воинът трябва да е с нагласата и готовността да влезе в последното си сражение тук и сега. А не, като дойде. - Когато се изправи пред нещо непонятно, с което не може да се справи, воинът се оттегля за малко. Оставя ума си да се концен-трира. Заема се с нещо друго, свързано с изпълнението на задачата. - Воинът сгъстява времето – това е другият принцип. Дори един миг е от значение. Когато водиш битка за живота си, секундата е вечност, която може да реши изхода на битката. Целта на воина е да успее, затова той сгъстява времето. Воинът не пропилява нито миг. За да може да приложи следващия принцип, човек трябва да е приложил останалите изброени дотук. Един воин никога не се блъска да излезе напред неподготвен. Той винаги наблюдава иззад сцената (прикритие или укритие). Когато се приложат целесъобразно и адекватно тези прин-ципи, те би трябвало закономерно да водят до три резултата. 
Първият е, че боецът се научава никога да не се взема на се-риозно – научава се да се смее над себе си. Когато не се страхува да бъде глупак, той може да направи всекиго на глупак. 
Вторият резултат е, че боецът се научава на безкрайно тър-пение. Тренираният и можещ боец никога не прибързва, никога не се притеснява. А третият резултат е, че боецът развива безгранична спо-собност да импровизира. Чувството за собствена значимост е най-големият враг на човека. Когато се чувства засегнат от деянията и злодеянията на хо-рата, това отслабва силите му. Чувството за собствена значимост заставя човек да прекара по-голяма част от живота си, засегнат от някого или нещо. Най-дълбокият недостатък на неподготвените воини е, че са склонни да забравят картината на това, което виждат. Те се главо-замайват от факта, че виждат, и започват да вярват, че това се дължи на собствената им гениалност. Опитният воин трябва да бъде безупречен, за да може да надделее тази почти непобедима човешка слабост. По-важно и от самото виждане е какво ще направят воините с това, което виждат. 
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Чувството за собствена значимост често прави човека тежък, тромав и суетен. За да бъде воин, той трябва да бъде лек и гъвкав. Много често във въоръжените сили на САЩ, при съставянето на различни наставления и паметки на военнослужещите, за улес-няване на запомнянето на тези документи се зашифроват в ключо-ви думи техните основни положения. Примерно с всяка буква от думата survival (оцеляване) започ-ва изречение, което означава какво трябва да се прави, за да се оцелее. 1. Size up the situation – Оцени ситуацията. 2. Undue haste makes waste – Прекомерната суета не води до нищо добро. 3. Remember where you are – Помни къде се намираш. 4. Vanquish fear and panic – Потисни страха и паниката. 5. Improvise – Импровизирай. 6. Value living – Не ритай срещу ръжена. 7. Act like the natives – Дръж се като местен жител. 8. Learn the basic skills – Овладей основата. Някои принципи, които се използват и спазват от специални-те части, са свързани с животинския свят. „Принципът на змията“ гласи: „Не хапи, докато не те настъпят“. Друг принцип е „Принципът на хамелеона“. Той означава, че в зависимост от методите на водене на бойните действия от про-тивника спецчастите трябва да се съобразяват с характера му, ка-то отговарят на коварството с коварство, на жестокостта – с жес-токост. Ако не ние, кой тогава? Тези думи са девиз на много подразделения и части за специ-ално назначение. В разгара на критичната ситуация най-добрите съвети за са-мосъхранение и самоотбрана са: 
• Будност! Бъдете винаги в състояние да разшифровате и оцените промените в заобикалящата обстановка. Ако вземате ре-шения в състояние на обърканост, е възможно по-скоро да влоши-те ситуацията, а не да я решите. 
• Спокойствие! Каквото и да се случи, запазете самооблада-ние. Използвайте възбудата от стреса, за да мислите и действате бързо и точно, но без паника. 
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• Приоритети! Подредете нещата по важност. В повечето слу-чаи въпреки спешността имате време да прецените кое е най-важно да се направи, дали да се действа, или да се извика помощ на място. Част от другите често прилагани принципи звучат така: 
• Постоянна и висока бойна готовност. • Активност, решителност и непрекъснатост на тактическите действия. • Внезапност на действията. • Постоянно и точно взаимодействие. • Маньовър със силите и средствата. • Всестранно осигуряване. • Поддържане и своевременно възстановяване на боеспособ-ността, твърдо и непрекъснато управление, изпълнение на взетите решения и поставените задачи. Освен посочените дотук, считаме, че тактическите действия на полицейските структури трябва да се основават и на следните други основни принципи: 1. Законност – този принцип означава, че при осъществяване на цялостната дейност на МВР, включително и при тактически действия срещу особено опасни престъпници, строго се спазват разпоредбите на законите, международните актове и подзаконо-вите нормативни актове. 2. Хуманизъм – по своето предназначение оперативно-тактическите дейности са насочени към гарантиране на живота, здравето, честта, достойнството и имуществото на гражданите. Следователно те имат ярко изразен хуманен характер, тъй като са в интерес на човека, защитават благата на човека и гарантират свободното упражняване на правата и свободите му. 3. Публичност – тактическите дейности се осъществяват в условията на публичност, гласност, откритост на процедурите, об-съждане на резултатите при съчетаване на принципа на конспира-тивност и използване на гласни и негласни методи и средства на оперативно-издирвателната дейност. 4. Комплексност – оперативно-тактическите дейности са комплекс от мерки и мероприятия, които се прилагат самостоя-телно и съчетано от полицейските органи с други държавни орга-ни, организации и граждани. 
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5. Координираност – тъй като оперативно-тактическите дейности се извършват съвместно с други субекти, то от основно значение е координираността на техните действия с цел избягване на дублиране и съчетаване на прилаганите мерки за постигане на общата цел. 6. Целенасоченост – този принцип изисква организацията и реализирането на оперативно-тактическите дейности да имат строга насоченост към постигането на основните цели, а именно разкриване, неутрализиране, недопускане и ограничаване на из-вършването на престъпления и други правонарушения. 7. Системност – оперативно-тактическите дейности са основ-ни дейности на органите на полицията и те трябва да се реализи-рат постоянно. 8. Икономическа целесъобразност – тъй като оперативно-тактическите дейности са комплексни, те трябва да се подчиняват на принципа на икономичност и на съчетаното използване на раз-лични фактори и средства за тяхната реализация. В контекста на казаното по-горе на преден план в коалицио-нен и национален формат излезе необходимостта от разрешаване-то на проблемите, свързани с ефективното противодействие на рисковете и заплахите за сигурността. Ето защо една от приоритетните задачи в подготовката на съответните специализирани органи, сили и средства е задълбо-ченото изучаване на основните принципи на тактическите дейст-вия в населени места, което е залог за изработване на ефективна стратегия и тактика за противодействие на тази ескалираща зап-лаха за сигурността.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Неумението да се провеждат различни оперативно-тактически действия в населени места е изиграло лоша шега на много специални групи за намеса. Анализът на съвременните тенденции в проявленията и раз-витието на престъпността и тероризма както в световен мащаб, така и в страната ни, показва, че трябва да се поставят редица нови изисквания към подготовката на българските въоръжени форми-рования, участващи в операции в рамките на предотвратяване на 
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конфликти, миротворчество, поддържане и затвърждаване на пос-тигнат мир. През последните години също така се увеличиха извършите-лите на престъпления, оказващи съпротива на полицейските орга-ни. Все по-чести са въоръжените сблъсъци в хода на полицейските операции, както и опитите за бягство на престъпниците. Затова е необходимо усъвършенстване на подготовката, подобряване на тактиката в екстремални ситуации и употребата на сила и помощ-ни средства. Ето защо считаме, че познаването на представените основни принципи на тактическите действия в населени места е възмож-ност за формирането на по-различна гледна точка към подготов-ката и самоподготовката на всички участници в подобни действия.  
Литература 1. Дойков, Н. Лична безопасност в полицейската служба. София, 2008. 2. Материали от курса „Обучение на преподаватели и инструкто-ри по техники за намеса в ежедневната работа на полицията“. 3. Материали от курса „Ролята на полицията в управлението на кризиса“. 4. www.cdi.org/terrorism/ 5. www.cns.miis.edu/research/terror.htm 6. www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv 7. www.terrorism.com/index.shtml 8. www.terrorism.net/home.asp 9. www.cfr.org/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КИБЕРАТАКАТА С ОТКАЗ НА УСЛУ-
ГИ DOS (DENIAL OF SERVICE) СРЕЩУ ИНФОРМАЦИОН-

НИТЕ РЕСУРСИ НА НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНИ 
АГЕНЦИИ И АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУЦИИ 

Илин САВОВ* 
Петър БОЯНОВ** 

In this paper an implementation of the Denial of Service (DoS) cyber attack 
Against the National Cyber Security System is made.   

ВЪВЕДЕНИЕ  Кибератаката с отказ на услуги DoS (Denial of Service) се харак-теризира с това, че е атака, изцяло насочена към компютърна ма-шина или компютърна мрежа с цел намаляване на производител-ността или изцяло блокиране на работата на компютърната маши-на. По този начин тези кибератаки предотвратяват възможността на оторизирани и легитимни потребители да си получат достъпа до компютъра или компютърната мрежа. Симптомите на кибератаките с отказ на услуги са свързани с невъзможност за достъп до опреде-лен уебсайт или всички определени уебсайтове, увеличаване на ко-личеството на получените фалшиви електронни писма и прекалено бавна мрежова производителност [1; 2: 249 – 259; 4; 6: 465; 7: 34 – 41; 8: 1 – 6].   
                                                 * Авторът е професор, доктор, декан на Учебно-научен център „Национална сигур-ност и обществен ред“ във Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив. ** Авторът е доцент, доктор, инженер в Шуменски университет „Епископ Констан-тин Преславски“. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ  Повечето киберпрестъпници прилагат кибератака с разпреде-лен отказ на услуги DDoS (Distributed Denial of Service), която изпол-зва голям брой от компрометирани хостове (зомбита), на които им е наредено да атакуват отдалечената компютърна машина на жерт-вата [2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4; 5: 414; 6: 465; 9: 104 – 111; 13: 1 – 22, 1 – 52; 14: 1 – 22; 15]. Кибератаките с отказ на услуги се разделят на: 
 кибератаки, насочени към ширината на честотната лента; 
 кибератаки с наводняване със заявки към системни услуги; 
 кибератаки с изпращане пакети с активиран флаг „SYN“; 
 кибератаки с наводняване на ICMP протокола; 
 кибератаки към клиенти с равноправен достъп и др. След като киберпрестъпникът осъществи тази атака, тогава последиците за организацията могат да бъдат следните: 
 причиняване на големи финансови загуби; 
 изцяло спиране или блокиране на интернет връзката на ор-ганизацията; 
 изцяло изолиране на организацията от интернет простран-ството [9: 104 – 111; 10: 72 – 79; 11: 18 – 23; 12: 58 – 64; 16: 302; 17: 359; 18: 1 – 12]. Наводняването с изпращане на безброй много ICMP заявки е една от най-сериозните кибератаки от тип отказ на услуги. На Фи-

гура 1 е показана кибератаката с наводняване с безброй много за-явки с протокола ICMP. Тази атака е известна още с името „ping на смъртта“. Параметрите на кибератака са конфигурирани по следния начин: 
 IPv4 адрес на компютърната жертва – 192.168.1.134; 
 размер на всеки пакет – 65 507 байта; 
 време на изчакване на заявките – до 1 милисекунда; 
 общ брой на заявките, които трябва да бъдат изпратени – 1 000 000. Атаката е стартирана под Linux базирана операционна система. Последиците, които могат да доведат в компютърната маши-на на жертвата, са блокиране на мрежовата карта и необходимо рестартиране на цялата компютърна машина. Ако тази атака се прави изключително често, е възможно да доведе до пълно блоки-ране на мрежовата карта [1; 2: 249 – 259; 4; 5: 414; 6: 465; 7: 34 – 41; 8: 1 – 6; 9: 104 – 111]. 
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Фигура 1. Стартиране на кибератаката „ping на 
смъртта“  

  
Фигура 2. Кибератаки с изпращане на пакети с активи-

ран флаг „SYN“  
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Кибератаки с изпращане на пакети с активиран флаг „SYN“ целят да препълнят мрежовия буфер с мрежови пакети с активи-ран флаг „SYN“. Това означава, че процесът на трипътно ръкостис-кане по TCP протокола е завършено, но киберпрестъпникът про-дължава да изпраща пакети с активен синхронизиращ флаг към машината жертва. Ако тази атака се съчетае с изпращане на безб-рой много заявки по ICMP протокола, тогава машината жертва мо-же да се блокира още бързо. Това е показано на Фигура 2. В компютърното пространство едни от най-зловредните софтуерни програми, които се използват за осъществяване на ки-бератаките от тип отказ на услуги, са: 
 Sprut 
 DoS HTTP 
 PHP DoS 
 Janidos 
 Supernove 
 BanglaDoS. 
Забележка: Всичките експерименти и изследвания в тази статия са нап-

равени в специализирани компютърни лаборатории в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“ и във Висшето училище по сигурност и иконо-
мика – Пловдив. Всичко илюстрирано и обяснено в тази статия е с научноизследо-
вателска 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 такова, 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 сигурността трябва да предприемат и направят следните защитни действия: 
 изключване на всички ненужни системни услуги от опера-ционната система; 
 деинсталиране на всички неизползваеми софтуерни прог-рами; 
 сканиране на файлове, получени от външни източници на организацията; 



 19 

 конфигуриране на няколко защитни стени в демилитари-зираната зона (фермата със сървъри) на организацията и конфи-гуриране на няколко системи за откриване на прониквания след демилитаризираната зона; 
 използване на специални софтуерни анализатори за откри-ване на уязвимости и слабости в конфигурацията и настройките на операционната система на служителя. Също трябва да се сканира и мрежовата операционна система на маршрутизаторите в организацията. Най-полезните анализато-ри, които могат да се използват, са: 
 Advanced Mail Bomber 
 Apache JMeter 
 GFI LanGuard 
 Mail Bomber 
 Nessus 
 Nmap 
 Webserver Stress Tool и др.  
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: Международна 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 киберпрестъпления-та. – В: Политика и сигурност, ВУСИ, 2017. ISSN 2535-0358. 4. Досев, Н., Г. Томов. Кибертероризъм и противодействие. Учеб-ник за дистанционно обучение. Велико Търново: Национален военен уни-верситет „Васил Левски“, 2014. ISBN 978-954-753-207-6. 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. 
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8. Hristov, H. Scanning for vulnerabilities in the security mechanisms of the hosts in the academic institutions and government agencies. – In: 
Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1, 2018. ISSN 2367-7449. [online]. http://varepsilon.com/. 9. Hristov, Hr. Development of warfare and counter-terrorism. – In: 
Science Education Innovation, Vol. 3, 2014. ISSN 1314-9784. 10. Hristov, Hr. A modern survey on problems of business organization’s security. – In: Scientific and Applied Research, Konstantin Preslavsky University Press, Vol. 7, 2015. ISSN 1314-6289. [online]. 
http://www.rst-tto.com/publication.html. 11. Kahya-Özyirmidokuz, E., A. Gezer, C. Ciflikli. Characterization of Network Traffic Data: A Data Preprocessing and Data Mining Application. – In: 
Data Analytics. The First International Conference on Data Analytics, September, 2012. ISBN 978-1-61208-242-4. 12. Kaur, R., G. Singh, Analysing, Port Scanning Tools and Security Techniques. – In: International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering, Vol. 1, Issue 5, October 2014. ISSN 2348 2273. 13. 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. 14. Meyers, C., S. Powers, D. Faissol. Taxonomies of cyber adversaries and attacks: a survey of incidents and approaches. – In: Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA, April 2009, Vol. 7. 15. Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. – In: Information Technology and Security, No. 1(3), 2013. 16. Oram, A., J. Viega. Beautiful Security. – In: O’Reilly Media, 2009. ISBN 978-0-596-52748-8. 17. Shimeall, T. J., J. M. Spring. Introduction to Information Security: A Strategic-Based Approach. Syngress, 2014. ISBN: 978-1-59749-969-9. 18. 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, NY, USA, June 3 – 4, 2014.  
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ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ 
ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪВПАДЕНИЯ 

МЕЖДУ ПРОВЕРЯВАНИ ОБЕКТИ И СИГНАЛИ В ШИС 
ЗА ИЗДИРВАНИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ 

Симо МИХОВ* 

The Bulgarian membership in the European Union has changed many 
things in the national security concept. New challenges have arisen and new 
instruments for the competent law enforcement authorities have been developed 
which can be used efficiently for the countering the crime and protection of 
national security. The Schengen Information System also known by its 
abbreviation SIS is one of the tools, the instruments, elaborated in order the 
capacity of the competent authorities in the field of countering the crime to be 
increased. The practical implementation of the SIS could be done in several 
aspects. The aim of the article is to explore one of the alerts in SIS and particular 
the alert with regard to finding stolen or lost property. Some practical problems 
with regard the objects, subject to confiscation or evidence in penal criminal 
proceedings will also be covered in the article.   Присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. доведе до съществени изменения по отношение на средата за сигурност, отправяйки, от една страна, нови предизви-кателства към правоохранителните органи, и от друга страна, да-вайки им нови възможности и инструменти за ефективно проти-водействие на престъпността и заплахите за националната сигур-ност. Безспорно нови изменения в средата за сигурност ще настъ-пят и от евентуалното присъединяване на страната ни към Шен-генското пространство, което в последно време изглежда все по-реално и близко. Като резултат от евроинтеграцията се явява въз-
                                                 * Авторът е доцент, доктор в Катедра „Оперативно-издирвателна дейност“, Ака-демия на МВР – София. 
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можността гражданите на Европейския съюз да могат да пътуват свободно от една държава в друга в рамките на Съюза. Въпреки че това право води началото си от създаването на ЕС, премахването на вътрешните граници на ЕС със Споразумението от Шенген го превръща в реалност и дава по-голяма свобода на движение като привилегия за гражданите на ЕС. Последното, освен положителния ефект за обществото, води със себе си и негативен ефект във връз-ка с появата на т.нар. „дефицит на сигурност“ като пряко следствие от премахването на граничния контрол по вътрешните граници на Шенгенското пространство. Премахването на една защита води неминуемо до създаване на друга, защото, както П. Николов посоч-ва в един от монографичните си трудове, „една от най-важните функции на съвременната държава е да гарантира нормалното състояние на своята национална сигурност“1. Именно поради това и като основен компенсиращ „дефицита на сигурност“ фактор е създадена Шенгенската информационна система, която освен всичко друго се явява и „...важна стъпка в посока издирвателна дейност на ниво Европейски съюз“, както прозорливо посочва Ст. Илиев в един от своите научни трудове в областта на прилагане на Шенгенската информационна система.2 За да бъде прилаган на практика един нов инструмент на международно оперативно сътрудничество в областта на правоп-рилагането, е необходимо той да бъде регламентиран първо като институт в един или повече международни нормативни актове. Както посочва И. Савов, „Международното право е набор от прави-ла и принципи, които регулират сътрудничеството между държа-вите в борбата с международната престъпност и се фокусират вър-ху поддържането на законността и реда“3. В тази връзка правната рамка на действащата в момента ак-туална версия на Шенгенската информационна система е в съот-ветствие с Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. от-носно създаването, функционирането и използването на Шенгенс-ката информационна система от второ поколение (ШИС II) и с Рег-ламент № 1987/2006/ПВР на Европейския парламент и на Съвета от 20.12.2006 г., посредством които се заменят разпоредбите, посо-
                                                 1 Николов, П. Контраразузнавателен процес. София: Авангард Прима, 2018, с. 5. 2 Илиев, Ст. Шенгенска информационна система (ШИС). София: АМВР, 2011, с. 64. 3 Савов, И. Реадмисия и миграционни процеси на чужденци в Република България. Пловдив: ВУСИ, 2017, с. 14. ISBN 978-619-7343-05-2. 
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чени в членове от 95 до 100 на Конвенцията за прилагане на спо-разумението от Шенген.4 В действащата към настоящия момент ШИС II могат да бъдат въвеждани следните видове сигнали: 1. За лица, издирвани с цел арест и екстрадиция съгласно чл. 26 от Решението за ШИС ІІ, с който се заменя сигналът по чл. 95 от КПСШ. 2. За чужденци, на които компетентен орган е наложил мяр-ка „отказ за влизане“ съгласно чл. 24 от Регламента за ШИС ІІ, с който се заменя сигналът по чл. 96 от КПСШ. Чужденец с отказ за влизане е всеки чужд гражданин, за когото е въведен сигнал в ШИС в съответствие с чл. 24 от Регламента за ШИС ІІ като за лице, на ко-ето не следва да се разрешава влизане на територията на държа-вите членки. 3. За безследно изчезнали лица или за лица, за които в ин-терес на тяхната сигурност е необходимо да бъдат предприети действия за закрила съгласно чл. 32 от Решението за ШИС ІІ, с кой-то се заменя сигналът по чл. 97 от КПСШ. 4. За свидетели и лица, които са призовани във връзка с на-казателно производство, издирвани с цел установяване на место-нахождението им по искане на компетентен орган на съдебната власт съгласно чл. 34 от Решението за ШИС ІІ, с който се заменя сигналът по чл. 98 от КПСШ. 5. За лица, превозни средства, кораби, летателни средства и контейнери, за които е въведен сигнал в ШИС с цел осъществяване на дискретно наблюдение или специфичен контрол съгласно чл. 36 от Решението за ШИС ІІ, с който се заменя сигналът по чл. 99 от КПСШ. 6. За вещи, издирвани с цел изземване или използване като веществено доказателство за нуждите на наказателно производст-во съгласно чл. 38 от Решението за ШИС ІІ, с който се заменя сигна-лът по чл. 100 от КПСШ. Обект на този сигнал могат да бъдат отк-раднати, незаконно присвоени или изгубени превозни средства, огнестрелни оръжия, документи за самоличност, бланки за офици-ални документи и регистрационни табели на МПС. Познаването на разпоредбите на нормативната уредба във връзка с функционирането на ШИС е основна предпоставка, оказ-
                                                 4 Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген (КПСШ) от 14.06.1985 г. 
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ваща влияние върху ефективността на компетентните правоохра-нителни органи по отношение на използването на този нов инст-румент на международното оперативно сътрудничество за нужди-те на противодействието на престъпността и опазването на общес-твения ред. Същото би спомогнало и за ефективното „преминаване към концептуализация и модел на управление на полицейската дейност, основана на разузнавателна информация“, както посочва в своя статия Светлозар Марков.5 В рамките на настоящата статия ще бъдат разгледани проце-дурите за отработване и някои проблемни аспекти на сигналите в ШИС относно противозаконно отнети, присвоени или изгубени вещи, подлежащи на изземване, или вещи, издирвани с цел изпол-зване като доказателство в наказателно производство (чл. 38 от Решението за ШИС ІІ). Обекти на тези сигнали могат да бъдат мо-торни превозни средства с обем на двигателя над 50 куб. см, кора-би и въздухоплавателни средства; ремаркета с нетно тегло, пре-вишаващо 750 кг, каравани, промишлено оборудване, извънбордо-ви двигатели и контейнери; огнестрелни оръжия; бланки за офи-циални документи; издадени лични документи, в т.ч. и обявените за недействителни, а именно документи за самоличност, свидетел-ства за управление на моторно превозно средство и документи за пребиваване; документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, в т.ч. и обявените за недейст-вителни; издирвани банкноти; ценни книжа и платежни средства, като чекове, кредитни карти, облигации, акции и документи за дя-лово участие, в т.ч. и обезсилените.6 Освен гореизброените катего-рии и видове предмети, други вещи не могат да бъдат обект на то-зи сигнал. Последното може да се определи и като един от недос-татъците на системата. Би било удачно да се потърси решение във връзка с разширяване на категориите вещи, които могат да бъдат въвеждани в ШИС като обекти на този сигнал. Например изключи-телно полезно би било, ако в системата като обект на този сигнал биха могли да се въвеждат мобилни телефони, явяващи се предмет 
                                                 5 Марков, С. Теоретични аспекти на дефинирането на полицейско-разузнавател-но-аналитична система за управление на полицейските сили. – В: Бюлетин 33 на АМВР, София, 2015, с. 10. 6 Правила за работа на Бюро „СИРЕНЕ“ и потребителите с право на достъп до дан-ните в Националната шенгенска информационна система, утвърдени със Заповед на министъра на вътрешните работи, рег. № І-з 1117/12.06.2013 г. 



 25 

или средство на извършено престъпление. Последните много често се явяват издирвани вещи по наказателни производства и Шенген-ската информационна система е много добър инструмент, който би повишил ефективността на откриването на издирвани мобилни телефони както по наказателни производства в България, така и по такива, водени в други държави – потребители на ШИС. Друго важно обстоятелство, което следва да разгледаме във връзка с отработването на такива сигнали от полицейските орга-ни, е по отношение на действията, които трябва да бъдат предпри-ети. В случая действията, които следва да бъдат предприети от служителя, установил съвпадението при упражняване на граничен контрол, са насочени винаги към изземване на вещта – обект на сигнала. В „Правилата за работа на бюро „СИРЕНЕ“ и потребителите с право на достъп до данните в Националната шенгенска информа-ционна система“ е предвидено, че при установяване на ХИТ по чужд сигнал в ШИС за вещ, издирвана с цел изземване, служителят, извършващ проверката, предприема необходимите действия с цел изземване на вещта. Впоследствие същият служител съгласно „Правилата“ трябва незабавно да осъществи контакт по телефон с ДМОС – бюро „СИРЕНЕ“, и да информира за установеното съвпаде-ние, след което той попълва съответния формуляр и го изпраща на бюро „СИРЕНЕ“. Макар и предвидено по този ред, отработването на такъв сигнал в ШИС, заложен от друга държава, в съответните по-лицейски структури, където съвпадението е установено, е пó раз-лично. Така например общоприетият ред за отработване на сигна-ла е служителят, установил съвпадението при реализирането на полицейските си правомощия, да уведоми съответната дежурна част за установения от него ХИТ. На практика координацията с ДМОС-МВР се осъществява от дежурната част на съответното по-деление на полицията и служителят, установил ХИТ-а по сигнала, остава встрани от процедурата по координация и обмен на инфор-мация във връзка със сигнала, осъществявана с ДМОС. Последното води до непознаване на технологията по въпросната процедура за документално отработване на ХИТ-а от служителите на терен. Дру-го съществено различие във връзка с практическото отработване на такива чужди сигнали, въведени в ШИС, е, че въпросната вещ – обект на сигнала, невинаги се изземва, ако тя е документ за само-личност – паспорт или лична карта. При установен чуждестранен 
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документ за самоличност, заложен за издирване в ШИС, в резултат на това, че е обявен за откраднат или изгубен, се пристъпва към полицейска проверка за установяване на самоличността на лицето, легитимирало се с въпросния заложен за издирване документ. В този случай, ако се установи, че лицето е същото като това, на кое-то документът е бил издаден, въпросният документ не се изземва, а се връща на представилото го лице. В много от тези хипотези се установява, че документът е заложен за издирване в системата в резултат на това, че самото лице го е обявило за изгубен или отк-раднат пред компетентните органи на чужда държава, впоследст-вие обаче си е намерило документа и не е счело за нужно отново да уведоми компетентните органи на чуждата държава. Описаното по-горе, разбира се, е частен случай, но следва според мен да се взе-ме под внимание при изготвяне на нови правила за работа, които да уреждат процедурите при отработване на сигнали в ШИС. Във връзка с иззети по този сигнал вещи са направени зако-нодателни промени в ЗМВР, даващи правно основание за действи-ята на полицейските служители. Така например чл. 84, ал. 1 от ЗМВР предвижда полицейските органи да могат да изземват вре-менно вещ, за която има сигнал за издирване в ШИС.7 На практика това се осъществява, като първоначално лицето, в което се намира издирваната вещ – обект на сигнала в ШИС, се поканва от служите-лите на полицията да я предаде доброволно. Ако лицето се съгласи да предаде вещта доброволно, се съставя стандартен протокол за доброволното предаване на вещта, който се подписва от лицето, което предава откритата вещ. Копие от протокола се предоставя на лицето. При отказ на лицето да предаде издирваната вещ ЗМВР предвижда възможността тя да се изземе, за което се съставя про-токол за изземване. Последното действие, макар и законово регла-ментирано, е малко спорно от правна гледна точка, тъй като из-земването като процесуално следствено действие е предвидено в НПК, а в настоящата ситуация то се извършва по друг закон и не във връзка с наказателно производство, водено в България. Трябва да бъде отбелязано също така, че в България при никакви обстоя-телства не се открива наказателно производство във връзка с ус-тановяване на издирвана вещ по ШИС, която е предмет на прес-тъпление, за което се води наказателно производство в друга дър-
                                                 7 Закон за Министерството на вътрешните работи. 
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жава. Последното води до обективна невъзможност за осъществя-ване на каквито и да е процесуално-следствени действия по НПК като единствен законов нормативен акт, на който се основават действията на полицейските органи е ЗМВР. В много случаи обаче, за да не се допуснат грешки, е добре това действие, макар и неявя-ващо се процесуално-следствено, да се извърши от разследващ по-лицай в съответната структура особено когато установената вещ като обект на сигнал в ШИС за изземване е с висока стойност (нап-ример, ако е автомобил). Протоколът се подписва от лицето, в кое-то е открита вещта, и от един свидетел. Копие от протокола се пре-доставя на лицето. За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответното поделение на МВР, в което е предадена или иззета. След съставяне на протокола той се представя неза-бавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от ръководителя на поделението на МВР, в което се съхранява вещта. За предаване-то или изземването чрез ДМОС-МВР се уведомява държавата член-ка, въвела сигнала за издирване в ШИС. Задържана по този ред вещ – обект на въведен от друга държава сигнал за издирване с цел из-земване, може да бъде задържана от съответната полицейска структура в срок до 60 дни. Ако в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, постъпи искане за връщане, вещта се връ-ща на посоченото в искането лице. Ако обаче в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, не постъпи искане за връщане, вещта се връща на лицето, от което е приета или иззета. Практика-та показва, че в много от случаите се стига до втората хипотеза особено когато обект на сигнала е по-обемна вещ, например авто-мобил. Последното може да бъде определено като съществен про-пуск на нормативната уредба, защото напълно реална може да бъ-де ситуацията, при която се налага полицейският орган да върне иззетата вещ – предмет на престъпление, дори на извършителя на престъплението или пък на лице, съпричастно към извършеното престъпление, без да има инструмент, посредством който да се ре-ализира каквато и да е наказателна отговорност спрямо тези лица. Относително отработена и безпроблемна е ситуацията при другите категории вещи, които могат да бъдат обекти по настоящия сигнал в ШИС. При предаване или изземване на бланки за официални до-кументи, които са откраднати, незаконно присвоени или изгубени, издадени документи за самоличност, като паспорти, лични карти, свидетелства за управление на моторно превозно средство, доку-
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менти за пребиваване и документи за пътуване, които са отк-раднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недейст-вителни, документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, които са откраднати, незаконно присво-ени, изгубени или обявени за недействителни, се предават по ус-тановения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Шенгенската информационна система се явява основна ком-пенсираща мярка за сигурност, която допринася за повишаване на ефективността на противодействието на националната и трансг-раничната престъпност като цяло и в частност по отношение на издирването на обекти. Познаването на функционалностите на системата и процедурите при изпълнението на сигналите в нея са от съществена важност за полицейските служители. Осъзнавайки напълно важността на гореизложеното, настоящата статия имаше за цел да се разгледат някои проблемни аспекти при практическо-то отработване на сигнали в ШИС за издирвани вещи с цел иззем-ване и същата може да бъде възприета като основа за бъдещи на-учни изследвания в областта на прилагането на този инструмент за нуждите на противодействието на престъпността и защитата на националната сигурност.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ВИДОВЕ 
ШПИОНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМИ 

Христо ХРИСТОВ* 

In this paper a characteristic of the modern types of spyware information 
programs is made.   

ВЪВЕДЕНИЕ  Информационните системни кибератаки представляват съв-купност от специални злонамерени софтуерни програми, които се използват за осигуряване на неоторизиран достъп до ресурсите на машината жертва на служителя от държавната или частната орга-низация [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 5: 414; 7: 34 – 41; 8: 114 – 124]. Успешното извършване на определена кибератака към ма-шината жертва на служителя от дадена организация е свързано с изпълнението на основните фази на кибератаките.  
КИБЕРАТАКИ, ЗАПИСВАЩИ ВСЕКИ НАТИСНАТ КЛАВИШ 

ОТ КЛАВИАТУРАТА (KEYLOGGER)  Тези кибератаки се разделят главно на хардуерни шпионски инструменти и устройства и софтуерни шпионски програми [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 4: 178 – 183; 7: 34 – 41; 9: 18 – 23]. Хардуерни-те шпионски инструменти, които се използват от киберпрестъп-ниците, са устройства, вградени в дънната платка или BIOS-а на компютърната машина, клавиатура, в която има вградени елект-ронни платки за записване на всеки натиснат клавиш, Bluetooth 
                                                 * Авторът е доцент, доктор, инженер в Шуменски университет „Епископ Констан-тин Преславски“. 
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кийлогър, Wi-Fi кийлогър, USB флаш кийлогър, VGA, HDMI, DVI кийлогър и др. Трябва да се знае, че софтуерните програми, записващи всеки натиснат клавиш от клавиатурата, записват още всички текущи съобщения, заснемат снимки (скрийншотове), следят използване-то на ресурсите на машината жертва за всяка стартирана програма, изпращат отчети със записаните данни по електронната поща, от-далечено управление и споделени сървъри с файлове (FTP), запис-ват звуците от микрофона, генерират уеб-HTML отчети, управля-ват, наблюдават потребителските акаунти и спират работата на софтуерни програми, които имат задача да намерят програми, кои-то записват всеки натиснат клавиш [6: 465; 10: 58 – 64; 11: 1 – 22, 1 – 52; 14: 302; 15: 13 – 21]. На Фигура 1 е показана официалната уебстраница на един от използваните кийлогъри (Keylogger).  
Фигура 1. Официален уебсайт на програмата Revealer 

Keylogger  

  
КИБЕРАТАКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ШПИОНСКИ ПРОГРАМИ ОТ ТИПА „SPYWARE“  Злонамерените извършители [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 7: 34 – 41; 14: 302; 15: 13 – 21; 16: 359] използват уязвимости в уеббрау-зърите, като Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др., с цел инсталирането на агент, който да следи всички 
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дейности на машината жертва на служителя от организацията. След инсталирането на специалните злонамерени софтуерни аген-ти без знанието на служителя от организацията всички записани данни се предават през интернет до машината на киберпрестъп-ника. Тези кибератаки се разделят на: 
 мултимедийни кибератаки на звук и видео; 
 кибератаки на работния плот на операционната система; 
 кибератаки, използващи глобалната система за позициони-ране GPS; 
 кибератаки, използващи буфера на принтера; 
 кибератаки, използващи буфера на факса; 
 кибератаки, използващи флаш памети; 
 кибератаки, използващи клавиша за заснемане на текущото състояние на прозореца; 
 кибератаки, използващи уязвимости в съвременните смарт телефони. Спайуерът (Spyware) представлява компютърна софтуерна наблюдаваща програма, която се инсталира като скрит допълни-телен компонент наред с безплатна или платена програма, която е изтеглена от интернет. Тъй като повечето програми изискват администраторски права за инсталация, тогава скритото инстали-ране на такъв шпиониращ софтуер остава незабелязано от служи-теля във фирмата или организацията. След това откриване на този шпиониращ софтуер е почти невъзможно, защото злонамереният софтуер се маскира под определен системен процес като svchost.exe в операционната система Microsoft Windows. Вредите, които може да последват след инсталирането на такъв шпиониращ софтуер в машината на служителя, са [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 6: 465; 7: 34 – 41; 11: 1 – 22, 1 – 52; 12: 1 – 22; 13]: 
 постоянно наблюдение на цялата онлайн уебактивност в интернет; 
 открадване на потребителски имена и пароли на служите-лите и изпращането им след това на отдалечен сървър на киберп-рестъпника; 
 намаляване на производителността и бързината на опера-ционната система; 
 автоматично пренасочване на уеббраузъра към порнограф-ски сайтове; 
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 поставяне на преки пътища на работния плот на различни злонамерени и шпиониращи уебсайтове; 
 намаляване на политиките на системната сигурност на опе-рационната система; 
 пренасочване към уебстраници, съдържащи нежелани рек-лами и продукти; 
 изключване на защитната стена; 
 намаляване на бързодействието на уеббраузъра с цел много бавно зареждане на всяка една уебстраница.  

КИБЕРАТАКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ШПИОНСКИ ПРОГРАМИ ОТ ТИПА „ROOTKIT“  Руткитът (Rootkit) представлява програма, която се използ-ва за придобиване на администраторски права за Windows базира-ни операционни системи или суперпотребителски права за Linux базирани операционни системи, без да бъдат забелязани и откри-ти от антивирусните програми. Тези злонамерени програми се за-качват или обвиват в специални софтуерни пакети за компютърни игри. След като киберпрестъпникът инсталира тези злонамерени програми, тогава той ще може да управлява всички ресурси на опе-рационната система чрез отдалечен достъп с агент, тип „Задна вра-та“, да изтрива всички свои направени следи, да компрометира и замаскира злонамерените процеси като нормални системни проце-си от операционната система, да събира и анализира конфиденци-ална информация, използвана от служителя на организацията. Те-зи кибератаки се разделят на [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 13; 14: 302; 15: 13 – 21; 16: 359; 17: 1 – 22]: 
 кибератаки, използващи твърдо кодиран код в хардуера; 
 кибератаки, използващи ядрото на операционната система [7: 34 – 41]; 
 кибератаки, използващи приложни софтуерни програми; 
 кибератаки, използващи инициализиращата програма (Boot Loader) за зареждане на операционната система. Едни от най-известните шпионски програми от типа „Rootkit“ са Fu за операционна система Windows, KBeast за операционна сис-тема Linux, Hacker Defender (hxdef) и др. Друг начин шпионските програми от типа „Rootkit“ да бъдат прикачени към даден изпълним или неизпълним файл е използва-нето на Alternate Data Streams (ADS). Алтернативните потоци от 
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данни служат за допълнително описание на даден файл от опера-ционната система. Например, ако даден служител от организация-та реши да добави още съдържание към даден текстов файл, тога-ва се използват алтернативните потоци от данни. По този начин киберпрестъпникът може да добави злонамерен файл или код към даден текстов файл и след това да го изпрати на машината на слу-жителя [2: 249 – 259; 3: 36 – 47]. След отварянето на този файл от служителя киберизвършителят ще получи неоторизиран достъп до машината на своята жертва. Едни от програмите за извършване на манипулации с файлове са NTFS-Streams ADS manipulation tool и GMER.  
КИБЕРАТАКИ С „ТРОЯНСКИ КОН“ ИЛИ „ЗАДНА ВРАТА“  Тези „Троянски коне“ или „Задни врати“ са синонимни ком-пютърни понятия и представляват софтуерни програми, съдър-жащи вреден код, вкаран в изпълним файл с разширение, завърш-ващо на „exe“, „bat“, „com“, „vbs“, „pl“, „rar“, „zip“ или др. „Троянските коне“ се активират единствено след стартиране на даден изпъл-ним файл, незнайно или знайно от служителя в организацията. Целта на тези кибератаки е да изтрият или заменят критични файлове на операционната система на служителя от фирмата или компанията, да създадат задна врата, играеща ролята на агент за отдалечен достъп до машината жертва, да записват аудио- и видео-информация за служителя, да инсталират допълнително софтуер-ни шпионски програми, да използват компютърната машина на служителя като робот (зомби), който да извършва разпределени атаки с отказ на услуги Distributed Denial of Service (DDoS) [1; 2: 249 – 259; 3: 36 – 47; 6: 465; 7: 34 – 41; 10: 58 – 64; 11: 1 – 22; 12: 1 – 22; 17: 1 – 12] към други машини жертви, да използват жертвата за из-пращане на фалшиви електронни съобщения, да блокират работа-та на защитните стени и антивирусните програми и др. 

Забележка: Всичките експерименти и изследвания в тази статия са нап-
равени в специализирана компютърна лаборатория във Факултета по технически 
науки, катедра „Управление на системите за сигурност“ при Шуменския универси-
тет „Епископ Константин Преславски“. Всичко илюстрирано и обяснено в тази 
статия е с научноизследователска 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 такова, се наказва 
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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 следните защитни действия: 

 откриване на алтернативните потоци от данни (ADS), съ-държащи злонамерен код; 
 премахване на шпионски програми от типа „Spyware“ чрез използване на специални софтуерни програми; 
 прилагане на строги правила за разпознаване на фалшиви-те електронни писма от страна на служителите в организацията; 
 винаги след приключване на работния ден служителят е длъжен да заключи вратата на своя кабинет; 
 служителят и системният администратор трябва да прове-ряват редовно компютърните машини с цел откриване на прикре-пени устройства към клавиатурата на компютъра; 
 на всеки 20 дена да се сменят потребителските имена и па-роли на служителите в организацията; 
 да се използват отново скенери за откриване на аномалии и уязвимости на компютърните машини на служителите; 
 задължително сканиране на всеки свален файл от интернет с антивирусна програма; 
 използване на виртуална софтуерна клавиатура от опера-ционната система с цел избягване на програми, които следят всеки натиснат клавиш от клавиатурата; 
 редовно сканиране за съмнителни и злонамерени файлове и директории с антивирусна програма; 
 редовно сканиране за злонамерени програми, които се стартират със самата операционна система на служителя; 
 редовно сканиране за съмнителни мрежови действия и ак-тивности. 
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АГЕНТУРНО МОДЕЛИРАНЕ: КРИТЕРИИ ЗА ИЗГРАЖ-
ДАНЕ НА ТАКСОНОМИЯ НА ВИДОВЕТЕ АГЕНТИ 

Румен ГЮРОВ* 

There is urgent need to establish criteria for building taxonomy of the 
types of agents. These criteria could be the types of agents used, their main 
objectives, security sector context, field of activity, their access to investigated 
targets, existing systematizations of the types of agents, and their inner 
motivation for secret cooperation. Such taxonomy actually is just the necessary 
first step for creating effective agent net model in order to respond to the public 
and other interests and to protect security.   Една от темите, които днес силно привличат общественото внимание, е темата за агентите. Смисленият разговор за тях обик-новено е заглушен от възбудена и хаотична медийна шумотевица. Мнозина и разбиращи, и неразбиращи доказват предубедени тези. Според някои работата с агенти е привилегировано умение на изб-рани посветени. Тези „владетели на тайните“ влизат в ролята на експерти, които притежават особено знание, недостъпно за широ-ката публика. Според други работата с агенти е тъмен заговор на злонамерени сили. Тези „будители на обществената съвест“ из-пълняват ролята на морализатори, които притежават същото осо-бено знание и смятат, че само те могат да го тълкуват и направят общодостъпно. Суетните претенции за висок професионализъм на едните и за нравствена висота на другите са еднакво неосновател-ни, объркват обществените представи и са еднакво безполезни и вредни. И двете крайности са далеч от истината, а потребността от истината за агентите е актуалната причина за нашето внимание към настоящата тема. 
                                                 * Авторът е доктор в Академията на МВР – София. 
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Агентурната дейност обикновено се свързва с работата на специалните служби във всички съвременни държави. Извършва се също и от недържавни структури – корпорации и финансови ин-ституции, лобистки сдружения, консултантски фирми, електронни медии, престъпни групи, екстремистки и терористични организа-ции и др. Решава специфични задачи на техните разузнаващи структури в сферата на сигурността. Спецификата на решаваните задачи определя спецификата на агента като обект на нашия инте-рес. За нас: Агентът е нещатен таен сътрудник на разузнаваща структу-ра. Подложен е предварително на скрито от самия него проучване и подбор. Вербуван е тайно и негласно е привлечен към тайно сът-рудничество от служител на разузнаващата структура (от т.нар. „вербовчик“, „агентурист“, „разузнавач“). Съобразно указанията от разузнаващата структура агентът придобива информация, която ѝ предоставя тайно, или/и оказва влияние върху разузнаван обект – лице, група лица, организация или/и общност. Придобиваната ин-формация служи за подпомагане на вземането на решения и пред-приемането на действия за удовлетворяване на защитаван от раз-узнаващата структура обществен или друг интерес. Оказваното влияние от агента е негово целенасочено въздействие върху взе-мането на решения или/и предприемането на действия от разуз-навания обект, така че да бъде реализиран защитаваният от разуз-наващата структура интерес [7: 84 – 85; 22: 6]. Специалистите по разузнаване и сигурност не споделят общо определение за агент. Изразеното от нас разбиране обаче покрива основните характеристики на широкоприета представа за тази ка-тегория лица. Задачата ни е да използваме тези характеристики и на тяхна основа да конкретизираме и опредметим съдържанието на понятието „агент“, така че да преодолеем съществена празнота в разузнавателната теория – липсата на подходяща систематиза-ция на видовете агенти. Решаването на тази задача би направило възможно създаването на единна класификация на агентурния апарат и изграждането на теоретичен модел на агентурна мрежа. Сложността на задачата предполага стъпка по стъпка да тръгнем от съществуващите представи, да изследваме същността на кате-горията лица, които наричаме „агенти“, техните приоритетни цели, особено предназначение, начин на използване и на тази основа да формулираме подходящите критерии. Накратко целта ни е отно-
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сително скромна: подреждане на критерии (таксономия) за създа-ване на класификация на видовете агенти. Първата класификация на видовете агенти и тяхното изпол-зване принадлежи на Сун Дзъ, който я представя в своя труд „Из-куството на войната“ (ок. 510 г. пр.н.е.) [5: 15]. Според древния ки-тайски стратег агентите биват: местни шпиони – вербувани сред „местното население“; вътрешни шпиони – вербувани сред „чи-новниците на противника“; обратни шпиони – вербувани сред „шпионите на противника“; шпиони на смъртта, чиято задача е да измамят противника; и шпиони на живота, които предоставят до-несения за противника [5: 41]. Вероятно вторият, но не и последен, древен текст, посветен на агентите и тяхното използване, е индийският трактат „Арта-шастра“ (ок. 321 г. пр.н.е.) на Каутиля [13: 7]. В него се посочват ка-то агенти следните видове: престорен ученик, отшелник, стопанин, търговец, аскет, съученик или колега, подстрекател, отровител и лечителка [17: 24 – 25]. Съвременните специализирани източници по темата обик-новено са с ограничен достъп. Ограниченията произтичат от изис-кванията за конспиративност на агентурната работа и законовите изисквания за защита на информацията. Може би най-богато съ-държание, представляващо интерес за нас, предоставят някои анг-лоезични издания със свободен достъп. Например: В контраразузнавателната доктрина на американската Морс-ка пехота се разграничават „разузнавателни, саботажни, терорис-тични и подривни агенти“ (англ. espionage, sabotage, terrorist and subversive agents), както и агент за объркване (англ. confusion agent), двоен агент (англ. double agent), информатор (англ. informant или informer), главен агент (англ. principal agent), агент на изчаква-не (англ. stay behind) [18: 7 – 8; A-11; A-15; A-19; A-25; A-29]. Заедно с някои от вече споменатите видове полк. Марк Рейгън събира в редактиран от него речник на Разузнавателното управление на Министерството на отбраната на САЩ понятия, като „агент за достъп“ (англ. access agent); „агент за влияние“ (англ. agent of influence); „агент примамка“ (англ. dangle); „изменник“ (англ. defector); „нелегал“ (англ. illegal); „къртица“ (англ. mole); и „внедрен агент“ (англ. penetration) [20: GL-2; GL-4 – GL-5; GL-52; GL-56; GL-86; GL-89; GL-118; GL-137]. 
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Освен някои споменати по-горе, в Encyclopedia of the Central Intelligence Agency от Томас Смит-младши откриваме следните ви-дове агенти, ползвани от Централното разузнавателно управле-ние: въображаем агент (англ. notional agent); агент провокатор (англ. agent provocateur) и агент куриер/връзка (англ. courier/liaison, go-between, cut-out) [22: 5 – 6; 82; 111]. В доклад на Специалния комитет за проучване на правителс-твените операции във връзка с разузнавателната дейност към Се-ната на САЩ се споменава и един особен вид агент – агент на място (англ. agent-in-place) – служител на разузнавателна служба на раз-узнавана държава [12: 167 – 168].1 Алекзандър Уудкок и Самюъл Муса в своя разработка, изда-дена от Университета по национална отбрана на САЩ, обръщат специално внимание на работата с двойни агенти в борбата с про-изводството и трафика на наркотици, като разглеждат използва-нето на т.нар. „двойни агенти трафиканти“ [23]. Внимателният прочит на тяхната разработка показва, че става дума за внедрени в наркотрафика агенти, които в отделни случаи само могат да бъдат наречени „двойни“ в конвенционалния смисъл на това понятие. Българската специализирана литература предлага относи-телно малко на брой източници, свързани с видовете агенти. За краткост можем да дадем няколко примера: В монографията „Теория и технология на контраразузнава-нето“ на Тодор Трифонов и Валери Христов се определят: агенти, използвани непосредствено за разкриване, предотвратяване и пресичане на подривна дейност; агенти, които изпълняват главно информационни функции; агенти боевици; агенти вербовчици; агенти за влияние; агенти за връзка; и агенти за провеждане на оперативно-технически мероприятия [6: 56 – 59]. Валери Христов в своя труд „Противодействие на чуждо раз-узнавателно проникване“ отделя специално внимание на т.нар. „агенти самоинициативници“, които по собствена инициатива се поставят в услуга на чужди разузнавателни и други подривни структури [8: 39 – 57]. Във „Вербовка и агентура“ на Йордан Начев видовете агенти са обособени в две основни групи – основна и спомагателна аген-
                                                 1 В България през различни периоди като „информатори“ са назовавани и т.нар. „доверени лица“, които не влизат в състава на агентурния апарат, предоставят най-обща информация и изпълняват отделни оперативни поръчения (Вж. [1: 94 – 95]). 
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тура, поставени в контекста на т.нар. „фирмено разузнаване“. Ос-новната агентура обхваща: агенти за информация; агенти доку-менталчици; агенти за влияние; агенти вербовчици; агенти на-водчици; перспективни агенти; и агенти груповоди [2: 193 – 194]. Спомагателната агентура включва: агенти – съдържатели на по-щенска кутия, явочна или конспиративна квартира; агенти за връзка; и агенти установчици [2: 194]. Авторът посочва като видо-ве агенти също агент – фалшификатор на информация, чакащ агент и маскиран агент [2: 191 – 192]. В споменатите по-горе разработки се употребяват и понятия, като „конролиран агент“, „специален агент“, „разузнавателен агент“, „контраразузнавателен агент“, „резидент“, „оперативен агент“ (англ. executive agent), „агент на/под прикритие“ и др.2 Всички изброени дотук видове агенти са с конкретно опре-делена роля в оперативната работа на различните специални служби, т.е. изпълняват специфични за всеки от тях задачи. Много-образието от наименования е показател за богатия арсенал на агентурната работа, но едновременно с това в него откриваме, че различни понятия често обозначават един и същ вид агент. Наис-тина разузнавателната терминология е твърде объркана [2: 190 – 193], поради което можем да предложим собствения си прочит на нейното съдържание. За да избегнем объркването и с оглед на целите на настояща-та разработка, е необходимо да направим някои важни уточнения: Първо. Приемаме, че самите наименования на видовете аген-ти и посочените разработки в достатъчна степен хвърлят светлина за съдържанието на разглежданите понятия. Второ. Задължително разграничаваме в понятийния апарат нещатните тайни сътрудници, които наричаме „агенти“, от кадро-вите, щатните, служители на разузнаващата структура, които на-ричаме „вербовчици“, „агентуристи“, „разузнавачи“ и които могат да заемат длъжност с наименование „агент“. Затова оставяме наст-рана понятията „агент на/под прикритие“, „маскиран агент“, „не-легал“ и „специален агент“, под които може да се разбира и кадро-ви разузнавач, и нещатен таен сътрудник, като запазваме смисъла на понятието „оперативен агент“ (англ. operative) само за нещат-ните тайни сътрудници (за оперативните агенти – англ. ез. 
                                                 2 За агентите на/под прикритие вж. също: [3]. 



 43 

operatives, вж. [22: 6]) (срв. англ. executive agent за кадрови разуз-навач и нещатен таен сътрудник едновременно). Трето. Изчистваме припокриващото се съдържание и обеди-няваме понятията с еднакво или сходно съдържание в едно общо, което избираме въз основа на неговото разпространение в практи-ката и езиковата употреба и което възприемаме като по-подходящо. Затова предпочитаме: „агент за влияние“ вместо „агент за объркване“; „агент за връзка“ вместо „агент куриер“ или „агент връзка“; „агент осведомител“ вместо „агент за информация“, „ин-форматор“ или „агент, който изпълнява главно информационни функции“; „двоен агент“ вместо „агент на място“ или „къртица“; „перспективен агент“ вместо „агент на изчакване“ или „чакащ агент“; „резидент“ вместо „агент груповод“ или „главен агент“. Четвърто. Оставяме настрана понятието „контролиран агент“, тъй като понятието отразява единствено наличието на нас-рещна проверка на поведението и информацията на агента и про-тиворечи на презумпцията, че всеки агент трябва да бъде контро-лиран. С други думи не може да има неконтролиран агент. Пето. Включваме в някои от понятията съдържанието на дру-ги, които разглеждаме като техни подвидове. В този смисъл под „двоен агент“ разбираме два подвида агенти – „превербуван агент“ и „подставен агент“ [7: 119 – 153; 177 – 234]. В този ред на разсъж-дения приемаме „агент за влияние“ като вид агент с подвидове „агент провокатор“ и „агент фалшификатор на информация“ (мо-жем да назовем последния „агент дезинформатор“). За да прецизи-раме разграничението, при цялата условност на разграниченията можем да приемем, че агентът провокатор има за основна цел оказване на влияние върху действията на разузнавания, а агентът дезинформатор – подаване на невярна информация към него. С други думи провокаторът влияе повече върху мотивацията и дейс-твията на разузнавания, докато дезинформаторът – върху самата информация. По същата логика включваме в понятието „агент ос-ведомител“ като негово подвидово понятие „агент документалчик“ (по-скоро „агент документалист“). Отправна точка за изграждане на търсената таксономия е ус-тановяването на подходящи критерии за систематизиране на на-личната терминология. Можем да ги обособим в две основни гру-пи: критерии въз основа на контекста и предназначението на аген-тите в този контекст и критерии въз основа на спецификата на 
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агентурната дейност. Въз основа на първия тип критерии обособя-ваме категории нещатни тайни сътрудници. Във всяка категория имаме възможност да включим видове и подвидове агентура, обо-собени въз основа на втория тип критерии. Първият критерий за систематизиране на видовете агенти е терминологията, която следва да подредим и уточним. В нея има-ме: агент боевик; агент вербовчик; агент за влияние; агент за връзка; агент за достъп; агент за оперативно-технически меропри-ятия; агент изменник; агент наводчик; агент осведомител; агент примамка; агент самоинициативник; агент – съдържател на по-щенска кутия, явочна или конспиративна квартира; агент установ-чик; внедрен агент; въображаем агент; двоен агент; перспективен агент; резидент. Разбира се, тази терминология не може да бъде разглеждана като окончателна и винаги следва да се допуска въз-можността за нейното обогатяване и по-нататъшно прецизиране. Благодарение на нея запазваме приемствеността в разузнавател-ната теория, доколкото има такава. На второ място е логично наш критерий да бъдат съществу-ващите класификации, в които посочената терминология се вписва. По такъв начин не само осигуряваме приемственост, но имаме и надежден коректив. Използваме разграничението на основна и спомагателна агентура, но смятаме, че то би било по-полезно само с уточнението, че в основната агентура би следвало да влизат онези агенти, които имат пряк, непряк или потенциален достъп до разуз-навания обект, а в спомагателната – агентите, които нямат никакъв достъп до разузнаван обект, но осигуряват използването на основ-ната агентура. В този смисъл от основната агентура трябва да бъ-дат изключени агентите наводчици, агентите вербовчици, агентите примамка и перспективните агенти. Следва да бъдат изключени и част от агентите установчици и резидентите, които невинаги рабо-тят непосредствено по разузнаван обект, а може да осигуряват само изпълнението на задачите от агентите с достъп до разузнавания обект. По тази логика имаме две обособени категории агенти – ос-новен и спомагателен агент, чиито видове вече са посочени. Наш трети критерий е предназначението на агента. По опре-деление пред него стоят две взаимносвързани приоритетни цели – информация и влияние. В зависимост от конкретно поставените задачи агентът придобива информация, която предоставя на раз-узнаващата структура или/и на разузнавания обект. И в двата слу-
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чая предоставянето на информация е равнозначно на влияние върху вземането на решения от разузнаващия или/и разузнавания и върху произтичащите от тези решения действия. Агентът може да влияе върху действията на разузнавания и като сам предприеме действия, чиито цели произтичат от спецификата на разузнава-телната дейност, за която е привлечен към сътрудничество. В този смисъл можем да говорим за две основни категории – агент осве-домител и агент за влияние, в чиято координатна система можем да систематизираме останалите видове агенти. Вече посочихме, че нещатните тайни сътрудници се използ-ват за защита на обществени или други интереси в сферата на си-гурността. Затова особеният контекст на сигурността е нашият четвърти критерий за изграждане на таксономия. Копенхагенската школа3 приема, че сферата на сигурността обхваща целия общест-вен живот и че в нея съществуват 5 ясно разграничени сектора – на военната, политическата, икономическата, екологическата и соци-еталната сигурност [14: 34; 21: 2 – 3; 11: 2]. Специфичните задачи, които решават, и компетентности, които (следва да) притежават агентите в тези сектори, са нашето основание да обособим отделни видове нещатни тайни сътрудници в тях, т.е. военен, политически, икономически, екологически и социетален агент.4 Нещо повече. Обособените по този критерий агенти могат да бъдат вербувани сред изтъкнати специалисти и учени. Експерти-зата им би била изключително полезна при изготвяне на високо-качествени анализи и оценки за реализиране на защитавания от разузнаващата структура обществен или друг интерес. Съобразно необходимостта видовото им разнообразие може да бъде обогате-но въз основа на компетентността им и в области, като демогра-фия, бизнес, отраслова среда, високи и информационни техноло-гии, право, закони и регулации и пр. По този критерий в диапазона 
                                                 3 Група учени от Института за проучване на конфликта и мира (ИПКМ) в Копенха-ген, Дания – на англ. ез. Conflict and Peace Research Institute (COPRI), Copenhagen, Denmark. 4 Вероятно понятието „екологически агент“ предизвиква въпроси. Разбира се, той не би трябвало да се занимава с климатичните промени или метеорологичната прогноза... Използването на социетални агенти (е необходимо) да бъде насочено към потенциална или реална несигурност, чийто източник е разузнаваният обект, във връзка с вземани от него решения в областта на екологията, експлоатирането на природната среда, ползването на природните ресурси, които често са обект на съперничество и конфликти, и пр. 



 46 

от PEST до STEEPLED методи по аналогия също могат да се обосо-бят отделни видове агенти.5 В този смисъл при цялата условност на понятията можем да говорим и за категория въз основа на осо-беното предназначение на агента като агент анализатор. Следващият ни критерий за изграждане на таксономия на агентите е организирането на агентурната работа по направлени-ята на защита на обществените или други интереси, т.е. с оглед на противодействието на противниково разузнаване (шпионаж), са-ботаж, диверсия, подривна, екстремистка, терористична дейност, информационно-психологически операции6 и кибероперации [7: 52 – 58; 18: 1-2 – 1-3; 16: 57 – 63; 172]. В този смисъл например са и разграниченията на видовете агенти в цитираната доктрина на Морската пехота на САЩ [4: 36 – 47]. Агентурната работа може да бъде ориентирана не само към противодействие на подобна рис-кова активност, но и – както често се случва – в обратна посока: агентите се вербуват, обучават и използват също за извършване на разузнавателна, саботажна, диверсионна, подривна, екстремистка, терористична и информационно-психологическа дейност и за про-веждане на кибероперации. Въз основа на отделните направления на дейност могат да бъдат обособени специфични видове агенти. В този смисъл имаме: разузнавателен агент – за провеждане на разузнавателни опера-ции; контраразузнавателен агент – за противодействие на разуз-навателна активност; саботажен агент – за провеждане на сабо-тажни или/и контрасаботажни операции; диверсионен агент – за провеждане на диверсионни или/и контрадиверсионни операции; подривен агент – за провеждане на подривни или/и контра-подривни операции; агент за извършване или/и противодействие на екстремистка дейност (агент по екстремизма); агент за работа по тероризма; агент за информационно-психологическо въздейст-вие – за оказване на влияние върху възприятията, оценките, моти-вацията и нагласите на разузнавания; агент за (провеждане на) кибероперации. 
                                                 5 Аналогично използването на социетални агенти (е необходимо) да бъде насоче-но към потенциална или реална несигурност, чийто източник е разузнаваният обект, във връзка с провеждана от него политика за сигурност, която засяга кул-турната идентичност, интегритета на дадена общност, процесите на социално включване и изключване и пр. 6 Вж. за т.нар. „PEST методи“: [9: 31 – 32; 15: 27 – 28; 19: 16; 97 – 99]. 
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В отговор на идеята на Алекзандър Уудкок и Самюъл Муса за моделиране на агентурния апарат (срв. [18: 7 – 8; A-11; A-15; A-19; A-25; A-29]) с направеното от нас уточнение обособяваме също агент за противодействие на наркотрафика. Ако доразвием тяхна-та идея във връзка с прилаганите разузнавателни методи и средс-тва от полицейските служби, можем да обособим агент за противо-действие на криминална активност (криминален агент), чийто подвид е агентът за противодействие на наркотрафика. Видовете агенти по направления на дейност могат да бъдат обединени в четвърта категория нещатни тайни сътрудници – ка-тегорията оперативен агент, въз основа на особеното им предназ-начение за провеждане на агентурни операции по отделните нап-равления. Като шести критерий за изграждане на таксономия ни служи достъпът на агента до разузнавания обект. Достъпът може да бъде пряк, непряк или потенциален. По презумпция приемаме, че лице, което не разполага с пряк, непряк или потенциален достъп до обект, представляващ разузнавателен интерес, не може да бъде нещатен таен сътрудник. В тази връзка имаме две категории аген-ти – агент с достъп и агент за достъп. Агентът с достъп е този, кой-то разполага с пряк или непряк достъп до разузнавания обект. Ка-то негови подвидове, макар и с известна условност, можем да разг-леждаме следните нещатни тайни сътрудници: агент установчик, агент наводчик и агент вербовчик. Агентът за достъп е нещатен таен сътрудник, който няма достъп до разузнавания обект, но има възможност да осигури такъв. Като негови подвидове със същата условност можем да определим: агент примамка и перспективен агент. По такъв начин агентът с достъп и агентът за достъп фор-мират две категории, обединяващи видовете агенти въз основа на достъпа им до разузнавания обект. Нашият седми критерий за обособяване на нещатните тайни сътрудници по видове е тяхната мотивация. Приблизително в този смисъл са обособени агент самоинициативник и агент изменник, които претърпяват радикална трансформация в житейската си мо-тивация и в отношенията си на социално сътрудничество. Прояве-ната инициатива и извършената измяна показват само, че същест-вува промяна в мотивацията, но понятията не отразяват подбуди-те за акта на инициатива и измяна. Подборът, вербуването, обуче-нието, ръководството и сътрудничеството на агента обаче в изк-
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лючително голяма степен зависят от неговата мотивация. Затова възприемаме вътрешната мотивация като важен критерий за обо-собяване на отделни видове нещатни тайни сътрудници. Мотивите за тайно сътрудничество (самостоятелно или в съ-четание) обикновено са: парите – при силен стремеж към матери-ални блага; идеологията – при споделени убеждения и възгледи (на кандидата за вербовка с вербовчика); компромисът/принудата – при страх от наказание, компрометиране, нежелан резултат, из-нудване, мъчения; егото – при силен стремеж към самостоятелност във вземането на решения, склонност към предизвикателства и силни изживявания [23: 1, etc.]. С други думи нещатното тайно сът-рудничество става възможно, за да се превърне евентуално във факт, когато определени психични и житейски дефицити на лич-ността могат да се компенсират с пари, индоктриниране, принуда, задоволяване на егото. На тази основа нещатните тайни сътрудни-ци могат да бъдат обособени категориите: платен агент, убеден агент, принуден агент и его агент. Нека обобщим. Нашите критерии за изграждане на таксоно-мия на видовете агенти са, както следва: първо, приетата, изпитана в практиката и уточнена терминология; второ, прецизираната от нас съществуваща класификация на видовете агенти; трето, пред-назначението на агентите в контекста на сигурността; четвърто, секторите за сигурност; пето, направленията на дейност; шесто, достъпът до разузнавания обект; и седмо, мотивацията на агента за сътрудничество. Критериите са обособени логически, при което полученият резултат обяснява възможно най-добре направените разграниче-ния. Въз основа на всеки критерий извеждаме по индуктивен и аб-дуктивен път категория или вид агенти. Подобно разделение поз-волява изграждане на консистентна класификация, което е целта на нашата таксономия. Категориите, видовете и подвидовете са, разбира се, само условни разграничения, които очертават най-съществените характеристики на агентите. Нещатните тайни сът-рудници могат да изпълняват различни задачи, при което да пре-минават от една категория, вид и подвид в друг. Имаме категории съобразно контекста и предназначението на агента: 1. Въз основа на организацията на агентурната работа: осно-вен и спомагателен агент. 
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2. Въз основа на приоритетната цел: агент осведомител и агент за влияние. 3. Въз основа на особеното предназначение: агент анализа-тор и оперативен агент. Обособяваме видове съобразно специфичните задачи, изпъл-нявани от агента: 1. Въз основа на сектора за сигурност: военен, политически, икономически, екологически и социетален агент. 2. Въз основа на направлението на дейност: разузнавателен, контраразузнавателен, саботажен, диверсионен, подривен и кри-минален агент, агент по екстремизма; агент по тероризма; агент за информационно-психологическо въздействие; агент за киберопе-рации. 3. Въз основа на достъпа: агент с достъп и агент за достъп. 4. Въз основа на мотивацията: платен агент, убеден агент, принуден агент и его агент. Евристичната стойност на нашата таксономия може да бъде показана само с два примера. Първо, внедреният агент и агентът боевик принадлежат към категориите основни агенти и оператив-ни агенти. Внедреният агент може да бъде или оперативен агент за влияние, или оперативен агент осведомител. По презумпция и двамата са агенти с достъп. Аналогично агентът за оперативно-технически мероприятия и агентът съдържател са в категорията спомагателни агенти; първият е агент с достъп, вторият – агент за достъп, като и двамата не попадат в други категории агентура. В заключение е необходимо да подчертаем, че съчетаването на характеристиките на агентите по категории и видове с понятия от типа „оперативен агент за достъп“ в предложения таксономичен ред позволява формулиране на разнообразен и достатъчно точен понятиен апарат, необходим за по-нататъшната класификация на видовете агенти и за изграждане впоследствие на концептуално добре обоснован и практически приложим агентурен модел.  
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОТО 
РАЗУЗНАВАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ 

Валентина ХОРОЗОВА* 

In this paper the objective is to perform detailed survey of available 
literary sources in the field. The author analyzed the evolution of the overall 
process of emerging and evolution of competitive intelligence in France. The main 
distinctive characteristics of competitive intelligence in France, are derived and 
described in details.   Процесът на възникване и развитие на конкурентното разуз-наване във Франция започва от края на 1980 г. благодарение на съвместното действие на личности от различни среди – академич-на, отбрана, правителство и бизнес. Те имат огромен принос за въз-никването на конкурентното разузнаване на практическо и теоре-тично ниво. Считани са за бащи основатели на конкурентното раз-узнаване във Франция. Водещите сред тях са Анри Мартр, Бернар Карайон, Ален Жюйе, Клод Ревел, Ларивет, Бернар Есамберт и др. Френските автори и власти обикновено говорят за икономи-ческо разузнаване вместо за конкурентно. Според тях концепцията за икономическото разузнаване е по-широка от тази, свързана с конкурентното разузнаване.1 Това уточнение е много важно, защо-то икономическото разузнаване във Франция е развиваща се об-
ществена политика с множество измерения и по-широки приложе-ния, отколкото конкурентното разузнаване в много други държави. Ако в началото на своето развитие икономическото разузна-ване във Франция е било съсредоточено главно върху различни 
                                                 * Авторът е доктор в Академията на МВР – София. 1 Larivet, S. L’intelligence économique: un concept managérial. – In: Marketing & Communication 3, 2006, p. 22 – 35. ISBN 2747-1157-6. 



 53 

аспекти на сигурността, трябва да се отбележи, че в днешно време то се простира върху цялата концепция за конкурентоспособност и върху търсенето и използването на ценна и работеща информация. Могат да бъдат дефинирани пет нива на икономическото разузнаване във Франция, които са показани на Фигура № 1.  
Фигура № 1. Нива на икономическото разузнаване2  

  Значимостта или важността на разузнавателната информа-цията е нейното основно качество.3 Разузнавателната дейност се състои и от събиране и анализ на информация за предполагаеми външни и вътрешни заплахи за държавата и обществото, и от осъ-ществяване на мероприятия за предотвратяване и ликвидиране на тези заплахи. Специфичността на разузнаването се дължи на из-ползването и на негласни методи и средства, което му позволява да проникне в тайните на разузнаваната държава. Разузнавателна-
                                                 2 Jakobiak, F. L’intelligence Economique, La comprendre, L’implanter, L’utiliser. Deuxième tirage, 2006, p. 3 – 9. ISBN 2-7081-3604-6. 3 Савов, И. Един поглед върху методите за събиране на информация в сферата на националната сигурност. – В: Сборник доклади от Годишната университетска на-учна конференция „Сигурност и отбрана“. Велико Търново: НВУ „Васил Левски“, 2016, с. 240 – 250. ISSN 1314-1937. 
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та дейност е обективна необходимост в развитието на всяка дър-жава.4 Освен това тя включва и операции срещу недържавни орга-низации, които действат в разузнаваната държава със или без под-крепа от държавата, също така и офанзивни контраразузнавателни операции срещу сили на трета държава. Осъществява се както от самостоятелни структури, така и от отделни звена, влизащи орга-низационно в други държавни учреждения.5 Уникалността на икономическото разузнаване във Франция е, че обхваща всичките пет нива, докато конкурентното разузнава-не в други държави често се счита за област на частния сектор и на професионалните асоциации. Френските автори определят икономическото разузнаване като комбинирани и координирани действия за събиране, обра-ботка и разпространение на информация за стратегически и опе-ративни цели. Дефинирани са четири основни стълба на развитие на икономическото разузнаване във Франция: 1. Насърчаване на развитието на икономическото разузна-ване на ниво компания. 2. Оптимизиране на обмена на информация между частния и публичния сектор. 3. Изграждане на банки с данни в светлината на нуждите на потребителите. 4. Мобилизиране на обучението и образованието в областта на икономическото разузнаване.6  
КЛЮЧОВИ ДАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ  Ръстът на икономическото разузнаване във Франция се свързва с доклада на Анри Мартр от 1994 г. „Икономическо разуз-наване и бизнес стратегия“. В резултат на публикуването му се създава Комитет за конкурентоспособност и икономическа сигур-ност, който е подчинен директно на министър-председателя. 

                                                 4 Савов, И. Безлични механизми за връзка в разузнаването. – В: Сборник научни трудове на Академията на МВР, 2016, с. 169 – 225. ISSN 1312-6415. 5 Иванов, М. Инфраструктура на разузнаването. София: Профисек, 2012, с. 6; 215. ISBN 978-954-32927-1-8. 6 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/quest-ce-que-lintelligence-
economique/historique, 10. 05. 2016. 
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През 2003 г. е публикуван докладът на Бернар Карайон „Ико-номическо разузнаване, конкурентоспособност и социално сбли-жаване“. Този доклад бележи началото на действието на държава-
та в сферата на икономическото разузнаване, в резултат на което през м. декември с.г. е създаден постът „главен ръководител на икономическото разузнаване“, който докладва на Генералния сек-ретариат на националната отбрана към премиера. През 2005 г. се полага началото на териториалното икономи-ческо разузнаване. През декември 2010 г. за първи път държавната политика относно икономическото разузнаване е предмет на изявление на кабинета. През септември 2011 г. икономическото разузнаване е офи-циализирано като едно от направленията на икономическата по-литика на Франция. През април 2012 г. се засилва ролята на по отношение на те-риториалното икономическо разузнаване. През 2013 г. е създадена Междуведомствена делегация за икономическо разузнаване (D2IE).7  

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ  Междуведомствената делегация за икономическо разузнава-не е пряко подчинена на министър-председателя и докладва ди-ректно на него за своите действия. Нейните задачи са определени с 

Указ от 22.08.2013 г. D2IE има за цел да бъде център за сигнали, поддръжка, обслужване на икономическите интереси и конкурен-тоспособността на Франция.8 Междуведомствената делегация за икономическо разузнава-не разработва и предлага обществената политика за икономическо разузнаване, която се реализира на министерско, регионално и международно ниво. D2IE ръководи и координира изпълнението ѝ. За целта се изисква участието на всички заинтересовани страни.9 
                                                 7 Пак там. 8 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/nos-missions, 15.05.2016. 9 Пак там. 



 56 

В координация с различни държавни институции Междуве-домствената делегация за икономическо разузнаване цели: 
 стратегическо проучване на тенденциите в научната, ико-номическата и технологичната среда; 
 прогнозиране на големите икономически тенденции; 
 помагане на фирмите в международното им развитие; 
 дефиниране на стратегическите сектори за Франция; 
 определяне на политиката на влияние и позицията на Франция в международните организации; 
 координиране на действията на образованието.10 В същото време всички френски региони, които представля-ват правителството на регионално ниво, имат разработени раз-лични програми по икономическо разузнаване, които са включени в т.нар. „Регионален план за икономическо разузнаване“. Те са структурирани според регионалните особености и центровете за конкурентоспособност, присъстващи за регионите. Междуведомствената делегация за икономическо разузнава-не определя икономическото разузнаване като инструмент за под-помагане на решенията в полза на всички икономически субекти. Франция в лицето на D2IE цели разпространяването на културата на икономическото разузнаване към икономическите сектори и обществото като цяло.11  

ДЪРЖАВАТА И БИЗНЕСЪТ – РЪКА ЗА РЪКА  Във Франция икономическото разузнаване е едновременно обществена политика, разработена и прилагана от държавата, и подход на бизнеса. Обединява ги обща цел: подпомагане на конку-рентоспособността, растеж на заетостта и предоставяне на въз-можност на националните икономически сили да се конкурират на световните пазари с адаптирани/пригодени средства. Независимо дали се използва от държава или от фирма, то се прилага в конкре-тен контекст – на глобализацията и на взаимосвързаността на ико-номиките.12 
                                                 10 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/nos-missions, 15.05.2016. 11 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/quest-ce-que-lintelligence-
economique/enjeux-pour-letat-et-les-entreprises, 16.05.2016. 12 Пак там. 
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Икономическите фактори се сблъскват с появата на нови су-бекти и засилваща се конкуренция, която е на все по-високо ниво в кръга на иновациите, включително на етапа на научните изследва-ния. На следващо място развитието на нови технологии за инфор-мация и комуникация, появата на истинско информационно общес-тво, характеризиращо се с информационно пресищане, разнообра-зие на източници на същата тази информация и бързина на разп-ространението ѝ, са други предизвикателства, които трябва да бъ-дат взети под внимание. Изправени пред тези предизвикателства, всеки стопански субект трябва да интегрира икономическото раз-узнаване с цел информиране, анализиране и предвиждане на бъде-щи промени и защита на своята конкурентоспособност и ноу-хау.13 Впечатление прави широкоразпространената култура по икономическо разузнаване и общото приемане на тази дейност ка-то полезна необходимост. Това обяснява факта защо всяка френска организация, независимо дали е стартираща или развита, се стре-ми да приложи мерки за създаване на собствена стратегия и струк-турирана организация по икономическо разузнаване, което да бъ-де изградено като едно цяло, с участието на всички заинтересова-ни в предприятието. Ролята на икономическото разузнаване на ниво фирма е: 
 да се грижи за развитието; 
 да защитава и гарантира конкурентоспособността; 
 да следи за откриване на нови пазарни възможности; 
 да наблюдава конкуренцията; 
 да предприема действия за разширяване и завладяване на нови пазари; 
 да увеличава възможностите за печалби и финансиране; 
 да очертае новите рискове; 
 да прогнозира възможностите и заплахите; 
 да идентифицира и защити ключови активи; 
 да предприеме защитни мерки.14 Съществуват официални правителствени сайтове, които пра-вят достъпна за обществеността и за френските фирми различни 

                                                 13 Пак там. 14 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/quest-ce-que-lintelligence-
economique/enjeux-pour-letat-et-les-entreprises, 16.05.2016. 
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видове полезна информация.15 Френските политици осъзнават, че трябва да се използва информацията, и за целта тя трябва да бъде на разположение (поне тази, която е публична), за да може да улесни „живота“ на малки и средни предприятия, институции и т.н.  
ФРЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА 
НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ  Като голямо предимство на политиката по икономическо разузнаване във Франция трябва да се приеме добре изградената мрежа от научноизследователски институции, които разработват насоките на тази дейност за конкретни фирми. В резултат на кул-турни, социални и исторически причини академичните изследва-ния и френската политика на икономическото разузнаване се преплитат от само себе си. В Таблица № 1 са обобщени и представени основните френски организации, оказващи подкрепа на развитието на икономическото разузнаване. Посочени са техните цели и дата на създаване.  

Таблица № 1. Организации за подкрепа на икономическо-
то разузнаване16  
Френски акроним
и английски превод

Цели на организацията Дата на 
създава-

не 
Професионални асоциации 

ADBS Асоциация на специа-листите по информа-ция и документация www.adbs.fr 
С близо 5000 членове, ADBS има цел по-специално да разпространява и развива използването на нови технологии, да публикува приноси, да популяризира професията и да развива уменията на своите членове, като предлага обучи-телни сесии. 

1963 

AIE Академия за иконо-мическо разузнаване Тази асоциация е с няколкостотин чле-нове. Тя популяризира икономическото разузнаване и се опитва да го адаптира 1993 
                                                 15 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-driee-d-ile-de-france-
r619.html, 15.01.2019. 16 Journal of Competitive Intelligence and Management. Competitive Intelligence Foundation, Vol. 4, No. 3, 2008, pp. 71 – 73. ISSN 1540-4242. 
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www.academie-ie.org към нуждите на компаниите. Трябва да се отбележи, че поддържа блог в парт-ньорство с Les Echos (френски бизнес вестник) и организира годишна литера-турна награда по икономическо разуз-наване. 
FEPIE Френска федерация на професионалисти по икономическо раз-узнаване www.fepie.com 

Стреми се да професионализира френс-кия свят по икономическо разузнаване чрез стриктна политика на придържане,етически кодекс и утвърждаване на стандарти за програми за обучение. 
2006 

IERSE Институт за изучава-не и изследване на фирмената сигурностwww.ierse.fr 
Играе тройна роля: 
 обучава компаниите в областта на си-гурността и управлението на риска; 
 провежда изследвания в тази област; и
 участва в обществената политика по икономическо разузнаване и сигур-ност. 

1997 

IFIE Френски институт за икономическо разуз-наване www.ifie.net 
Осигурява обучение по икономическо разузнаване; услуги по набиране на персонал и свързани с тях проучвания. Стреми се да подпомага предприятията при изпълнение на целите и нуждите, свързани с икономическо разузнаване. 

2003 

SCIP France Общество на профе-сионалистите в об-ластта на икономи-ческото разузнаване във Франция www.scip-france.org 

Понастоящем с 200 членове, тази група предоставя мрежа за подкрепа и обмен на професионалисти в областта на ико-номическо разузнаване. 
1992 

Synapi Национален съюз на информационните съветници www.synapi.com 
Целите са да се увеличи видимостта и достъпността на икономическо разуз-наване. Той се разглежда като мрежа от експерти и насърчава реализацията на инициативи между SCIP Франция и Френската федерация на професиона-листите по икономическо разузнаване (FePIE). 

1994 

Национални мозъчни тръстове 
AFDIE Френска асоциация за Действа като мозъчен тръст, който обе-динява практикуващите икономическо 1996 
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развитие на иконо-мическото разузнава-не www.afdie.net 

разузнаване от частния и публичния сектор, включително фирми, училища, университети и консултантски услуги, ипредставя предложения под формата на доклади, казуси, бележки и методоло-гии. 
IHEDN Институт за висши науки за национална отбрана www.ihedn.fr 

Действа като портал за участниците в икономическото разузнаване, асоциа-циите и официалните доклади. Изпъл-нява ролята си на икономическа защита чрез икономическото разузнаване. Оси-гурява обучение по икономическо раз-узнаване. 

1936 

INHES Институт за висши науки за сигурност www.inhes.interieur.gouv.fr 

Играе голяма роля в регионалната раз-узнавателна политика. Осведомява МСП за необходимостта от икономическа сигурност. 
Заменя IHESI (1989) през 2004 

 
ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ  Във Франция няколко институции предлагат обучение по икономическо разузнаване. През 1993 г. e основана Академията за икономическо разузнаване. Мисията, която си поставя Академията, е оценка, насърчаване и разпространение на професионални зна-ния в сферата на икономическото разузнаване, които са адаптира-ни към специфичните нужди на компанията.17 През 2005 г. са идентифицирани 54 учебни програми по ико-номическо разузнаване. Това изобилие поставя въпроса за стандар-тите и качеството на учебния процес. В отговор главният ръково-дител на икономическото разузнаване създава комисия от 16 екс-перти (професори и изследователи) със специалната задача да предложат рамка на учебните програми по икономическо разузна-ване, която впоследствие трябва да бъде одобрена лично от него. По този начин се изясняват и уеднаквяват съдържанието и методо-логията на обучението по икономическо разузнаване във Франция. По инициатива на D2IE през февруари 2011 г. в Университе-

та „Париж Дофин“ е създадена специална катедра, посветена на проблемите на икономическото разузнаване – катедра „Икономи-
                                                 17 http://www.academie-intelligence-economique.org, 17.05.2018. 
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ческо разузнаване и стратегии на организациите“. Катедрата е съз-дадена с подкрепата на четирите фирми партньори – PSA Peugeot-Citroen, Sanofi, Sogeti и Total.18 За постигане на общата цел, поставена от правителството, – приоритизиране на икономическото разузнаване, D2IE издига като един от своите приоритети провеждане на обучения по икономи-ческо разузнаване. Освен това съвместно с Националния институт по академични изследвания на сигурността и правосъдието пред-лага образователни семинари на лектори по икономическа сигур-ност, които впоследствие могат да обучават лидери и корпоратив-ни служители.19  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  В резултат на обстойния преглед на темата можем да заклю-чим, че икономическото разузнаване във Франция е процес, който включва всички действащи лица в икономиката, и неговото разви-тие там достига своята зрелост в много области. Икономическото разузнаване във Франция се отличава със следните особености: 

 много добре развита и развиваща се обществена политика в тази област; 
 разработен и прилаган подход на държавата; 
 трайно присъствие на ниво бизнес; 
 програми за икономическо разузнаване на регионално ниво; 
 силно развити и широкоразпространени академични прог-рами в тази област; 
 добре изградена мрежа от научноизследователски инсти-туции; 
 лесен достъп до информация чрез официални правителст-вени сайтове. Считаме, че състоянието и нивото на развитие на икономи-ческото разузнаване във Франция разкриват и доказват полез-ността на методите и средствата на този вид дейност за разнооб-разието от потребителите ѝ. То има съществен принос за напредъ-ка на регионите, предприятията, образованието и научните инсти-

                                                 18 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/dossiers-thematiques/formation, 18.04.2017. 19 http://www.intelligence-economique.gouv.fr/dossiers-thematiques/formation, 18.04.2017. 
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туции. Препоръчително е постоянно да се поддържа тласъкът на неговото развитие и интегриране във всички сфери.  
Литература 1. Иванов, М. Инфраструктура на разузнаването. София: Профи-сек, 2012. ISBN 978-954-32927-1-8. 2. Савов, И. Безлични механизми за връзка в разузнаването. – В: 

Сборник научни трудове на Академията на МВР, 2016. ISSN 1312-6415. 3. Савов, И. Един поглед върху методите за събиране на информа-ция в сферата на националната сигурност. – В: Сборник доклади от Го-дишната университетска научна конференция „Сигурност и отбрана“. Ве-лико Търново: НВУ „Васил Левски“, 2016. ISSN 1314-1937. 4. Journal of Competitive Intelligence and Management. Competitive Intelligence Foundation, Vol. 4, No. 3, 2008. ISSN 1540-4242. 5. Larivet, S. L’intelligence économique: un concept managérial. – In: 
Marketing & Communication 3, 2006. ISBN 2-7472-1157-6.  
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ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ_________________________ 
ГОДИНА III • БРОЙ 1 • 2019 

МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ 

Гружа КОСТАДИНОВИЧ* 

The author deals with multiple marketing definitions. As the well-known 
scientist Philip Kotler emphasizes, marketing is an absolute market and customer 
orientation and requires a dynamic and light-eyed response to the situation and 
market trends. Today, marketing is a phenomenon that is constantly evolving and 
becomes a key dimension of every business subject. The modern concept of 
marketing is defined as a comprehensive philosophy of organization as well as a 
set of tools, techniques and activities. The author explains that the development of 
marketing philosophy goes through several periods. In the era of mass industrial 
production (1900-1930), the focus was on improving the mass production 
mechanism to reduce unit costs. The concept of marketing was simple: the 
company that offered the standard product at the lowest price was designed to 
win. Massive marketing emerged in the early 1930s when the focus of business 
activities shifted from production to market orientation, as consumers wanted 
more than satisfying their basic needs. The author tries to show that the 
marketing organization in the business is very important and is based on the fact 
that in a market economy the existence of a company depends on the market. This 
means guiding not only existing but also new markets. The company should 
explore the problems that buyers have in the cost system and create products and 
services to address these issues. That is why the market orientation in the 
literature is called „market orientation“. 

                                                 * Авторът е професор, доктор във Факултета по право, сигурност и управление „Константин Велики“ – Ниш, Сърбия. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРКЕТИНГА 
И РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ  Всяка организация е жив организъм, който трябва постоянно да се адаптира към нови цели и стратегии. В днешната конкурент-на среда могат да се провеждат само онези организационни форми, които могат да се адаптират постоянно към промените на пазара. В този смисъл стопанските субекти, които основават съществуване-то си на позиционирането на своите продукти и услуги на пазара, трябва да съсредоточат своята бизнес политика върху потребите-лите на тези продукти и услуги. Следователно бизнес организаци-ята трябва да се адаптира към околната среда, а от маркетингова гледна точка тя представлява организационно позициониране на пазарните принципи. Първото основно изследване в областта на маркетинга е свързано с началото на XX век (периода от 1910 до 1920 г.), когато се създават първите опити за интегриране на маркетингови кон-цепции в едно цяло. През този период маркетингът започва да се изучава като университетска дисциплина. Промените през ХХ век повлияват върху развитието на маркетинговата теория, тъй като първото маркетингово училище е така наречено; след това е Фун-кционално училище (Comodity school) и Институционално училище, което се появява през първите десетилетия на ХХ век. Основават се Училище за управление и Училище за потребителското поведение за т.нар. „дигитални маркетингови училища“ в електронната ера (Ljubojević 2002: 50 – 52). Многобройни маркетингови теории създават множество мар-кетингови дефиниции. Изтъкнатият маркетингов преподавател Филип Котлър дава следното определение: „Маркетингът е бизнес функция, която разпознава неизпълнените нужди и желания, оп-ределя и измерва тяхната сила и потенциална рентабилност, опре-деля кои пазари целят да служат най-добре на организацията, ре-шава кои продукти, услуги и програми съответстват на избраните пазари и приканва всеки в организацията да мисли за клиента и да му служи“ (Kotler 2004: 9). Следователно маркетингът представля-ва абсолютна ориентация към пазара и клиентите и изисква дина-мична и мълниеносна ответна реакция на ситуацията и на тенден-циите на пазара. Днес маркетингът е явление, което постоянно се развива и става ключово измерение на всеки бизнес субект. 
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Съвременната концепция за маркетинга го определя като цялостна философия на организацията, като начин, по който се ор-ганизират различни функции и дейности в организацията, както и набор от инструменти, техники и дейности. Основата на успешния маркетинг е маркетинговата философия или маркетинговата кон-цепция, която трябва да бъде приета на всички организационни нива (Ljubojević 1996: 41). Маркетинговата концепция е приложи-ма във всички организации независимо от техния размер и дейност. През предишни години маркетинговата функция беше организирана като сектор в предприятието. Днес в развитите па-зарни икономики маркетингът е далеч по-широк процес на сис-темно придобиване на маркетингови стратегии и дейности, неза-висимо дали това е печеливша или нестопанска организация. Разработването на маркетинговата философия премина през няколко периода. В ерата на масовото промишлено производство (1900 – 1930 г.) акцентът е върху подобряване на масовите произ-водствени механизми, за да се намалят разходите за единица про-дукция. Концепцията за маркетинга беше проста: компанията, ко-ято предлага стандартния продукт на най-ниската цена, е пред-назначена да спечели. Акцентът е върху диференцирането на тър-сенето и посрещането на съществуващите и новите нужди с пови-шен потребителски стандарт. Цифровата революция наложи нови предизвикателства пред организацията по отношение на приема-нето на нови технологии, нови конкуренти, нови потребителски нагласи, нови измерения на социалния контрол и преразглеждане на социалната отговорност на организацията (грижа за потреби-телите, грижи за служителите, грижа за укрепване на общото со-циално благосъстояние) (Машич 2001: 15 – 17). Котлър изброява пет концепции за маркетинг, т.е. пет алтер-нативни управленски философии в областта на маркетинговата дейност на организацията (Васильов 1999: 27): - Концепцията за производството се основава на предполо-жението, че потребителите се интересуват предимно от налич-ността на продуктите и ниските разходи, и като такива са полезни за организации, насочени към постигане на висока производител-ност и широко разпространение (продуктови организации). - Концепцията за продукта произтича от допускането, че пот-ребителите ще се ползват от по-качествени продукти и желаят да плащат повече за „допълнително“ качество, и е приложима към 
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организации, които са насочени към непрекъснато подобряване на продуктивността. - Концепцията за продажбите започва от допускането, че пот-ребителите няма да купуват достатъчно количество продукти от организацията, ако тя не предприеме интензивни продажби и про-моции, и като такава се прилага до голяма степен към някои по-специфични стоки, като застраховки, погребални парцели, енцик-лопедии и т.н., както и към стоки, за които има лихва (автомобили). - Маркетинговата концепция започва от нуждите и желания-та на потребителите и силно разчита на пазарни проучвания и разработване на продукти, които отговарят на индивидуалните потребности на потребителите, като по този начин се превръща в истинска ценност за клиента. - Социалната концепция счита, че бизнесът на организацията трябва да се основава на потребителска ориентация, маркетингова организация и печалба въз основа на удовлетворяване на желани-ята и потребностите на потребителите, но също и на правилата за обслужване на интересите на хората. Маркетинговата практика днес, по време на потребителската икономика, сочи факта, че удовлетворението на клиентите вече не е крайната цел. Целта на маркетинговите дейности днес е да изг-радят взаимноизгодни дългосрочни взаимоотношения с клиенти-те. Според Котлър „маркетинговият начин на мислене се пренасоч-ва от усилията за увеличаване на печалбата на компанията от вся-ка сделка към това да се увеличат печалбите от всяка връзка“ (Kotler 2004: 77). В този смисъл организациите трябва да надхвър-лят очакванията на клиентите, като по този начин осигурят по-високо ниво на удовлетворение от конкуренцията.  
МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ  С развитието на социално-икономическите отношения струк-турата на икономическите дейности също се промени, усложнявай-ки техните действия и развивайки нови форми на бизнес. Различ-ните епохи в развитието на икономиката на обществото се харак-теризират с различно доминиране на икономическите структури. Растежът на третия сектор на икономиката, който представ-ляват услугите, е феномен, който се ръководи от постиндустриал-ното общество. Счита се, че секторът на услугите е отговорен за по-
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вече от 60 % от брутния национален доход на световната икономи-ка и че има малко икономики в света, които нямат значителен сек-тор на услугите. Прогнозите на експертите сочат, че в началото на 80-те години на миналия век е било възможно да се очаква по-нататъшен растеж на този сектор и увеличаване на процентния дял на услугите в социалния продукт (от 50 на 70 %) (Bakić 2003: 22). В отговор на огромния растеж на сектора на услугите бяха разработени концепции и стратегии за маркетингови услуги. При-лагането на маркетинга в сектора на услугите започна много по-късно и в много по-ниска степен от производствения сектор. Пър-воначално начинът, по който се прилага маркетингът, е идентичен с този на маркетинга на стоките. С течение на времето обаче спе-цификата на услугите се кристализира и необходимостта от при-лагане на маркетинга в сектора на услугите беше различна в по-голяма или по-малка степен от тази в стоковия сектор. В условията на увеличаване на разходите за правене на бизнес в сферата на ус-лугите, на повишена конкуренция и на по-висока чувствителност към цените и качеството на потребителите интересът към марке-тинга в този сектор нараства. Това води до заключението, че голя-ма част от обслужващите дейности навлизат в етап, когато са не-обходими пазарен анализ и прилагане на маркетингова концепция в планирането на растежа и развитието на компанията. Според западните маркетингови теоретици, с които авторите се съгласяват, поради спецификата на самите услуги се препоръчва разделяне на маркетинга на услугите на три групи (Milisavljević 1994: 630; Ljubojević 2002: 57): 1. Външен маркетинг, който предполага нормалното функци-ониране на компанията при подготовката, ценообразуването, разп-ространението и популяризирането на услугите за потребителите. 2. Вътрешен маркетинг, който включва създаването на такава вътрешна среда в едно предприятие, която ще подобри качеството на взаимоотношенията на служителите с клиентите/потребители-те, както и ориентацията им към постигането на бизнес целите. 3. Интерактивен маркетинг, при който връзката между ку-пувачите и продавачите (доставчиците на услуги) е в центъра на вниманието, където се подчертава експертният опит на служите-лите и тяхната роля в качеството на предоставяните услуги. Според Котлър „едно от най-важните неща за дадена компа-ния са нейните взаимоотношения с клиенти, служители, доставчи-
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ци, дистрибутори, дилъри и търговци на дребно. Тези взаимоот-ношения често имат по-висока стойност от физическите активи на компанията. Отношенията определят бъдещата стойност на фир-мата“ (Kotler 2004: 94).  
Схема № 1.  

  
Източник: Любовевич 2002: 57.  В този смисъл услугата маркетинг триъгълник (вж. Схема № 

1) позволява по-лесно разбиране на взаимоотношенията и взаимо-действията при производството, доставката и консумацията на ус-лугата. Специален акцент се поставя върху взаимодействието от 
човек на човек или директно взаимодействие с потребителя. Също така вътрешните взаимоотношения в организацията се открояват като предпоставка за успешното взаимодействие с потребителите. Ролята на персонала от първа линия, т.е. на обслужващия персо-нал, е много важна във всички процеси, тъй като недостатъчно мо-тивираният и необучен персонал няма да може да осигури високо-качествено обслужване и по този начин да постигне необходимото ниво на удовлетвореност на клиентите. Всеки контакт с потреби-телите създава т.нар. „моменти на истината“, които оказват същес-твено влияние върху компанията и разкриват способността ѝ да запази клиентите си (Ljubojević 2002: 56 – 58). Прилагането на маркетинга в сферата на услугите се засилва особено чрез интензивното развитие и нарастващото значение на сектора на услугите в националните икономики. Прогнозите на 
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експертите са в посока на по-нататъшен растеж на третия сектор и се налага като необходимост прилагането на маркетинга (услуги-те) в дейностите по предоставяне на услуги, за да се отговори по-добре на нуждите на все по-взискателните потребители на услуги. При това положение има транспорт с всички функции, които го от-личават от другите услуги.  
МАРКЕТИНГ В ТРАНСПОРТА КАТО ПОДСИСТЕМА 

В СИСТЕМАТА ЗА МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ  Бизнес операциите на транспортни компании на принципа на пазарните операции със значителна конкуренция на транспортния пазар поставят маркетинга като една от най-важните функции на този вид компании. Прилагането на маркетинга в транспорта се основава на общите характеристики на използването на маркетин-га в сферата на услугите, но неговата същност произтича от някои характеристики на пазара на транспорта и трафика като цяло.  
Схема № 2. Ориентирана към услугите организация (87)  

  
Източник: Ljubojević 1996: 137.  В литературата има известен преход в разбирането на ориен-тацията на услугата и силата на маркетинговото влияние. Много автори вярват, че на върха на организационната пирамида (Схема 

№ 2) вече няма висше ръководство и част от организационната структура, която пряко определя дали стратегията може да бъде 
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успешна или не. Според тях висшата йерархия на организацията се състои от персонал за контакт с клиенти, физически ресурси и операционни системи, които са във взаимна връзка с потребите-лите (Ljubojević 1996: 137). Тъй като транспортните компании представляват сложна транспортна система от обслужващи дейности, е силно желателно тази концепция да се приеме и да се приложи към тях. Въздействи-ето на маркетинга трябва да бъде отразено във всички сегменти, където има достъп до процеса на обслужване на клиенти. Поради това функционалната съгласуваност между маркетинга и произ-водството е от съществено значение за системите за движение. Както и в други икономически дейности и трафик, разбира-нето на мотивите за използване на транспортни услуги е основата за разбиране на потребностите на потребителите и движението на търсенето на транспортни услуги. Идентифицираните нужди на потребителите са основата за определяне на производството, раз-витието и други програми на транспортните компании. По този начин проследяването на променените изисквания на търсенето на пазара на транспортни услуги е в основата на рационалната бизнес политика. Същевременно транспортното дружество трябва да прилага подходящи стратегии в областта на пазарните инстру-менти за интегриране с околната среда. Маркетинговата ориента-ция на транспортните компании води до значително приспособя-ване на трафика към потребителите. За предприятието, което се занимава с услуги, от голямо зна-чение е иновацията в програмата за услуги. Развитието на научно-изследователската и развойна дейност не е от второстепенно зна-чение в обслужващата компания, въпреки че естеството на работа-та и маркетинговият интерфейс са доста различни от производст-вената компания (Milisavljević 1994: 628). В транспорта съществуват значителни възможности за раз-лични нововъведения, които биха позволили да се генерират до-пълнителни приходи. Новите потребности и изисквания за съвре-менни транспортни услуги, както и бързото развитие на науката и технологиите, допринесоха за развитието на мобилните транспор-тни мощности на всеки транспортен отрасъл, различни по техни-чески, технологични, транспортни, икономически и организацион-ни характеристики. Така, въпреки процеса на създаване на нови потребности и търсене на транспортни услуги, структурата на 
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транспортните отрасли разширява и развива сложна организаци-онна структура на транспортната система и транспортния пазар (Васич 1979: 55).  
Схема № 3. Елементи на глобалната система за управ-

ление в сектора на услугите  

  
Източник: Bakić 2003: 25.  Трябва да се отбележи, че за транспортните компании е не-обходимо да се прилага една глобална система за управление в сек-тора на услугите с използването на интерактивен маркетинг (Схе-

ма № 3). Системата за глобално управление се състои от 5 компонен-та, които в същото време маркират домейна, който трябва да при-съства в маркетинга на компанията за услуги (Bakić 2003: 25): - пазарен сегмент като начална точка, от която се изгражда цялата система от услуги; - концепция за услуги като сложен набор от ползи, които потребителите получават; - система за дистрибуция на услуги с акцент върху обслужва-нето на персонала, клиентите и технологиите като производстве-ни еквиваленти; 
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- изображение, което е изградено предимно на базата на нае-ти служители – ползватели на услуги, което трябва да се разбира като създаване на образ на компанията; и - културно-психологическо-философски компонент, който означава степента на изпълнение на функцията на компания за комунални услуги за адекватно задоволяване на потребностите на своите клиенти.  
УСЛУГИ ЗА МАРКЕТИНГОВ МИКС И ПОДХОД В МАРКЕТИНГА  „Маркетингов микс“ е едно от основните понятия в съвре-менната маркетингова теория. Маркетинговият микс описва ком-бинация от инструменти, които управлението може да използва, за да повлияе на продажбите (Kotler 2004: 81). Традиционната формулировка, наречена „4P“ (Product – про-дукт, Price – цена, Promotion – промоция, Place – място), е разрабо-тена в началото на 60-те години на XX век от професор Джером Маккарти. Всеки от инструментите за маркетингов микс е страте-гическа променлива, която се използва за постигане на целите. Практиката показва, че комбинацията от инструменти дава по-добър резултат, отколкото разчитането само на един инструмент, особено в дългосрочната стратегия (Hanic 2006: 43). Концепцията за маркетинговия микс позволява по-ясно пла-ниране на маркетинговата дейност на организацията. Концепция-та предоставя рационален подход към разбирането на силата и слабостта на организацията във връзка с други организации, кои-то предлагат същите или подобни продукти. Концепцията за мар-кетинговия микс е широкоприета, но се развива с течение на вре-мето. Тъй като услугите станаха по-значими, експертите по марке-тинг се опитаха да разширят концепцията за 4P. Маркетинговият микс на услугата е разширение на рамката 4P с три допълнителни променливи, които са важни за обслужва-нето (Personnel – персонал, Procedure – процедура, процесите по предоставяне на услуги, Physical environment – физическа среда, в която се предоставя услугата). Необходимостта от това разширя-ване се дължи на високата степен на пряк контакт между органи-зацията и купувача, на факта, че процесът на предоставяне на ус-луги е до голяма степен видим, както и на едновременното произ-водство и използване (Jobber, Fahy 2006: 183). 
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Традиционният маркетинг, базиран на трансакции, е доми-ниран от класическата концепция за маркетинговия микс на 4P. Традиционният маркетинг до голяма степен пренебрегна отноше-нията и изгражда отношения. Въпреки това през последните годи-ни интересът към изучаването на икономиката на дългосрочните отношения с потребителите се увеличи. Значителна роля при раз-работването на подхода за маркетинг на взаимоотношенията са изиграли теориите за маркетинговите услуги. Тези взаимоотно-шения са по-важни от ниските цени, лоялността към продукта, промоцията или модерната технология, тъй като отношенията мо-гат да бъдат запазени дори когато има промени в маркетинговите инструменти (Ljubojević 2002: 91). Филип Котлър твърди, че „маркетингът на връзките – RM“ отбелязва значителна промяна в парадигмата в маркетинговия подход“ (Kotler 2004: 94). Той изброява четири основни характе-ристики на маркетинга на взаимоотношенията (Kotler 2004: 95): - по-фокусиран е върху партньори и потребители, отколкото върху продукти; - поставя по-голям акцент върху задържането и развитието на клиентите, отколкото върху намирането на нови клиенти; - разчита на многофункционални екипи, а не на секторна ра-бота; - разчита повече на слушане и учене, отколкото на свидетел-ски показания. Маркетингът на връзките изисква нови процедури в марке-тинговия микс (Jobber, Fahy 2006: 190 – 192): - Новите продукти са разработени и проектирани в сът-рудничество с доставчици и дистрибутори и по-голям брой про-дукти са адаптирани към изискванията на потребителите. - Цената се формира въз основа на връзката с потребителя и събирането на информация за имоти и услуги, които купувачът е поръчал. - В областта на разпространението достъпът до директен маркетинг е насочен към купувача, като по този начин се намалява ролята на посредниците. - На клиентите се предлага възможност да избират начина, по който искат да поръчват, заплащат или изтеглят своя продукт. - В областта на комуникацията се дава приоритет на индиви-дуалното общуване и диалог с клиентите, както и на създаването 
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на бизнес мрежа с големи клиенти, за да се улеснят обменът на информация, съвместното планиране, поръчването и плащането.  
ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ 
В БИЗНЕСА НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОМПАНИИ  Бизнес концепцията (философията) определя начина на биз-нес мислене, вземане на решения и действие на организацията. Изборът на бизнес концепция до голяма степен се обуславя от ха-рактера на средата, в която дадена организация осъществява своя-та бизнес дейност. Управлението на маркетинга в рамките на раз-лични бизнес концепции включва избор на ясни и предварително определени маркетингови дейности въз основа на добре замисле-на философия на бизнеса. В този смисъл най-често се подчертават три понятия (Bakić 2003: 77): - „производствена ориентация“; - „ориентация на продажбите“; - „пазарна ориентация“. Производствената ориентация се основава на предположени-ето, че потребителите предпочитат продукти с най-ниска цена, та-ка че ефективността на производствената функция се счита за гос-подстваща бизнес цел. Продуктовата ориентация в бизнеса озна-чава, че бизнес организациите преобладаващо се съсредоточават върху вътрешни фактори и се стремят да предлагат на пазара всичко, което може да бъде произведено на пазара, за да се постиг-не бизнес целта. Максимизирането на печалбите чрез обема на продажбите е целта на дадена фирма. Компанията, прилагаща про-изводствената концепция, се фокусира върху проблемите, свърза-ни с използването на капацитета и създаването на производствена програма. Акцентът е върху използването на капацитета и цената на разходите, а не на обхвата на продажбата и продажната цена. Ръководството на компанията третира производствения капаци-тет и производствената (комунална) програма като нещо фикси-рано, докато продажбите се виждат в производствената функция. Това означава, че продажбите имат задачата да осигурят непре-къснатост на производствения процес, с малко промоционални усилия за пускане на услугата на пазара. 
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От средата на 60-те години ориентацията на продажбите постепенно започна да заменя продуктовата ориентация. Средст-вата за превръщане на потенциалните купувачи в реални потреби-тели са агресивни продажби и различни промоционални дейности. Търговската услуга влияе върху формирането на производствена-та програма, донякъде оценяваща потребностите на потребители-те на тази услуга. Силната търговска пропаганда на компании в някои транспортни индустрии (напр. авиокомпании) се стреми да включи възможно най-голям пазар. Масовият пазар създава въз-можност за основаване на големи компании, които успешно отго-варят на нуждите на националния пазар и изнасят своите продук-ти на чужди пазари. Като добър пример ролята на авиационния трафик на туристическия пазар може да бъде силно увеличена чрез използването на чартърни полети във въздушния трафик (Bakić 2003: 78).  
МАРКЕТИНГОВА ОРИЕНТАЦИЯ 

В БИЗНЕСА НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОМПАНИИ  С усъвършенстването на конкурентната борба през 70-те го-дини, и особено през 80-те години, на миналия век необходимостта от прилагане на маркетингова концепция в бизнеса на транспорт-ния пазар се засили, като при други дейности тя се основава на три „стълба“ – ориентация към потребителите, маркетингова органи-зация и печалба въз основа на удовлетворяване на желанията и потребностите на потребителите. Ориентацията към потребите-лите поставя потребителите и техните нужди на фокус и печалбата се постига въз основа на удовлетворяване на желанието чрез адек-ватна маркетингова организация, т.е. чрез увеличаване на прило-жението на интегрирания маркетинг (т.е. оркестрацията на всички дейности и функции въз основа на маркетинга) (Bakić 2003: 80). Маркетинговата ориентация в бизнеса се основава на факта, че в пазарната икономика съществуването на компанията зависи от пазара. Това означава ориентиране не само към съществуващи, но и към нови пазари. Компанията трябва да проучи проблемите, които купувачите имат в разходната система, и да създаде продук-ти и услуги за решаване на тези проблеми. Ето защо пазарната ориентация в литературата се нарича „пазарна ориентация“. 
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Организационната структура като важен елемент от процеса на управление трябва непрекъснато да се адаптира. Поради турбу-лентността на околната среда е много трудно да се мисли и да се приложи оперативно най-благоприятната организационна струк-тура, но трябва да се търси доминиране на пазара, гъвкавост и но-ваторство. „За да се отговори навреме, но на първите предупреди-телни сигнали и по правилния начин, се изисква подходящо орга-низационно структуриране както на организациите като цяло, та-ка и на маркетинговите дейности, а именно ролята на маркетинга за адаптиране на структурата на една организация е голям компо-нент на иновативната част от организационната структура на ком-панията“ (Đorđević 1994: 155). Следователно новата бизнес концепция на компанията, бази-рана на пазара, т.е. маркетинговата ориентация, предполага значи-телни изисквания за промяна на съществуващата организационна структура. Маркетинговата реконцепция на организацията е необ-ходима. Това означава, че оперативният достъп до пазара трябва да се промени, но не и бизнес ориентацията на компанията. Разби-рането на пазара е необходимо, за да се осъществи пазарна ориен-тация. Това изисква системни пазарни проучвания и използване на информацията, получена при вземането на бизнес решения. Също така новите форми на конкуренция на пазара изискват добро раз-биране на естеството на процеса на обслужване и правилата за уп-равление на обслужващия процес. В организациите, ориентирани към обслужване, маркетинго-вата функция не може да бъде ограничена само до един сектор в рамките на една компания. Грижата за потребителите не трябва да бъде отговорност само на един отдел или служба, а на организаци-ята като цяло. Маркетинговата ориентация е много по-широк про-цес на системна оценка на услугите, които трябва да бъдат разви-ти: как да се привлече вниманието на потенциалните потребители и да се осигури лесен достъп и как да се поддържа лоялността на клиентите. В този смисъл Котлър заявява, че „секторът на продаж-бите не е цяла компания, но би било по-добре цялата компания да бъде секторът на продажбите“ (Kotler 2004: 120). Същият автор цитира изрично стратегията за създаване на маркетингова ориентация в компанията, т.е. набор от необходими стъпки за създаване на автентична маркетингова култура, както следва: 
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- „президентско ръководство, - оперативна маркетингова група, - външен маркетингов консултант, - корпоративен маркетингов отдел, - вътрешни маркетингови семинари, - набиране на маркетингови таланти, - подобряване на пазарноориентираните изпълнители, - въвеждане на модерна система за маркетинг и планиране“ (Kotler 1989: 758 – 760). Глобалната концептуална рамка на разработената маркетин-гова концепция се основава на дефинирането на маркетинговата стратегия на компанията, която трябва да включва избора на пазар-ната област, определящ стратегията на продукта на услугата, цено-вата политика, каналите за продажби и промоцията, одита и конт-рола на плана и гладкото разпространение на информацията. Тази глобална рамка за вземане на бизнес решения трябва да се основава на прилагането на интегриран маркетинг. Става въпрос за необхо-димостта от интегриране на всички маркетингови дейности и биз-нес функции в компанията като творчески дейности (маркетингови проучвания, планиране на услуги, промоционални дейности), както и оперативни дейности (продажби, транспорт) (Bakić 2003: 256). Маркетинговата ориентация на транспортните компании до-веде до значително приспособяване на трафика към потребители-те. Способността за персонализиране на услугите за трафик към новите нужди на потребителите е ограничена само в краткосрочен план, но е много гъвкава в дългосрочен план. Иновациите в об-ластта на транспортните услуги предполагат тясна координация между технологичните и маркетинговите изследвания (Milisavljević 1994: 636 – 637). Внедряването на нови технологии дава напълно ново качество не само по отношение на характерис-тиките на транспортните услуги (скорост, безопасност, удобство и икономичност), но и по отношение на инструментите за маркетин-гов микс (електронни пари, телеконферентна връзка, интерактив-на телевизия и т.н.), които ще подобрят комуникацията на участ-ниците в трафика. Маркетинговата ориентация на транспортните компании предполага маркетингова функция, основана на няколко основни дейности: - проучване на пазара; 
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- планиране и развитие на транспортни продукти/услуги; - продажби и канали за продажба; - тарифна политика; - пазарна комуникация; - внедряване на маркетингова информационна система; - услуги. От друга страна бариерите пред прилагането на маркетинго-ва ориентация могат да съществуват по няколко основни причини (Bakić 2003: 82): - игнорирайки потребителските характеристики, при липса на подходяща информация, неправилна технология и т.н.; - недостатъчна организационна структура и основно лоша комуникация в компанията и с околната среда; - отсъствие на по-дълбоки стратегически промени. Премахването на тези най-често заявени бариери трябва да бъде основата за успеха на маркетинговата ориентация. Като до-бър пример г-н Ян Карлсън – бивш генерален директор на сканди-навската авиокомпания SAS, се стреми да изгради успешна марке-тингова организация, основана на правилното отношение на слу-жителите и потребителите (Service Interactions), за да предаде по-ложителния опит на пътника, независимо дали става въпрос лич-но, по телефона или по електронната поща. В усилията си Карлсън направи крачка напред, започвайки процеса на промяна на струк-турата, системите и технологията на компанията, за да даде въз-можност на служителите да предприемат необходимите стъпки за посрещане на целевата група.  
ПЛАНИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ  Причините, поради които една компания трябва да бъде па-зарноориентирана, е лесна за разбиране, но постигането на тази ориентация на практика често е много по-трудно. В много органи-зации маркетингът може да бъде случайно изпълнена дейност, ко-ято често се прилага като реакция на определени събития и кри-зисни ситуации. За да бъдат ефективни маркетинговите усилия, което означава да работите правилно по отношение на правенето на бизнес на атрактивни пазари и да направите продукти за пот-ребителите, е необходимо да планирате изпълнението. Особено защото пазарите се променят и нищо не трае вечно. 
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Процесът, чрез който организациите анализират околната среда и своите способности, вземат решения относно хода на мар-кетинговите действия и прилагат тези решения, се нарича „мар-
кетингово планиране“. Маркетинговото планиране е част от по-широка концепция, известна като стратегическо планиране. Сле-дователно маркетинговите планове трябва да имат стратегически елемент, което означава, че те трябва да определят посоката, в ко-ято организацията ще се движи в дългосрочен план (Jobber, Fahy 2006: 339). Процесът на маркетингово планиране е показан на Схема № 4.  

Схема № 4. Процесът на маркетингово планиране  

  
Източник: Адаптирано от: Jobber, Fahy 2006: 340.  Планирането като процес на управление на етапи е премина-ло своето развитие, тъй като е било сравнително по-лесно да се планира, когато рискът от погрешни решения е по-малко важен (поради недостиг на продукция и ненаситени пазари), както и до 
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момента, когато пазарът на стоки и услуги се е разширявал, а маса-та на продуктите е предизвиквала проблем с доставянето. Смята се, че пазарната експанзия увеличава шансовете за погрешни решения. Ето защо маркетинговото планиране е необходима фаза на управ-лението на маркетинга във всички дейности (Bakić 2003: 199). Значението на маркетинговото планиране се отразява във факта, че много компании използват стандартни софтуерни прог-рами за планиране, което позволява на дизайнерите бързо да пре-разгледат плановете си от гледна точка на критика и непредвидени обстоятелства. Компаниите ще направят крачка напред, като създа-дат рейтингови модели (т.е. маркетингова стратегия за симулато-ри), които хипотетично преразглеждат бюджетната пропаганда, размера на продажбената сила или влиянието на цените на продаж-бите и печалбата. По този начин се постига възможно най-доброто разпределение на маркетинговите ресурси (Kotler 2004: 88).  
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ЗАЩИТА НА ПРАВНИ, ФИНАНСОВИ 
И БИЗНЕС ИНТЕРЕСИ 

Атанас ЛЬОНДЕВ* 

The issue of the legal aspects of business, trade relations and civilian turnover 
can reasonably be raised. How does business use the opportunities provided by legal 
aid? It is about protecting its business interests: corporate, financial, and other, in 
terms of the application of corporate, commercial and tax law.   Основателно може да се постави въпросът относно правната страна на бизнеса, търговските отношения и гражданския оборот. Доколко бизнесът използва възможностите, които предоставя правната помощ? Става въпрос за защита на своите бизнес инте-
реси – корпоративни, финансови и други, по отношение на прила-гането на корпоративното, търговското, финансовото, данъчното и митническото право. 

 Защита на корпоративните интереси Правна помощ е възможна при подготовката на необходимата документация за корпоративно обслужване на бизнеса в най-различни случаи. Примерно при вземане на определени решения на корпоративно ниво съдействието, което може да бъде оказано, е те (решенията) да бъдат взети в рамките на закона и без ненужно за-бавяне. Това е от изключително важно значение, тъй като в повече-то случаи корпоративните процедури пазят интересите както на корпоративния бизнес, така и на тези, които са инвестирали в него. Известно е, че бизнесът не отделя достатъчно внимание на своята интелектуална собственост [2]. Много вероятно е това да се дължи на сложните и скъпи процедури по патентоване на изобре-
                                                 * Авторът е професор, доктор във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив. 



 82 

тение и регистрация на полезен модел, но до голяма степен заслуга за слабата защита на технологиите се крие и в непознаването на рисковете, свързани с небрежното отношение към тази област. Често стартиращите предприемачи не са склонни да заделят средства за търсене на професионална помощ или консултация при вземане на решения за организацията на своя бизнес. Това во-ди до разнообразни проблеми както в самата процедура по регист-рация, така и в бъдещото управление на фирмата [2; 3]. Голяма част от бизнеса [6] предпочита доброволното уреж-дане на отношенията спрямо принудителното уреждане и гледа на съдебната и съдебно-изпълнителната защита като на крайна мяр-ка. Голяма част от предприемачите в България предпочитат да свършат всичко сами. Много рядко се прибягва до професионални, включително и до правни консултации. 
 Защита на финансовите интереси чрез оптимизация 

на данъчните въпроси Измежду всички теми една от най-сложните, при това свър-зана с данъчни въпроси, е прилагането на Директива № 2006/112/ЕС за обща система на ДДС, която отмени прословутата Шеста директива (№ 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относ-но обща система на данъка върху добавената стойност – единна данъчна основа) и всички нейни изменения и допълнения (част „А“ от Анекс IX). Новият ДДС документ беше обнародван в бр. 347 на „Официалния журнал на ЕС“ от 7 декември 2006 г. и влезе в сила на 1 януари 2007 г. През м. ноември 2017 г. Съдът на ЕС даде тълкувание именно на тази основна, т.нар. „Шеста директива“ в областта на данъчното облагане в частта ѝ за намаляване на данъчната основа при изчис-ляване на ДДС. Тълкуването на съда може да се определи наистина като революционно. Намаляването на данъчната основа е предвидено в българс-кото данъчно законодателство по ДДС при различни хипотези, като например: при разваляне на сделката/доставката, унищожаване на стоката, дебитни и кредитни известия в определени случаи и др. Но 
в България няма законова възможност да се намали данъчна-
та основа при плащането на ДДС в случай на частично или не-
пълно плащане, което е критикувано индиректно от Съда на ЕС. Нещо повече, Съдът на ЕС изрично е подчертал, че такива зако-
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нодателства като българското, които въобще не са предвиди-
ли механизъм за намаляване на данъчната основа в случай на 
частично или пълно неплащане и на несъбираемо вземане, про-
тиворечат на правото на ЕС и не следва да бъде така. Поводът за даване на това тълкувание е италианското данъч-но законодателство по ДДС, което е предвидило такава възможност, но начинът и условията, при които го е предвидило, са изключител-но тежки и именно те също са разкритикувани от Съда на ЕС. Касае се за такива условия, при които данъчнозадължените лица трябва да изчакат изключително дълъг срок от 10 години, за да може окон-чателно да се констатира, че вземането е несъбираемо, и съответно да се намали данъчната основа и да бъде възстановено ДДС. Както беше подчертано вече, тази тема е изключително сложна, тъй като се намесват много правни форми и институти, за да може да се изведе наистина заключението, че българското пра-во не съответства на това тълкувание на Съда на ЕС, което е за-дължително за прилагане. Сложността произтича и от това, че то (тълкуванието) дава пълно разбиране за правната норма към мо-мента на създаването ѝ. От друга страна, когато една директива не е транспонирана правилно в сроковете за нейното транспониране, при определени обстоятелства нейните разпоредби придобиват директен ефект и бизнесът може директно да се позове на нейна разпоредба, когато тя е погрешна или неимплементирана. По този начин на практика се прескача българското законодателство и се отива на по-високо ниво, т.е. придобива директна приложимост текстът от директи-вата. Бизнесът може да се позове на нейните разпоредби, включи-телно на тълкуванието на Съда, дадено през ноември миналата година, за да може да изиска възстановяване на своето ДДС в слу-чаите, когато вземането е несъбираемо. С тълкуванието на Съда на ЕС това вече като практика се е променило. От тук нататък несъбираемо вземане, ако бъде налице, бизнесът може да го намали частично или изцяло. В зависимост от това каква част от плащането е постъпило, може да се намали да-нъчната основа и съответно да се иска възстановяване на ДДС. По този начин бизнесът може да повиши своята ликвидност и конку-рентоспособност като малка част от благоприятните ефекти. По принцип става дума за огромна парична маса, която засяга тази директива, а тя е в зависимост от обема на доставката/сделка-
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та, сумите могат да бъдат значителни, което изключително много улеснява бизнеса. За философията на ДДС законодателството – както българс-кото, така и европейското, е характерен т.нар. „неутралитет“, т.е. държавата членка, в случая България, не може да очаква да получи по-голямо ДДС от сумата, която реално е получена по доставка-та/сделката. А на практика има много такива, по които плащане реално не постъпва, или постъпва частично. В крайна сметка биз-несът понася тежестта за плащане на ДДС, а не получава дължимо-то му възстановяване – нещо, което следва да се промени в данъч-ната практика. Следва да се има предвид, че не се изисква да се разваля до-говор, защото в повечето случаи услугата вече е предоставена. Много трудно може да се развали договор, а и ефектите от разва-лянето може да са изключително неблагоприятни. Поради липсата на подобен механизъм в повечето случаи бизнесът заплаща ДДС, но не получава възстановяване на данъка. Неспазването на това тълкувание на Съда на ЕС засяга всички видове бизнес, но най-вече някои сектори на икономиката, като например строителния сектор, тъй като при него има процент на плащания над средното ниво, които не се извършват от възложите-лите. Засегнати са също така и мобилните услуги, тъй като при тях има относително голям брой физически лица, които не заплащат дължимите суми или ги плащат, но частично, а ДДС вече е внесено от конкретния мобилен оператор. На практика засегнатите сфери по този въпрос могат да претендират за възстановяване на своето ДДС. Как може да се претендира за възстановяване на ДДС при на-маляване на данъчната основа в резултат на частично или пълно неплащане и на несъбираемо вземане? Българският бизнес може да се позове на европейското зако-нодателство, като прескочи родния закон за ДДС, и да отиде ди-ректно на европейско ниво. Рискува ли в този смисъл държавата, ако бизнесът подеме някакви действия срещу нея или инициатива за дела, включително и спрямо държавата? На базата на наблюде-нията държавната администрация, и по-конкретно в Национална-та агенция за приходите (НАП), професионализмът и компетенци-ите са на изключително високо ниво. Може да се предполага, че това тълкувание на Европейския съюз не им е убягнало. Засега за-питванията от страна на компаниите са само на етап анализ, но 
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съвсем скоро ще се влезе в комуникация с НАП, за да може да се по-лучи официално становище от тях или директно да се поиска възс-тановяване на ДДС. Ако се получи отказ от страна на НАП, това ще бъде основание за придвижване на спора в съда, където съдът вече ще прецени доколко българското законодателство отговаря и до-колко вземането е несъбираемо, за да може да се стигне до оконча-телното заключение възстановява ли се ДДС или не. Сроковете за транспониране на тази директива вече са из-текли, тъй като Шеста директива, която е отменена от директива-та отново за ДДС от 2006 г., въвежда изключително рядка ситуа-ция, при която тълкуването се счита, че е с обратна сила, т.е. даде-ното тълкувание се счита, че е било такова, от самото възникване на правната норма, т.е. всички срокове са изтекли и данъчноза-дължените лица по ЗДДС при наличие на несъбираемо вземане мо-гат директно да претендират за възстановяване на своето ДДС. Необходимо е само да се анализира дали вземането е несъби-раемо и да се заяви възстановяване на ДДС, след това може да следва дискусия с органа по приходите и задължително адвокатс-ко процесуално представителство пред съда за всяка стъпка, за да не се усети тежестта по процеса на възстановяване на данъка. Тази тема е изключително авангардна, тъй като няма как да има данъч-на и съдебна практика на този етап и вероятно малко адвокатски дружества биха се заели със защита на подобни сложни казуси. 
 Защита на бизнеса и сигурността в търговските отно-

шения Вероятно най-важната част от бизнеса са търговските отно-шения [1] както с партньори, така и с клиенти. В тази връзка следва да се обърне особено внимание на някои видове често сре-щани търговски сделки и други действия, до които всяка фирма прибягва. Какви способи за предварителна защита се използват в бизнеса, тъй като с времето предварителното обезпечаване на вземанията по различни сделки се наложи като традиционно? Та-кива са запис на заповед, капаро и неустойка. Почти винаги издателят на запис на заповед подписва такъв, защото е принуден от насрещната страна. Най-често става дума за отстъпване на кредит, а често запис на заповед се използва и като обезпечителна мярка при вече възникнали задължения. Друг способ, който се използва от бизнеса, а пък и не само, за обезпечаване на вземанията по определена сделка е капарото. За 
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наша изненада това всъщност се оказва и най-често срещаната мярка за гарантиране на изпълнение. От друга страна не всички са запознати с факта, че капарото обезпечава вземането не само на страната, която го получава, а и на страната, която го дава. Неустойката вероятно е най-популярният способ за обезпе-чаване на изпълнението в търговските сделки. Тя е ефективна, от една страна, като способ за принуда на длъжника, а от друга, и като гаранция за обезщетение при неизпълнение. 
 Защита на електронната комуникация за участие в 

обществени поръчки Целият обмен на информация [4] в процедурите по общест-вени поръчки ще трябва да се извършва с електронни средства. Правилата могат да се въведат поетапно. Според европейската ди-ректива средствата за електронна комуникация трябва да са об-щодостъпни и недискриминационни. Те не трябва да са пречка, а напротив. Най-често това са онлайн платформи. Използването им обикновено не е свързано с особени трудности, специалисти и тър-говци ги определят като улесняващи както възложителя, така и участниците. Всички електронни устройства и инструменти тряб-ва да осигуряват нужната поверителност и запазване на целостта на подадените данни. Възложителят е отговорен за това. Едно от основните изисквания и предимства на електронната комуника-ция е проследимостта на всяка кореспонденция между възложите-ля и участниците, като тези изисквания са заложени в Закона за обществените поръчки. Използването на електронни подписи за участие в поръчките не е задължително съгласно директивите, тъй като това е допъл-нително затруднение за участие. Все пак използването им може да се изисква по изключение, когато е необходима по-висока сигур-ност. В контекста на идеята за общодостъпност въпросът за при-ложимите езици в процедурите не е детайлно уреден от директи-вите. Езикът е естествена бариера за участие на чуждестранни тър-говци. Директивите указват на възложителите, че могат да приемат оферти и други документи на всеки от официалните езици на Общ-ността. Задължение обаче засега не може да има, тъй като това би затруднило много възложителите. Така или иначе за постигане на по-добра конкуренция и по-добри оферти много от българските възложители биха могли да провеждат мултиезични процедури, най-малкото използвайки английски език наред с българския. 
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Във връзка с езика и общодостъпността директивите на ЕС предвиждат задължителна поддръжка на базата данни в e-Certis. Това е електронна система, поддържана от Европейската комисия, в която се качва информация за всички сертификати и други доку-менти, приложими в дадена държава за участие в обществени по-ръчки. Възложителите ще трябва да изискват от участниците пре-димно такива сертификати. Наред с общите правила за „компютри-зиране“ на обичайните процедури съществуват и няколко специ-фични процедури, които са изцяло „електронни“ по своята природа. 
Електронният търг е повтарящ се електронен процес, в кой-то участниците предлагат нови стойности на позиции от офертите си – цени или други, които се изразяват чрез цифри, т.е. наддаване в реално време. Оценяването става автоматично. Преди началото на наддаването възложителят трябва да е оценил първоначалните оферти. На всеки етап от процеса участниците знаят на кое място в класирането са. По този начин може да завършва и всяка обичайна процедура по ЗОП – отличен метод за постигане на изгодни тър-говски условия. На участниците се осигурява в максимална степен прозрачност и обективност. Тази процедура съществува и сега. Не се използва обаче особено често. 
Динамичната система за покупки е изцяло електронен про-цес за осъществяване на обичайни и повтарящи се покупки, дейст-ващ за определен срок (до 4 години съгласно ЗОП). С новите ди-рективи тази система ще е достъпна не само за доставка на стоки, както е по ЗОП, а за всякакъв вид поръчки. Ще се организира като ограничена процедура. До системата се допускат всички търговци, които отговарят на критериите за подбор. При нужда от конкретни покупки всички допуснати участници се поканват да подадат оферти електронно. Нови търговци могат да се включват в систе-мата по всяко време. 
 Защита на личните данни Ако бизнесът е в рамките на ЕС, с приемане на Регламент 679 GDPR (General Data Protection Regulation) за личните данни е необ-ходимо бизнесът да има правно съответствие с регламента. На практика навсякъде има обработване на лични данни и няма как да не се съобразим със законодателството в тази област. Изминаха няколко месеца, откакто този регламент влезе в сила, и е необходимо изначално правно съответствие с него. Нещо повече, бизнесът все повече минава и на следващо ниво, т.е. 
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веднъж след като е получена началната услуга по правно съответ-ствие с регламента, се минава на следващото ниво и процедурите по съобразяването с GDPR започват да се въвеждат в бизнес проце-сите много по-дълбоко. 
В заключение бизнес консултирането [5] и защитата на 

правните, финансовите и бизнес интересите обхващат въпро-
си, свързани с икономическата и финансовата дейност, страте-
гическото планиране, оптимизацията на общото функциони-
ране на компанията, въвеждането и развитието на бизнеса, из-
следването и прогнозирането на пазарите и търсенето, движе-
нието на цените, участието в обществени поръчки и др. Този 
вид дейност е една от най-бързо развиващите се професионал-
ни области в икономиката и представлява ключов сектор за 
икономическа промяна, насочена към обслужването и знание-
то за всеки вид бизнес.  

Литература 1. Асенов, Александър. Защита на търговската тайна при предос-тавяне на достъп до обществена информация. – В: Сборник с доклади от националната научна кръгла маса „Правната наука и бизнесът – заедно за устойчиво развитие на икономиката“, Икономически университет – Вар-на, 21.10.2016, с. 74 – 83. ISBN 978-954-21-0913-6. 2. Николова-Алексиева, В. Системи за пряко и косвено въздейст-вие върху дейността на фирмите. Монография. Пловдив: Интелексперт-94, 2013, 94 с. 109 ISBN-978-619-7220-46-9. 3. Попов, Г., В. Алексиева, В. Милушева. Икономика на фирмата. София: Стопанство, 2014. ISBN 978-954-644-006-1. 4. Стоянов, Николай. Правната наука в полза на бизнеса – прости отговори на сложни въпроси. – В: Сборник с доклади от националната на-учна кръгла маса „Правната наука и бизнесът – заедно за устойчиво раз-витие на икономиката“, Икономически университет – Варна, 21.10.2016, с. 93 – 99. ISBN 978-954-21-0913-6. 5. Prokopieva, Troyanov, Russenov & Partners. Law Firm. [online]. 
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НЕДОСТИГЪТ НА РАБОТНА СИЛА И ИКОНОМИЧЕСКА-
ТА МИГРАЦИЯ – ВЪПРОС ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ЕС 

Михаил МИХАЙЛОВ* 
Васил МИХАЙЛОВ** 

Over the past few years the labor shortage in the labor markets of the EU 
countries has become one of the most discussed topics along with economic 
migration by citizens between Member States on the one hand and by people from 
non-EU countries on the other. According to some Europeans, the integration of 
economic migrants into the economies of the host countries is the solution to the 
problem of labor shortage. The aim of this article is to identify and explore the 
labor shortage problem which is not sufficiently defined in Bulgaria and other EU 
Member States, and there is no harmonized European policy to deal with it and 
the consequences for the economy which will occur in long-term period. The role 
of economic migration is seen as a phenomenon and a possible solution to this 
problem. The study covers a three-year period from 2016 to 2018 inclusive.   

УВОД  Бъдещето на европейския трудов пазар е изправено пред ре-дица предизвикателства, сред които застаряващо население, ди-намично технологично развитие, несигурност в развитието на ня-кои европейски икономики и нарастващо търсене на ключови за икономиката професии. Идентифицирането на недостига на ра-ботна сила като проблем и формулирането на мерки и политики за справянето с него са от ключово значение за икономиката на Ев-
                                                 * Авторът е професор, доктор във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив. ** Авторът е доктор по икономика в Националния статистически институт. 
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ропейския съюз (ЕС). От икономическа гледна точка понякога на пазара за предлагане на труд възниква недостиг, когато търсенето на определен вид труд надвиши възможното му предлагане при повишаващо се заплащане и условия на заетост за този труд.  
ИЗЛОЖЕНИЕ  Недостигът се появява в резултат на липсата на необходими-те работници, които да приемат изпълняването на дадена работа при определени условия, или при липсата на работници със съот-ветните изискуеми умения и способности. Разминаване между тър-сенето и предлагането на труд с определени характеристики вина-ги ще има поради динамиката на пазара на труда и поради циклите на бизнес средата. Това е т.нар. „цикличен недостиг на работна си-ла“ (на англ. ез. „cyclical labor shortage“). Съществува и друг вид не-достиг на работна ръка и това е т.нар. „структурен недостиг на ра-ботна сила“ (на англ. ез. „structural labor shortage“), който може да бъде вреден в периоди на възстановяване на икономиката след криза и при растеж на икономиката. Някои структурни промени, като възприемането на нови технологии, е възможно да увеличат търсенето на определени умения, които не са налични на трудовия пазар в краткосрочен период, като например търсенето на IT спе-циалисти. При подходящи условия на труд и заплащане това под-тиква много млади хора да се насочат именно към тази сфера, а други, вече реализирали се на пазара на труда, да се преквалифи-цират и да се насочат също към подобни професии, което в дългос-рочен план би довело до отлив от ключови за функционирането на икономиката професии. Някои европейци гледат на емигрантите от Третия свят като на решение на проблемите със застаряването на населението и растежа на икономиката. Недостигът на работна сила е въпрос, който е поставян от работодателски организации и политици в ев-ропейските държави, като възможно решение пред тях се явява именно привличането на икономически мигранти (от други дър-жави в ЕС или извън ЕС). Докато вътрешната емиграция в България и държавите – членки на Европейския съюз, се свързва с урбанизацията и нивото на заетост на населението в различните региони, то външната 
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миграция е индикатор за социално-икономическото и политичес-кото развитие в отделните държави. Проблемът с недостига на работна сила в повечето държави – членки на ЕС, от Северозападна и Централна Европа предопределя миграцията на хората, живеещи в Централна и Източна (или извън ЕС) към Северозападна Европа. Но в исторически план това явление не е довело до съществена загуба на работни места за местните ра-ботещи за сметка на икономическите мигранти. Днес недостигът на работна сила надвишава равнищата си отпреди световната финансо-ва и икономическа криза в много от държавите – членки на ЕС. Съ-ществува нарастваща тревога у жителите на държавите от Западна и Северна Европа относно възможността мигриращите от Централна и Източна Европа, а и тези, идващи от Африка и Близкия изток, да от-немат работните им места, предлагайки по-ниска цена на труда, по-високо предлагане на труд, по-подходяща квалификация и др. Според данни на Евростат, публикувани през февруари тази година, обезкуражените лица в ЕС, които са се отказали да търсят заетост през 2017 г., са били 1.2 % (1 % – мъже; 1.4 % – жени) (Ди-
аграма 1). От диаграмата се вижда, че в Португалия, Италия, Хърватия, България и Румъния броят на обезкуражените лица е най-голям. Броят на обезкуражените лица може да бъде разгледан и като бъ-дещ потенциал за тези държави, защото тези лица могат да бъдат привлечени на пазара на труда, да придобият специализация или да се преквалифицират за нуждите на съответната икономика. Населението на България по последни данни на НСИ към 31.12.2017 г. е било 7 млн. и 50 хил. души, като обезкуражените лица, които не търсят или поради различни причини са се отказали да търсят заетост, са били 2.6 %, или 176 250 души. Този значителен брой лица може да бъде преквалифициран и назначен в професии, които са ключови за функционирането на икономиката, и в сектори-те, където има недостиг на работна сила. Това е едно от възможните решения на проблема с недостига на работна сила като цяло. Заста-ряването на населението и икономическата миграция от държавите от Източна Европа към по-развитите държави в Западна Европа ос-тавят държави като България и Румъния без работна сила и с нама-ляващо население. Намаляването на населението и неговите образо-вателни характеристики дефинират човешкия капитал на нацията, който е елемент от бъдещата икономика на знанието [5]. 
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Европейската комисия и Евростат изготвят годишни доклади относно недостига на работна сила в ЕС по държави за професиите с най-голям недостиг на специалисти, които обаче често са непъл-ни поради това, че държави, като България, Кипър, Естония, Пор-тугалия и Румъния, на национално ниво не предоставят данни на Комисията по този въпрос и поради това пълни динамични редове за тези държави не могат да се конструират. Всичко това прави ця-лостната картина неясна и поради това последствията за иконо-миката и бизнеса могат да бъдат предвидени, но не и измерени. Според ново изследване, оповестено през октомври 2018 г., на Германския икономически институт (IW) Германия е изправена пред безпрецедентен недостиг на квалифицирани работници в об-ластите наука, технологии, машиностроене и професиите, свърза-ни с математически изчисления (т.нар. „STEM професии“ – Science, Technology, Engineering, Mathematics) [4]. От изследването става яс-но, че германските компании не могат да запълнят 337 900 сво-бодни работни места от посочените по-горе професии. Цифрите показват увеличение от почти 6 % само за един месец в сравнение със септември 2018 г., което прави октомври месеца с най-голям недостиг на квалифицирана работна сила в тези професии, измер-ван някога в Германия, която е най-голямата икономика сред дър-жавите от еврозоната. Германският икономически институт е про-веждал и други изследвания през годините, свързани с т.нар. „STEM професии“, според които в периода 2011 – 2016 г. делът на напусналите подобен вид професия е нараснал от 14.3 на 19.9 %. През 2017 г. останалите работещи в тези професии са допринесли за икономиката на Германия около 190 млн. евро. Недостигът на квалифицирана работна сила (или само на ра-ботна сила) и икономическата миграция са дълбоко свързани по-между си. Икономическата миграция може да се разглежда в два аспекта. Единият е в контекста на миграцията между самите дър-жави членки, или иначе казано, вътрешната миграция в ЕС. След разширяванията на ЕС през 2004 г. (Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Словения, Малта и Кипър) и 2007 г. (Бъл-гария и Румъния) сред т.нар. „стари държави членки“ (ЕС-15) се по-родиха редица тревоги, че работниците от тези държави ще „зале-ят“ трудовите им пазари и ще лишат местните работещи от препи-тание или ще се превърнат в тежест за социалноосигурителните им системи. Тези притеснения не се оправдаха, което се доказа и от ня-



 94 

колко проведени изследвания по тематиката. Все пак ниският жиз-нен стандарт в държавите членки от Източна и Югоизточна Европа породи и продължава да поражда нагласи за емиграция към дър-жавите от Западна Европа в опит за намиране на по-добри условия за труд и заплащане. За сметка на описаните по-горе тревоги се по-явиха тенденции, които не могат да се определят като изолирани. Все повече работници, отиващи да спечелят с честен нискоквали-фициран труд на Запад, се оказват излъгани от работодателите си или от техните посредници относно условията на труд и заплаща-не. Освен това се оказва, че в масовия случай много висококвали-фицирани източноевропейци заемат работни места, които отгова-рят на по-ниска квалификация, което се явява инфлация на квали-фикацията им и е в разрез с европейското право. Икономическата миграция между държавите членки ощетява предимно по-слабо развитите икономически държави за сметка на по-силно развитите (Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Испания, Италия), които са захранвани с работна ръка и вече формиран човешки ка-питал, което ще предопределя доминиращото им икономическо състояние в ЕС през следващите няколко десетилетия. Дисбалансът на пазара на труда по отношение на квалифи-кационните умения ще се задълбочава. Затова Съветът на Европа през 2010 г. оторизира Европейския център за развитие на профе-сионалното обучение (Cedefor) да прогнозира тенденциите, свър-зани с търсенето и предлагането на квалификационни умения на работната сила в 28-те членки на ЕС [6]. Едно от основните предизвикателства пред европейския тру-дов пазар е преструктурирането на съществуващите икономически сектори във високотехнологични и свързаното с това нарастване на търсенето на висококвалифицирани кадри. Пенсионирането на поколенията от следвоенния бум на раждаемост освобождава го-лям брой работни места, което води до необходимост от замества-нето им. Този проблем е особено актуален за държавите с най-застаряващо население, като Германия, България и др. Цели секто-ри, като селско и горско стопанство, се нуждаят от работна сила, която може да бъде попълнена чрез имигранти. Глобализацията и бурното развитие на информационните и комуникационните технологии водят до преструктуриране на ико-номиката в световен мащаб. Традиционните производства в мате-риалния сектор отстъпват водещото си място на производството на 
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компютърно, оптично и електронно оборудване. В съвременната икономика, основана на знанието, секторът на услугите бележи най-голям ръст по отношение на заетостта (Холандия – 74 %, Германия – 62 %) [3]. Очакванията сочат прогресивно увеличаване на работните места в консултантските, счетоводните, правните, архитектурните и образователните услуги, търговията, рекламата, недвижимите имо-ти, туризма и други услуги в държавите – членки на ЕС. Прогнозите на Cedefor до 2030 г. посочват заместване на фи-зическия труд с интелектуален. Очакванията са, че от 5 новооткрити работни места около 4 ще изискват висока квалификация. Инвести-циите във висше образование и други форми на квалификация са основните средства за повишаване на уменията на човешкия капи-тал. Предвижданията за следващия десетгодишен период са за не-достиг на висококвалифицирани работници както в рамките на ЕС, така и в България. Търсенето на нискоквалифициран труд, свързан с персонални услуги, ще запази своя дял през близките години [6]. Другият аспект на икономическата миграция е емиграцията от държави извън ЕС. Тук най-често става въпрос за държави от Африка и Близкия изток. Миграционната вълна засегна много от държавите в ЕС, и особено тези в Югоизточна Европа. Тук пробле-мът е, че не всички лица, които са съставлявали миграционния по-ток, имат желание да се обучават, да работят и да изградят нов жи-вот в приемащите ги държави. Тези лица няма как да съдействат за проблема с недостига на работна сила в европейските държави. Според данни на Евростат за 2016 г. най-голям брой имиг-ранти са се насочили към Люксембург и Малта, съответно 39.2 и 38.1 лица на 1000 души население (Диаграма 2). Около 2 млн. души (граждани на държави извън ЕС) са имиг-рирали в ЕС през 2016 г. В същото време държавите – членки на ЕС, са разрешили гражданство да придобият почти 1 млн. души през същата 2016 г. Тези 1 млн. души представляват работна сила, коя-то, дори и да не е квалифицирана, променя демографската картина на държавите, в които ще се установят чужденците. Някои от тези държави членки, използвайки целенасочена политика, ще решат временно демографския проблем и проблема с недостига на ра-ботна сила. Но различията в културата, вярата, обичаите, търсена-та квалификация и дори желанието да се формира нов човешки капитал у тези чужденци може да се окаже пречка пред социализи-рането и интегрирането им на пазара на труда в приемащите ги  
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държави. Като резултат нивата на престъпност, безработица и си-вата икономика ще се повишат, а тежестта за социалноосигурител-ните системи на приемащите държави може се окаже непосилна.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Недостигът на работна сила може да бъде поне частично преодолян чрез реинтегриране на безработните на пазара на труда и чрез повишаване на квалификацията им, като по този начин се формира нов човешки капитал. През 2017 г. 18.8 млн. души са били безработните на територията на ЕС. Икономическата миграция съ-действа за влошаването на ситуацията с недостига на работна сила в едни държави за сметка на решаването на проблема в други. Не-достигът на работна сила може да бъде ограничен единствено чрез адекватни политики, свързани със: образоването на определени етнически групи; изграждането на мобилност на човешките тру-дови ресурси; тесен диалог между бизнеса, университетите и про-фесионалните гимназии, както и между бизнеса и държавните ин-ституции, като се даде приоритет на образованието, квалификаци-ята и ключовите за икономиката на всяка държава професии.  

Литература 1. Евростат. Неактивно население, което не търси заетост по пол, години и причина. [онлайн]. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics#
Labour_market_analysis_at_individual_level/. 2. Евростат. Миграция и миграционна статистика. [онлайн]. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_ 
migrant_population_statistics. 3. Михайлов, М. Особености на управлението на качеството в сфе-рата на услугите. Пловдив: Пайсий Хилендарски, 2018. 4. German Economic Institute. Labour market. Press Release, October 2018. [online]. https://www.iwkoeln.de/en/press/press-releases/labour-market. 
html. 5. Mihaylov, Vasil, M. Kicheva. (2017). Human Capital in the Context of Limited Resources and Diminishing Population. – In: International Multidisciplinary Conference „Science and society“, Scientific Journal „Econom-ics and Finance“, Edizioni Magi, Rome, Italy. 6. www.cedefor. europa.eu  
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ВЛАСТ И ПОЛИТИКА_______________________________ 
ГОДИНА III • БРОЙ 1 • 2019 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
ДЪРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

Иван ВИНАРОВ* 

Over the past two years, the European and Euro-Atlantic integration of the 
Western Balkans countries has gained a new impetus after a period of stagnation 
and lack of interest on the part of Brussels. A leading role in the process played 
the Bulgarian presidency of the Council of Ministers, during which a number of 
important events for Southeastern Europe took place. As a result, a clearer 
outlook emerges towards the beginning of 2019, but only with regard to three 
countries – Montenegro, Albania and Macedonia (with some conventions).   

Като инвестираме в стабилността и просперитета на Западните Балкани, 
инвестираме в сигурността и бъдещето на нашия Съюз. (…) При силна политическа 
воля, реални и трайни реформи и окончателно решаване на споровете със съседни 
държави Западните Балкани могат да постигнат напредък по своя път към ЕС. Ще 
посетя всяка от страните (…), за да отправя ясно послание: продължавайте с ре-
формите и ние ще продължим да подкрепяме европейското ви бъдеще. 

Жан-Клод Юнкер (председател на Европейската комисия)  
Западните Балкани са част от Европа: споделяме обща история, географс-

ко положение, културно наследство, възможности и предизвикателства – днес и в 
бъдеще. Общ е интересът да работим все по-сплотено за осигуряване на икономи-

                                                 * Авторът е главен асистент, доктор по политология, преподавател в катедра „По-литология“ в Университета за национално и световно стопанство – София. 
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ческото и социалното развитие на нашите народи, както и за сигурността. (…) 
Всеки от шестимата ни партньори трябва да преодолее веднъж завинаги мина-
лото, а всички ние заедно – да направим процеса на присъединяване на Западните 
Балкани към Европейския съюз необратим и да обединим отново континента. 

Федерика Могерини (върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС)  
Днес потвърждаваме, че вратата на Съюза е отворена за Западните Бал-

кани, които вече са анклав, заобиколен от ЕС, и че предложението ни е искрено. С 
новия подход, подплатен с конкретни мерки, укрепваме процеса на разширяване, за 
който са необходими надеждни усилия и реформи, по-специално за засилване на 
принципите на правовата държава. Трябва да продължим да работим за благото 
на гражданите. 

Йоханес Хан (комисар по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване)  На 12 юли 2017 г. в сайта на „Европейския журнал за публич-ни политики“ е поместен анализът на проф. Тобиас Бьомелт и проф. Тина Фрайбург „Прогнозиране на нивото на съгласуване с 
правилата за присъединяване към ЕС на държавите кандидатки 
2017 – 2050“1. Още при представянето на предварителните резул-тати в портала EurActiv [17] и в германския вестник „Tagesspiegel“ става ясно, че единствено Р Македония е в състояние да изпълни всички критерии за членство в ЕС преди 2023 г. Бьомелт и Фрайбург представят списък с критерии за изпълнение във всички сектори (от съдебната реформа до транспортната и енергийната политика), както и равнището на уеднаквяване на законодателст-вото на ЕС с цел прилагането му в рамките на националното право на държавите кандидатки. Освен югозападната ни съседка изс-ледването обхваща още Сърбия, Турция, Албания и Босна и Херце-говина, като са пропуснати Косово и Черна гора поради липса на достатъчно данни.2 Времевият хоризонт пред първите две държа-
                                                 1 Изследването е съвместна разработка на Есексия университет (University of Essex, 
UK), Швейцарския федерален институт по технологии (Swiss Federal Institute of 
Technology, Zurich) и Университета в Сант Гален (University of St Gallen, Switzerland) и е публикувано в бр. 6 на списанието (Вж. [14]). 2 Фрайбург смята, че Черна гора може да бъде сравнявана с Македония, „защото 
има подобни характеристики“ и следователно би могла да отговори по-бързо на изискванията на ЕС (Вж. Македония може да влезе в ЕС преди 2023 г., а Албания, Босна и Херцеговина – до 2050 г. – В: Сега, бр. 6025 (259), 2007. [онлайн]. [прегле-дан 30.11.2017 г.]. http://www.segabg.com/article.php?id=880195). 
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ви е средата на 30-те години, а последните биха могли да се надя-ват да изпълнят всички критерии чак около 2050 г.3 Авторите правят важното уточнение, че анализът изключва политическия аспект на проблема, в т.ч. мораториума на Европейс-ката комисия върху разширяването, нестабилността в Турция (и въвеждането на военно положение) след опита за преврат от 15 юли 2016 г., постоянните системни проблеми в Босна и Херцегови-на (и референдумите за отделяне на Р Сръбска), блокирането на възможността за членство (изобщо за какъвто и да е напредък в предприсъединителния процес) на Скопие заради спора за името с Гърция, непрестанното напрежение между Белград и Прищина, процеса на албанизация на Македония и честите намеси на Алба-ния във вътрешната ѝ политика, застоя при уреждането на кипър-ския въпрос между Атина и Анкара, откритото раздразнение на българската интелигенция (и някои значими политически кръго-ве) спрямо деструктивната политика на Сърбия по отношение на българското население в Западните покрайнини, съдебните про-цеси срещу военнопрестъпниците от времето на войната в Босна (1992 – 1995 г.), непрестанните намеси на големите световни сили, които често имат отрицателен ефект върху двустранните и мно-гостранните взаимоотношения в региона (например засилването на военното присъствие на американските войски в съюзнически-те държави от НАТО на Балканите, приемането на Черна гора в Алианса и острата ответна реакция на Русия) и т.н. Според финал-
ния извод разширяването се дължи главно на напредъка и 
действията на държавите кандидатки, а не на „експанзивната“ 
политика от страна на Брюксел.4 Въпреки това становището на двамата изследователи предс-тавя сравнително по-оптимистична визия, отколкото в официал-ните документи на европейските институции. В годишния доклад за Западните Балкани на Андре де Мюнтер, поместен в „Справоч-ника на ЕС“ през март 2017 г., както и в актуализираната версия от октомври 2018 г., се отчита следното (по държави) [15; 16]: 
                                                 3 Само Македония ще отговаря на условията за ЕС до 2023-та. – В: Нова телевизия. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. https://nova.bg/news/view/2017/11/07/197827/ 
само-македония-ще-отговаря-на-условията-за-ес-до-2023-та/. 4 Вж. Само Македония ще покрие критериите за членство в ЕС до 2023 г. – В: 
Actualno.com. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. https://www.actualno.com/balkani/ 
samo-makedonija-shte-pokrie-kriteriite-za-chlenstvo-v-es-do-2023-g-news_642732.html. 
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 Бившата югославска република Македония (името на държавата, което се използва в международните актове)5 канди-датства за членство от 2004 г., през декември 2005 г. ѝ е предоста-вен статут на кандидатка и от тук нататък ходът на страната по посока на европейската интеграция почти спира. След идването на власт на ВМРО-ДПМНЕ на Груевски успехите в това отношение не са много – примери за това са: приемането на Македония в Цент-ралноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) през юни 2006 г.,6 влизането в състава на Съвета за регионално сътрудничество (СРС) от самото му създаване на 27 февруари 2008 г. (на мястото на Пакта за стабилност като част от процеса на сът-рудничество в Югоизточна Европа – ПСЮИЕ) [11; 12], както и въ-веждането на безвизов режим за пътувания на македонските граждани на 19 декември 2009 г. [13]. Въпреки становището на ЕК от 14 октомври 2009 г., че е постигната стабилност във функцио-нирането на демократичните институции, реформата в полицията е напреднала, завършена е законодателната част от съдебната ре-форма, а функционирането на парламента се е подобрило,7 на засе-данието на 7 и 8 декември с.г. Съветът на министрите решава да не се съобрази напълно с позицията на Комисията и отлага старта на предприсъединителния процес: „Съветът (…) ще разгледа въпроса 
отново по време на следващото председателство“8. От тогава до съставянето на правителството на З. Заев (1 юни 2017 г.) не е отбе-лязан почти никакъв напредък.9 Междувременно в доклада на ЕП 
                                                 5 Относно цялостния път на интеграция на Македония от обявяването на незави-симостта ѝ да наши дни вж. [2]. 6 Споразумение за присъединяване на Република Македония към Централноев-ропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). Ратифицирано със за-кон, приет от 40-ото Народно събрание на 15 юни 2006 г. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.; в сила от 24.08.2006 г. – В: Ciela Norma AD. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. 
https://www.ciela.net/index.php/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/213553392 
8/issue/180/. 7 Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2009 – 2010 г. – В: 
Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета. Брюксел: Комисия на Европейските общности, 2009, с. 14 – 15. 8 Бивша югославска република Македония. – В: Съобщение за печата (Общи въп-роси) – 17217/09 (Presse 370). Брюксел: Главен пресцентър на Съвета на Евро-пейския съюз, 2009, с. 16 – 17. 9 В докладите си за 2015 и 2016 г. Комисията обвързва препоръката си за започ-ване на преговори само при спазване на вътрешното политическо споразумение от Пържино (юни/юли 2015 г.), и то само при постигане на значителен напредък в 
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се подчертава и значимостта на неразрешения дългогодишен спор с Гърция за държавното име на Македония като важна пречка пред по-нататъшната интеграция в ЕС – до двустранно решение се стига чак на 12 юни 2018 г. 
 Попадащите във втората категория – Сърбия и Турция, са на различен етап в предприсъединителния процес, особено като се вземат предвид политическите обстоятелства. Сърбия подава мол-ба за членство през декември 2009 г. и получава статут на канди-дат през март 2012 г. (след постигнатото споразумение за регио-нално представителство между Белград и Прищина). През юни 2013 г. Съветът одобрява препоръката на Комисията за стартиране на преговори, а началната дата е 21 януари 2014 г. На 13 декември 2015 г. започва разглеждането на нормализирането на отношения-та с Косово, както и на главите, свързани с принципите на право-вата държава. Сърбия направи крачка назад в своята евроинтегра-ция, след като през януари 2016 г. почти не стигна до военен конф-ликт вследствие на изненадващата инициатива на Белград с пус-кането на изографисан с православни икони влак в посока Косовс-ка Митровица.10 Но въпреки това до края на 2017 г. са отворени общо 12 преговорни глави, а в началото на ноември председателят на ЕК Ж.-Кл. Юнкер споделя очакването, че Сърбия (заедно с Черна гора) ще стане членка на ЕС преди 2025 г. – становище, което впос-

                                                                                                                   изпълнение на неотложните реформи. Преди това, през април и юни 2015 г., Съ-ветът изразява загриженост по повод на влошаващата се обстановка в страната, настъпването на политическата криза и несъстоялата се спешна изборна реформа (Вж. Заключения на Съвета относно Бившата югославска република Македония – 8038/15 COWEB 22. – В: Съвет по общи въпроси, 21 април 2015 г. Брюксел: Гене-рален секретариат на Съвета на Европейския съюз, 2 с.; Бивша югославска репуб-лика Македония – Заключения на Съвета – 10166/15 COWEB 58. – В: Съвет по об-щите въпроси, 23 юни 2015 г. Брюксел: Генерален секретариат на Съвета на Евро-пейския съюз, 3 с.; Доклад за Бивша югославска република Македония 2016 г. – SWD(2016) 362. – В: Съобщение относно политиката за разширяване на ЕС 2016. Брюксел: Европейска комисия, 88 с.). 10 Косовският президент Х. Тачи заявява: „Влизането на влак в Косово, който има 
националистически елементи, противоречащи на конституцията и законите на 
страната, е неприемливо. Това, което е незаконно и нарушава държавния сувере-
нитет на Косово, трябва да се предотврати. Този влак е провокация и косовските 
власти трябва да предприемат необходимите законови мерки, за да възпрепятс-
тват неговото движение“ (Вж. [1]). 
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ледствие е официализирано (през февруари 2018 г.), когато Коми-сията публикува нова стратегия за Западните Балкани.11 Колкото до Турция, въпреки че попада в изследването на Бьомелт и Фрайбург, тя не е част от Западните Балкани и по тази причина не попада в предмета на настоящия анализ. 
 Според авторите на същото изследване присъединяване-то на Албания и Босна и Херцеговина е считано по-скоро за ми-раж, отколкото за близка перспектива. Но политическите реалнос-ти водят до две отличаващи се от това заключения: първо, положе-нието на Албания не е много по-различно от това на Македония и Черна гора, още повече че с втората вече членуват в НАТО; и второ, по тази причина (а и по ред други) Тирана и Сараево не могат да са в една и съща интеграционна позиция и не следва да бъдат поста-вяни под общ знаменател (т.е. в една времева категория). Албания подава молба за членство на 28 април 2009 г., ня-колко дни след влизането в сила на ССА между ЕС и Тирана. През 2012 г. ЕК отбелязва добър напредък и препоръчва на страната да се предостави статут на кандидат-член, но при условие, че бъде даден ход на все още непроведените реформи. През октомври 2013 г. Комисията недвусмислено препоръчва да се предостави статут на Албания на кандидат, който тя получава през юни 2014 г. С ог-лед на отбелязания от страната напредък Комисията препоръчва на два пъти (2016 и 2018 г.) да бъдат стартирани преговорите за присъединяване. Босна и Херцеговина е потенциална държава кандидатка. ССА е договорено и подписано през юни 2008 г., но влизането му сила е временно замразено поради неспособността на страната да изпъл-ни ключово решение на Европейския съд по правата на човека. Об-новеният подход на ЕС към Босна дава възможност ССА да влезе в сила на 1 юни 2015 г. На 15 февруари 2016 г. страната подава мол-ба за членство и на 9 декември с.г. ЕК представя въпросник, на ба-зата на който ще оформи становището си по отношение на Сарае-во. Комисията получава отговорите на 28 февруари 2018 г. и по-настоящем изготвя своята позиция. 

                                                 11 Вж. Юнкер: Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към ЕС преди 2025 г. – В: News.bg. [онлайн]. [прегледан 6.01.2018 г.]. https://news.bg/world/yunker-
sarbiya-i-cherna-gora-mogat-da-se-prisaedinyat-kam-es-predi-2025-g.html; Юнкер: Сърбия и Черна гора ще влязат в ЕС до 2025 г. – В: 24часа.bg. [онлайн]. [прегледан 6.01.2018 г.]. https://www.24 chasa.bg/novini/article/6539706. 
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 Липсата на данни в изследването на Бьомелт и Фрайбург за Черна гора и Косово правят евентуалния анализ за възможнос-тите пред тяхната бъдеща европейска интеграция единствено хи-потетичен. Но не така стоят нещата, що се отнася да позицията на ЕП, представена от Де Мюнтер. Тя се свежда до следното: Черна гора подава молба за членство в ЕС през декември 2008 г. – повече от две години след обявяването на своята незави-симост, призната от всички държави членки (за разлика от тази на Косово). Страната е със статут на кандидат от декември 2010 г. Първоначалният стадий от преговорите стартира през декември 2013 г. и до края на 2017 г. са отворени 30 от общо 35 преговорни глави. Както вече бе упоменато, понастоящем новата стратегия на ЕК за Западните Балкани поставя Черна гора в групата на отлич-ниците и така тя заедно със Сърбия би могла да се стане част от Общността до 2025 г. Също като Босна и Херцеговина Косово е потенциална дър-жава – кандидат за членство. Проблемът е, че страната не е приз-ната за независима държава от пет членки на ЕС – Гърция, Испа-ния, Кипър, Румъния и Словакия. В тази връзка ЕС назначава вър-ховен представител на своята мисия в Прищина, чието название е EULEX (но понастоящем тя постепенно се преустановява). През 2012 г. е създадена пътна карта за либерализиране на визовия ре-жим. В четвъртия си доклад от май 2016 г. ЕК стига до заключени-ето, че Косово е изпълнило всички изисквания, с изключение на две, като едното от тях е ратифицирането на граничното споразу-мение с Черна гора. Това става факт през март 2018 г. и на дневен ред остава само второто изискване – доказани резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност. Но основополагащо относно бъдещата интеграция на Косово е прилагането на диалога на високо равнище между Прищина и Белград, който се провежда с посредничеството на ЕС и следва да доведе до правно обвързващо споразумение за цялостно нормализиране на отношенията. От казаното дотук става ясно, че Черна гора и Косово също не са в една и съща интеграционна позиция и не би следвало да по-паднат в обща аналитична рамка – за разлика от очевидната липса на аргументация при групирането на Албания и Босна, тук по-скоро грешката е вследствие на липсата на данни и на достатъчен обем информация. 
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Задължително условие за присъединяване към ЕС е решава-нето на всички двустранни спорове със съседни държави от кан-дидатите за членство. В този смисъл шансовете за успешна бърза интеграция на държавите от региона на Западните Балкани изг-лежда труднопостижимо. Ентусиазмът рязко спадна след убийст-вото на лидера на косовските сърби Оливер Иванович в Прищина на 16 януари 2018 г. И ако до този момент у сръбското малцинство в Косово се бе настанил траен страх от мнозинството етнически албанци, то след показната екзекуция на водещ политик пос-ледните имат основание да се страхуват повече от агресията на сърбите. На 17 февруари непризнатата от някои членове на ЕС за независима косовска държава отбеляза десет години от едност-ранното обявяване на отделянето си от Сърбия. Обществото е раз-двоено – страната е отчайващо бедна; косоварите са единствените на запад от Русия заедно с гражданите на Беларус, които са без свободен достъп до Шенген; мнозинството от жителите на Косово считат, че политическите им лидери са замесени (дори зависими от) с организираната престъпност; много от тях са военнопрес-тъпници, но в същото време са обявени и за герои от войната; за жителите на Косово политиката не се занимава с решаването на проблеми, а с подялба на облаги (щом сръбските депутати в пар-ламента подкрепят новия премиер Р. Харадинай, обвинен от Белг-рад за убийства на сърби и етническо прочистване); в същото вре-ме съществуват доказателства, че албанската и сръбската мафия разширяват своето сътрудничество; добре известна е практиката за разпределяне на фиктивни работни места в болници и училища, като тази „гигантска верига от хора“ (думите са на журналистката от С. Митровица Т. Лазаревич) е задължена впоследствие да гласу-ва за своя ментор.12 Това са само част от огромните препятствия, които стоят пред успешния старт на присъединителния процес. Те не засягат само Косово, а влияят практически върху всички визирани държа-ви от региона. В опит да демонстрира стремеж към постепенно уеднаквяване на позициите сръбското правителство поставя на дневен ред разширяването на преговорите с Прищина към други въпроси. Сред тях най-сложният е за преначертаването на грани-
                                                 12 Вж. Насилието в Косово остава. – В: Икономист, бр. 8, 23.02. – 1.03.2018 г. София: Ес Медия, с. 40. 
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ците. Според върховния представител на белградското правителс-тво в Косово М. Джурич обитаваната от сърби северна част на бив-шата автономна област трябва да се присъедини към Сърбия. Па-ралелно с това сръбските райони с албанско мнозинство трябва да станат част от Косово. Идеята среща съпротивата на живеещите по тези места сърби и предвещава тяхното изселване, което като вся-ко такова ще се извърши по насилствен начин. Реалните перспек-тиви за размяна на територии са нищожни. Ако косовските грани-ци бъдат преначертани съгласно етническия принцип, незабавно същото ще поискат босненските сърби и македонските албанци. Това със сигурност означава война. Несъгласието на американците и германците с подобен сценарий предварително обрича този план на провал. По думите на сръбския президент Вучич „Случаят е 
приключен“13. По отношение на НАТО инициатива за по-голяма активност и ангажираност подема в края на месец ноември 2017 г. свързаният с Алианса американски външнополитически Атлантически съвет. Традиционно изпреварваща европейската интеграция, атланти-ческата е тази, която открива пътя на новите членки на Северно-атлантическия пакт към присъединяване в ЕС. В този случай ва-шингтонската администрация подчертава нарастващото значение на Западните Балкани в своята външна политика през последната година и половина и по този начин показва ясно на Брюксел не-достатъчната инициативност по отношение на региона. Какво се казва в доклада, озаглавен „Балканите напред: Но-
вата стратегия на САЩ в региона“?14 Т.нар. „нова стратегия“ на САЩ за Западните Балкани е съсредоточена основно върху държа-вите от бивша Югославия. Тя включва постоянно военно присъст-вие чрез базата „Бондстийл“ в Косово, помиряване със Сърбия, ак-тивна роля в разрешаването на споровете между Белград и При-щина, както и по оста Атина – Скопие. В региона вече е постигнат забележим напредък – Словения и Хърватия са напълно интегри-рани в ЕС и НАТО (въпреки нерешения пограничен спор), а Черна гора и Албания са членки на Алианса. 
                                                 13 Пак там. 14 Вж. Какво предвижда нов план на САЩ за Западните балкани. – В: Vesti.bg. [он-лайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. https://www.vesti.bg/sviat/balkani/kakvo-predvizhda 
-nov-plan-na-sasht-za-balkanite-6076663. 
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Но атлантиците се позовават на българския политолог Ив. Кръстев, според когото „Западните Балкани са слабото място на 
Европа“. Неефективните държавни институции, трайната безрабо-тица, почти перманентната политическа криза и широкоразпрост-ранената корупция са само част от належащите за решаване проб-леми. Радикализацията на младите мюсюлмани като следствие на бежанския поток в Европа е много силна предпоставка за бъдещи кръвопролитни конфликти. Ролята на Брюксел американците виждат по следния начин: „Независимо от желанието на региона 
да бъде част от Западния свят и неговите институции оконча-
телният изход не би трябвало да се счита за окончателно 
решен. САЩ (…) трябва да изпратят ясна обща визия за региона. Те 
трябва да координират действията си с ЕС за възстановяването 
на ясната обща трансатлантическа цел на политическо ниво“ [8]. Пред „Гласът на Америка“ вицепредседателят на Атланти-ческия съвет Д. Уилсън обобщава: „Западните Балкани трябва 
да бъдат интегрирани в ЕС, когато става въпрос за транспорт и 
енергетика. Това е възможност за сътрудничество между САЩ и 
Европа. Във времена, когато много хора не очакват Вашингтон и 
Брюксел да имат еднакви позиции, Балканите ни дават въз-
можност за сътрудничество и успех“. Уилсън дава отрицателен пример с Македония след провала на опита ѝ за членство през 2008 г. в Букурещ. Ако бъде игнориран регионът, светът може да стане свидетел на избухването на нова криза по оста Белград – Прищина, в Босна и Херцеговина и дори в Македония. „Американс-
ката дипломация трябва заедно с ЕС да ръководи част от тези 
усилия и да не остава на заден план.“15 Подобно на Бьомелт и Фрайбург, във Вашингтон отчитат, че тяхната държава също е по-заинтересована от интегрирането на Западните Балкани, отколкото Брюксел.16 Разликата в двете пози-ции идва от факта, че европейските държави предлагат на общест-веността сравнително оптимистична визия, поне що се отнася до 
                                                 15 Новата стратегия на САЩ за Балканите: Никаква промяна на границите. – В: 
Студия Трансмедия. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. http://www.transmedia.bg/ 
2017/11/29/новата-стратегия-на-сащ-за-балканите-н/. 16 Показателна в това отношение е позицията на бъдещия американски посланик в Скопие Х. Б. Ий: „…за нас е много важно Балканите да бъдат успешни, това мяс-
то да се превърне в проспериращо“ (Вж.: Хойт Браян Ий: САЩ остават на Балкани-те. – В: Сега. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. http://www.segabg.com/article.php 
?id=883558). 
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Македония и Черна гора. За разлика от тях американската дипло-мация предупреждава за възможни бъдещи катаклизми, ако Евро-па продължава да отстъпва от водещата си роля на обединител и интегратор. Нарастващото значение на полуострова е сполучливо отбе-лязано от македонския външен министър Н. Димитров: „Балкани-
те са в светлината на прожекторите“. През последните 12 години за ЕС те бяха на заден план – точно толкова време мина, откакто на държавите от региона бе предоставена европейска перспектива. По думите на програмния директор по европейски политики и гражданско участие в Института „Отворено общество“ М. Лесински, когато нещо се постави като приоритет от гражданите и полити-ците, то става реалност и напротив, когато има песимизъм, рефор-мите спират [3]. Според Кр. Даниелсон – ръководител на Генералната дирек-ция „Добросъседство“ към ЕК, ставаме свидетели на нов импулс в евроинтеграцията на Западните Балкани, продиктуван от вътреш-ните промени в тези държави в усилията им за присъединяване към европейското семейство. „Има нужда от огромни усилия за ре-
форми. И ролята на ЕК и на държавите членки е да ги подкрепяме в 
техните усилия.“ Главните проблеми по пътя към Европа са ко-рупцията, липсата на върховенство на закона, нереформираната икономика и пр. [4]. Българското председателство на Съвета на министрите успя да наложни в европейския дневен ред дискусия относно интегра-цията на Западните Балкани. Неглижирана доскоро, темата полу-чава силен тласък благодарение на успешното сътрудничество на правителствата на България и Македония след встъпването на премиерския пост на З. Заев. След първата официална среща между министър-председателите на двете съседни държави на 20 и 21 юни 2017 г. в София българският външен министър Ек. Захариева заявява, че Западните Балкани ще са приоритет по време на наше-то председателство.17 В рамките на председателското трио Естония – България – Австрия попадат пет основни въпроса на 18-месечната програма: икономическото развитие и работните мес-

                                                 17 Вж. Захариева: Западните Балкани ще са приоритет по време на председателс-твото ни. – В: Actualno.com. [онлайн]. [прегледан 30.11.2017 г.]. https://www. 
actualno.com/politics/zaharieva-zapadnite-balkani-shte-sa-prioritet-po-vreme-na-
predsedatelstvoto-ni-news_619548.html. 
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та; защитата на правата на европейските граждани; изгражда-
нето на енергиен съюз и политики за климата; сигурността и пра-
восъдието; и миграцията и ролята на Европа като фактор на 
международната сцена, в който влиза и въпросът за Западните Балкани.18 По време на срещата на външните министри на държавите от Източна и Централна Европа в Будапеща на 11 октомври 2017 г. Захариева подчертава, че освен политическата подкрепа за шестте държави от региона на Западните Балкани, които искат да се при-съединят към ЕС, трябва да бъде оказана техническа и експертна помощ в преговорния процес. Присъединявайки се към приветст-вието на чешкия зам.-външен министър Я. Дюр към българската страна за намерението ѝ да постави начело в европейския дневен ред интеграцията на западнобалканските държави, първият дип-ломат на Унгария П. Сиярто изказва още по-оптимистична визия за процеса: „Искаме дата за започване на преговори за Р Македония и 
Албания, и то не по-късно от първото тримесечие на 2018 г.“19. За повишеното международно доверие в българската държава вследствие както на председателството на Съвета на министрите, така и на дипломатическите успехи на балканската сцена през 2017 г. (и донякъде през 2018 г.), е показателен фактът, че заинтересова-ните държави сами търсят помощ от нас. При посещението на бъл-гарския президент Радев в Босна и Херцеговина през месец юни 2017 г. председателят на Председателството в Сараево Мл. Иванич заявява, че неговата родина очаква приближаването си до ЕС и раз-чита на приятелска подкрепа от България. София очевидно осъзна-ва своята важна роля в целия интеграционен процес – това се пот-върждава и от думите на държавния глава, според когото нашата страна може да помогне много за това Босна и Херцеговина да полу-чи статут на кандидат. Оптимизъм личи и в настроенията на бос-ненския политически елит, сполучливо обобщени от председателя: 
                                                 18 Тази позиция е застъпена и от министъра на българското председателство на Съвета на ЕС Л. Павлова още преди официалното ѝ встъпване в новосъздаденото министерство. Според нея Западните Балкани трябва да бъдат приемани като кауза, за да има мир, стабилност и просперитет в региона (Вж. [6]; Лиляна Павло-ва: Вярвам, че Западните Балкани са кауза. – В: 24 часа. [онлайн]. [прегледан]. 
https://www.24 chasa.bg/novini/article/6493183). 19 Вж. Източна Европа иска Западните Балкани в ЕС. – В: News.bg. [онлайн]. [прег-ледан 11.10.2017 г.]. https://news.bg/int-politics/iztochna-evropa-iska-zapadnite-
balkani-v-es.html. 
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„Босна и Херцеговина очаква приближаване до ЕС. Ние сме в края на 
процеса за получаване на статут за кандидат. (...) Състоянието в 
Босна и Херцеговина е много по-добро, отколкото се смята“ [10]. Антоний Гълъбов дава гласност на широкосподеляното у нас становище, че задълбочаването на европейската интеграция съв-пада с българския национален интерес. По отношение на Западни-те Балкани България постига отлични резултати там, където има наличие на общностна регулация. По този начин нарастват бъл-гарските възможности за трансфер на модели и решения, на под-ходи от европейската регулация в други сфери на обществения живот. ЕС е галактика от вътрешни съюзи и в това отношение една държава е толкова по-важна, в колкото повече такива съюзи при-съства.20  *     *     * Големият оптимизъм от втората половина на 2017 г. е заме-нен с умерен песимизъм в изявленията на европейските лидери от началото на 2018 г. Според оценката на ЕК дори най-напредналите Сърбия и Черна гора, с които вече се водят преговори за членство, имат проблеми с базови ценности на демокрацията и върховенст-вото на закона – в тях се вихри организираната престъпност и мо-же да се говори за завладяна държава. Красноречиви са думите на един европейски консултант, специализирал в подкрепата на де-мократичните реформи: „Когато виждам проучванията в Сърбия, 
понякога се чудя какво правим тук“. Допитване на Белградския център по политика на сигурността показва, че 1/3 от сърбите би-ха гласували за присъединяване към Евразийския съюз, а за ЕС – 42 %. Но ако интегрирането в Общността изисква задължително признаване на косовската независимост, то тогава огромното мно-зинство от сръбските граждани убедително биха гласували против. От друга страна е негативното отношение на голяма част от за-падноевропейците към перспективата за присъединяване на Сър-бия, Черна гора, Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косо-во към ЕС. По думите на Й. Армаколас – директор на програмата „Югоизточна Европа“ на Гръцката фондация за европейска и меж-дународна политика (ELIAMER): „Не е ясно как включването на но-

                                                 20 Вж.: Лиляна Павлова: Вярвам, че Западните Балкани са кауза. – В: 24часа.bg. [онлайн]. [прегледан 5.12.2018 г.]. https://www.24chasa.bg/novini/article/6493183. 
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ви и предимно проблематични държави ще бъде прието от поли-
тиците и обществата в държавите членки“ [9]. Въпросът е как едновременно на държави, като Албания и Косово, да се обещае членство в ЕС в обозримо бъдеще, като в съ-щото време не се плаши обществеността с нова вълна на разширя-ване, след като Съюзът все още не се е справил с последиците от предишните. В новата „Стратегия за надеждна перспектива за раз-ширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западни-те Балкани“21 Комисията умишлено не използва думата „разширя-ване“. Посочената възможна дата за прием на първите държави е 2025 г., която е „постижима, но амбициозна цел“. Брюксел не крие, че няма да допусне повторение на случая с България и Румъния, които бяха приети в ЕС без нормално работещи правоохранителни органи и оптимизирана държавна администрация: „Надеждната 
перспектива за разширяването изисква постоянни усилия и необ-
ратими реформи. Напредъкът по европейския път е обективен и 
основан на заслугите процес, който зависи от конкретните резул-
тати, постигнати от всяка отделна държава. (…) Няма да има 
държава, която да се присъедини към ЕС, ако не е изпълнила всички 
условия в областта на върховенството на закона“22. За да спазят критериите за членство в ЕС, Западните Балкани трябва да изпълняват всеобхватни реформи в ключови области, като въвеждането на принципите на правовата държава – съдебна реформа, борба с корупцията и организираната престъпност, както и реформа на публичната администрация. Необходимо е да бъде засилено функционирането на демократичните институции, както и да се предприемат икономически реформи за преодоляване на структурните слабости, ниската конкурентоспособност и високото равнище на безработицата. Ключово условие е всички държави 
да се ангажират да преодолеят наследството от миналото чрез постигане на помирение и разрешаване на дългогодишните проб-
                                                 21 Вж. Стратегия за Западните Балкани: ЕС представя нови водещи инициативи и подкрепа за ориентирания към реформите регион – IP/18/561. Страсбург: Евро-пейска комисия. [онлайн]. [прегледан 25.03.2018 г.]. http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-561_bg.htm. 22 Вж. ЕК прие стратегия за разширяването на ЕС към Западните Балкани. – В: 24 часа. [онлайн]. [прегледан 25.03.2018 г.]. https://www.24chasa.bg/novini/article/ 
6702608; [11;12]. 
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леми, най-вече на граничните спорове – това важи с особена сила за сръбските и косовските политически лидери.23 ЕК обявява шест водещи инициативи в подкрепа на усилията за интеграция на региона: принципи на правовата държава, сигур-
ност и миграция, социално-икономическо развитие, транспорт и 
енергийни връзки, програма в областта на цифровите технологии и помирение и добросъседски отношения. Конкретни действия следва да се предприемат най-късно до 2020 г., а финансирането от страна на ЕС ще е чрез поетапното увеличаване по линия на Инст-румента за предприсъединителна помощ (ИПП).24 Стратегическият документ разяснява стъпките, които Сър-бия и Черна гора трябва да предприемат с цел приключване на присъединителния процес до 2025 г. – другите държави могат да ги настигнат, но към този момент преговорен процес протича само с Белград и Подгорица. Албания и БЮРМ отбелязват значителен напредък по пътя си към ЕС и Комисията изявява готовност да из-готви препоръки за започване на предприсъединителни преговори (въз основа на изпълнените условия). ЕК ще започне изготвянето на становище относно молбата за членство на Босна и Херцеговина след получаване на изчерпателни и цялостни отговори на предос-тавения въпросник. При непрекъснати усилия и ангажираност Са-раево ще получи своя статут на кандидат. Косово има възможност за траен напредък чрез изпълнение на Споразумението за стаби-лизиране и асоцииране (ССА), както и да ускори напредъка си по пътя към ЕС. Но Комисията прави лаконичната и (не)двусмислена забележка: „…когато обективните обстоятелства са налице“25. 
                                                 23 Председателят на ЕК Юнкер предупреждава по безкомпромисен начин държа-вите от региона, че нито една от тях няма да бъде поканена за членство, докато не разрешат всички гранични спорове със съседите си: „Тези проблеми трябва да 
бъдат разрешени преди да има присъединяване, или няма да има по-нататъшно 
присъединяване“ (Вж. Юнкер предупреди Западните Балкани да забравят за ЕС, докато има гранични спорове. – В: News.bg. [онлайн]. [прегледан 25.03.2018 г.]. 
https://news.bg/int-politics/yunker-predupredi-zapadnite-balkani-da-zabravyat-za-es-
dokato-ima-granichni-sporove.html). 24 За последните 11 години общата сума по ИПП надхвърля 10 млрд. евро (Вж. С 6 инициативи ЕС стимулира членството на Сърбия и Черна гора. – В: News.bg. [он-лайн]. [прегледан 25.03.2018 г.]. https://news.bg/euronews/s-6-initsiativi-es-stimulira-
chlenstvoto-na-sarbiya-i-cherna-gora.html). 25 Вж. Европейската комисия прие стратегия за разширяване към Западните Бал-кани. – В: Агенция „КРОСС“. [онлайн]. [прегледан 25.03.2018 г.]. http://www.cross. 
bg/balkani-zapadnite-regiona-1567204.html#.WrfHQeJZrbU. 
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Пореден опит за засилване на интензитета на процеса по ин-теграция на шестте е направен на 17 май 2018 г. в София. По време на срещата на върха лидерите на ЕС подписват „Декларация за За-падните Балкани“ в която обаче липсва дата за потенциалното следващо разширяване към държавите от региона. В допълнител-ния анекс, наречен „Приоритетна програма от София“, се набеляз-ват конкретни стъпки и цели в подготовката за членство. Въпреки твърде общия текст на „Декларацията“ (изпълнен основно с при-ветствия, потвърждения и засвидетелстване на подкрепа), в до-пълнителната част се обръща по-конкретно внимание на ключови секторни политики и теми, като: върховенство на закона; права на 
човека и малцинствата; устойчивост; сигурност; сътрудничество 
за пресичане на миграционните потоци; киберсигурност; добросъ-
седство и регионална стабилност; борба с тероризма; напредък 
към цифрова икономика и др. [7]. До края на българското председателство на Съвета се случ-ват още две събития от фундаментална стойност за бъдещото разширяване на ЕС в посока Югоизточна Европа. На 17 юни 2018 г. външните министри на Гърция и Македония – Коздиас и Димит-ров, подписват т.нар. „Окончателно споразумение за решаване на македонско-гръцкия спор за името и за стратегическо партньорст-во“, по-известно като „Договор от Преспа“.26 Най-важният негов текст е поместен в т. 3(в) на чл. 1 от Част 1 и се свежда до следното: 
„Официалното име на Втората страна ще бъде ‘Република Северна 
Македония’, което ще представлява конституционно име на Вто-
рата страна и ще се използва erga omnes, както е предвидено в то-
ва споразумение. Съкратеното име на Втората страна ще бъде ‘Се-
верна Македония’“. Общественото мнение се обединява около констатацията, че подписването на Преспанския договор е исторически момент за нашия регион. Показателни са думите на двамата премиери. Спо-ред Заев: „Регионът има вече една нова реалност. (...) Изолацията 
не носи приходи за никого“. Ципрас допълва: „Това ще бъде катего-
рично затваряне на една глава на различията в региона, (...) който 
преживя достатъчно страдания“ [5]. Но първоначалното заклю-чение, че с акта на подписването на договора се слага край на про-
                                                 26 Вж. Конечен договор за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратешко партнерство. – В: Влада на Република Македониjа. [онлайн]. [прегледан 5.12.2018 г.]. https://vlada.mk/node/14958. 
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дължаващия повече от 25 години спор за името на югозападната ни съседка, не се оказва вярно докрай. Продължаващите и до днес масови протести и постоянни заплахи към властта от страна на опозицията (а също и от коалиционните партньори в управление-то) както в Атина, така и в Скопие, не предвещава успешен завър-шек на процеса продвустранна ратификация на този фундамента-лен международен акт. Въпреки че македонската държава нап-редва значително в процеса на внедряването му във вътрешното законодателство чрез конституционни изменения,27 изходът от ратификационната процедура в гръцкия парламент е с много не-известни. А оставката на значима фигура от ранга на Н. Кодзиас предвещава трудна, ако не и невъзможна битка за защита на пос-тигнатото в Преспа.28 Второто важно събитие е взетото решение от европейските министри по време на последното заседание на Съвета в рамките на българското председателство за оповестяване на условна да-
та за започване на преговори за присъединяване към ЕС на 
Македония и Албания – през месец юни 2019 г. Двете държави имат срок от една година да работят за покриване на четирите поставени условия, а именно: да се проведат определени спешни 
реформи; да се ратифицира и приложи Преспанският договор; да 
последва положителен доклад на ЕК; и накрая решение на Съвета 
на ЕС. Въпреки обявените резерви от страна на Франция, Холандия и Дания подкрепата на германското външно министерство се оказва достатъчна за стартиране на процеса.29 По време на петата среща от т.нар. „Берлински процес“, прове-дена в Лондон през юли 2018 г., еврокомисарят Хан подава трево-жен сигнал относно бъдещата европейска интеграция на държавите от Западните Балкани. Отрицателната оценка на европейските ли-дери е по отношение на първото представено по-горе условие – не-обходимостта от реформи за гарантиране на върховенството на за-кона: „Признавам, че нашите държави членки стават все по-
                                                 27 Вж. Во Собрание уставни измени – фаза два. – В: Плусинфо.мк. [онлайн]. [прегле-дан 5.12.2018 г.]. https://plusinfo.mk/во-собрание-уставни-измени-фаза-два/. 28 Вж. Външният министър на Гърция подаде оставка. – В: Сега. [онлайн]. [прегле-дан 5.12.2018 г.]. https://segabg.com/hot/vunshniyat-ministur-na-gurciya-podade-ostavka. 29 Вж. ЕС започва преговори с Албания и Македония през юни догодина, но при условия. – В: Mediapool.bg. [онлайн]. [прегледан 5.12.2018 г.]. https://www. 
mediapool.bg/es-zapochva-pregovori-s-albaniya-i-makedoniya-prez-yuni-dogodina-no-
pri-usloviya-news280770.html. 
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нетърпеливи по този въпрос, защото виждат, че това е от ключово 
значение – борбата срещу корупцията, медийната реформа и незави-
симостта на съдебната система. (...) Приемането на държави, като 
Албания, Сърбия, Македония, Черна гора и Косово, в ЕС представлява 
шанс да се изнася стабилност към региона, а алтернативата на 
статуквото просто ще доведе до внос на нестабилност в ЕС“30.  *     *     * През последните две години процесът на интеграция на За-падните Балкани бе събуден от обхваналата го преди това летар-гия. Неговата динамика е различна в зависимост от международна-та обстановка, и най-вече от взаимодействието между шестте. Ако в началото на този своеобразен „интеграционен ренесанс“ превес взема оптимизмът и се наблюдава относително единодушие във връзка с близките перспективи пред бъдещите членки на НАТО и ЕС, то във втората фаза прави впечатление частично отдръпване на западните партньори. Моментът съвпада с началото на българско-то председателство на Съвета на министрите. През тази половин година до голяма степен е възвърната вярата в значимостта на ин-теграцията на региона. През шестте месеца след това се оформя своеобразен трети етап – време на диференциран подход към кан-дидатите за членство. Докато в началото с добри стартови позиции разполагат единствено Македония и Черна гора, към ден днешен по една или друга причина към тях е зачислена и Албания (която в на-чалото е приемана като слабоперспективна, с реален шанс за член-ство чак към средата на XXI век). В сегашната ситуация Тирана и Подгорица могат да довършат докрай започнатото с приемането им в НАТО, а Македония да реализира и двете интеграционни цели в точно дефинируем исторически момент – до 2025 г. По друг начин стоят перспективите на останалите държави от региона. Въпреки нелошите показатели на Сърбия непрекъсна-то съществуващите и нови потенциални конфликтни точки с Ко-сово играят ролята на възпиращ фактор. Времевият хоризонт пред 
                                                 30 Вж. В Лондон лидери от Западните Балкани ще търсят начини да ускорят евро-интеграцията. – В: Дневник.бг. [онлайн]. [прегледан 5.12.2018 г.]. https://www. 
dnevnik.bg/sviat/2018/07/10/3240977_v_london_lideri_ot_zapadnite_balkani_shte_tursia
t/; ЕС става все по-нетърпелив заради нежеланието на Западните Балкани да нап-равят реформи. – В: Пак там. https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/07/11/3280159_es 
_stava_vse_po-neturpeliv_zaradi_nejelanieto_na/. 
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тези две държави е много напред в бъдещето, но поне интеграция-та е (донякъде) възможна – особено що се отнася до сръбското членство в Общността. За разлика от тях в сегашния си вид държа-вата Босна и Херцеговина не разполага с каквито и да е основания и не би мигла да защитава претенции за бъдещо членство въпреки мнението на някои държавни лидери от Сараево. Нека все пак при-помним, че независимо от сегашната си позиция и шестте държави се намират в (почти) едно и също положение, що се отнася до крайния резултат. Подходящ завършек на настоящия анализ са думите на маке-донския външен министър Димитров, който успява да представи най-точно същността на стремежа към интеграция на Западните Балкани от гледна точка на техните държавни лидери и във връз-ка с някои трудни за обяснение на западните политици действия: „Крайната цел е да бъдем европейска демокрация, но е крайно време 
нашият регион да поеме отговорност. Не разполагаме с лукса да 
изпуснем златната възможност. (...) Може би тези, които са 
вътре, забравят колко студено е навън“31.  
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ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН 

Милорад ЙОРДАНОВ* 

In the article, senior lecturer Yordanov analyzes the authority of the police 
bodies to issue orders and legal consequences for the, organizations, legal persons 
and citizens when it fails. The basic duties of each police officer include care for 
the life and property of citizens, protection of public order and counteraction to 
crime, and this is done in strict observance of the law, respect for the fundamental 
rights and freedoms of citizens and strengthening of the rule of law.   Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвика-телства в сферата на сигурността, които обхващат различни облас-ти. Европейският съюз трябва да приеме редица активни и пасив-ни мерки, насочени към идентифициране, предотвратяване и про-тиводействие на враждебни действия. Успоредно с това е необхо-димо и да се обучава както населението, така и властите на държа-вите членки. 1 Министерството на вътрешните работи има отговорности по защитата на правата на човека чрез ежедневно прилагане на поли-
                                                 * Авторът е доктор, старши преподавател в Академията на МВР – София. 1 Савов, И. Един поглед върху противодействието на хибридните заплахи в Евро-пейския съюз. – В: Международна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, Нов Български универси-тет, март 2018 г., с. 179 – 185. 
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цейски правомощия. Те произтичат пряко от функциите и дейнос-тите, регламентирани в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Полицията е държавна институция, чиято дейност в значителна степен има отношение към защитата на правата на чо-века при прилагане на полицейските правомощия. Смисълът и същността на полицейската институция се изразява в защита на правата на човека и тяхната сигурност. При изпълнение на своите служебни задължения полицейските служители не бива да преви-шават по никакъв начин правомощията, които са им предоставени по закон. Обществото не може да бъде защитавано на всяка цена и да се толерират произволни посегателства върху правата на човека чрез незаконосъобразно прилагане на полицейските правомощия. През последните години настъпи драстична промяна на сре-дата за сигурност в Европа. Предизвикателствата за националната сигурност днес се нуждаят от отговори, които да съчетават аспек-ти от вътрешната и външната политика. Станахме свидетели на поредица кризи, извънредни ситуации и терористични актове в държавите – членки на Европейския съюз.2 В основата на обществения ред е залегнала идеята благото на отделния индивид да не вреди на общото благо, но не всеки инди-вид може да съблюдава сам поведението си и как влияе то на об-ществото. Полицията на една демократична държава има задача да служи и да защитава гражданите, техните лични или индивидуал-ни интереси, както и колективните им интереси, като служи и за-щитава държавата.3 Полицейското разпореждане е основен инструмент на поли-цейските органи за превенция. То представлява предоставена въз-можност на полицейските органи да въздействат относно проти-воправно поведение на гражданите, юридическите лица, държав-ните органи и организации. Условието е само едно: отправянето на разпореждане да е във връзка с възложените им функции и когато това е необходимо. Разпореждането е индивидуален администра-тивен акт и като такъв поражда правните си последици едност-ранно, т.е. вследствие само на волеизявлението на полицейския 
                                                 2 Савов, И. Методи за получаване на информация за правозащитните и правоох-ранителните органи. – В: Политика и сигурност, ВУСИ, 2018, с. 97 – 104. 3 Тодоров, П. Теоретични аспекти на патрулно-постовата дейност на охранителна полиция. София, 2015, с. 6. 
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орган. При него няма съгласуване на насрещни волеизявления на равнопоставени субекти, както е при договора например. Разпореждането е конкретно властово волеизявление, из-хожда от орган, който действа от името на държавата, насочено спрямо конкретно определен/и адресат/адресати. То е максимално конкретизирано по съдържание, като забранява или предписва нещо точно определено. Волеизявлението изхожда от администра-тивен орган, който действа въз основа на изрично нормативно ов-ластяване. С еднократното прилагане/изпълнение на разпорежда-нето обикновено действието му се изчерпва напълно, освен ако действието му е за определен по-дълъг период от време. Индивидуалните административни актове пораждат правно действие по отношение на определени лица във времето и в прос-транството. Нормата на чл. 64 от ЗМВР не съдържа състав на адми-нистративно нарушение, което е видно и от систематичното ѝ мяс-то в нормативният акт. Същата се намира в главата „Правомощия на органите“ и с нея се определят единствено правомощията на полицейските органи, а не съдържа изпълнително деяние или за-дължение, насочено към неопределен кръг адресати. Съгласно чл. 64, ал. 4 от ЗМВР разпорежданията на полицейс-кия орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат из-вършването на очевидно за лицето престъпление, нарушение или застрашават живота и здравето му. Даденото разпореждане с кон-кретно съдържание следва да бъде изпълнено от субекта, към ко-гото е отправено, при това незабавно. За неизпълнение на полицейско разпореждане е предвидена глоба. Съгласно чл. 257, ал. 1 от ЗМВР който не изпълни разпореж-дане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. За маловажни нарушения органите на МВР нала-гат глоба 50 лв. Санкцията по този текст от ЗМВР се налага само при неиз-пълнение на писмено, устно или разпореждане, издадено чрез действия, посочени в закон, отдадено от компетентен орган по ре-да на ЗМВР. Когато се отправя устно полицейско разпореждане и същото е на законово основание, е необходимо да се очертае съ-държанието на това законово основание като фактически обстоя-телства. За адресата на устното разпореждане трябва да е ясно в каква връзка му е разпоредено извършването на дадено действие, 
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например проверка за установяване на неговата самоличност, за справка в дежурната част, за снемане на обяснение във връзка с данни за извършено престъпление, поради това, че има подозре-ние, че лицето е съпричастно към някаква престъпна дейност, или за нещо друго.4 При индивидуализацията на наказанието административно-наказващият орган следва да съобрази вида на нарушението и оп-ределената за него санкция в материалния закон, като наложи административното наказание „глоба“ в съответствие с нормира-ния в чл. 257, ал. 1 от ЗМВР размер. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от ор-гани на МВР, оправомощени от министъра на вътрешните работи. Наказателните постановления се издават от министъра на вът-решните работи или от оправомощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и из-пълнението на наказателните постановления се извършват по ре-да на Закона за административните нарушения и наказания. Съставът на административното нарушение по чл. 257 от ЗМВР включва от обективна страна следните елементи: 
 да е налице полицейско разпореждане; 
 то да изхожда от орган на МВР с полицейски правомощия; 
 да е направено в изпълнение на функциите на полицейския орган и да не бъде изпълнено. За да е доказано административното нарушение по чл. 257 от ЗМВР, е необходимо да са налице безпротиворечиви данни, че раз-пореждането по чл. 64 от ЗМВР е възприето от своя адресат и въп-реки това не е изпълнено – чл. 64, ал. 4 от цитирания нормативен акт придава на полицейските разпореждания задължителен ха-рактер, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение. Изпълнителното деяние на нарушението по чл. 257, ал. 2 вр. чл. 64, ал. 4 от ЗМВР се изразява в неизпълнение на разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, т.е. в последващо издаденото разпореждане за поведение, което чрез действия или бездействие го нарушава. 

                                                 4 Вж. Решение № 1915 от 30.10.2017 г. на Пловдивския районен съд, АНД № 5309/2017 г. 
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Глобата, освен административно наказание, е включена и в системата на наказанията по НК – чл. 37, ал. 1, т. 4 от НК. В практи-ката на ЕСПЧ „двойката цели – наказване и възпиране“ са признати за характерни черти на наказателните санкции.5 Предвидената ка-то административно наказание санкция по чл. 257, ал. 1 от ЗМВР не цели репарация на вредите, а има репресивна и превантивна насо-ченост. Следователно може да се заключи, че се налага по силата на разпоредба „с възпиращ и наказателен характер“. На следващо място характерът и строгостта на дадено нака-зание се определят с оглед на максималното потенциално наказа-ние, предвидено от съответната норма, а не само с оглед на конк-ретно наложеното. Съгласно застъпеното от ЕСПЧ становище в решението по делото Ezeh and Connors v. the United Kingdom, § 120 конкретно наложеното в действителност наказание е релевантно при преценката на критерия, но не може да омаловажи значението на потенциално възможната санкция, която първоначално е зап-лашвала нарушителя. Глобата за неизпълнение на разпореждане – нарушение на чл. 257, ал. 1 от ЗМВР, варира в диапазона от 100 до 500 лв., който максимален размер не може да се приеме за незначителен. При то-ва размерът на предвидения в тази разпоредба специален мини-мум съвпада с минималния размер на наказанието „глоба“, фикси-ран в чл. 47, ал. 1 от НК.6 Съгласно чл. 28 от ЗАНН за „маловажни случаи“ на админист-ративни нарушения наказващият орган може да не наложи нака-зание, като предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено адми-нистративно наказание. При извършване на преценка дали са на-лице основанията на чл. 28 от ЗАНН наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи „маловажните“ слу-чаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл. 6 от ЗАНН. Съгласно чл. 93, т. 9 от НК „маловажен случай“ е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначи-телността на вредните последици или с оглед на други смекчава-щи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена 
                                                 5 Решение по делото Ezeh and Connors v. the United Kingdom, § 102, § 105. 6 http://exlege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5% 
D0%BD%D0%B8%D0%B5/436993. 
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опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Налагането на санкция не следва да се приема ка-то самоцел на ЗАНН, тъй като е регламентирана възможност да не се налага наказание, като се предупреди нарушителят чрез съотве-тен способ, че при повторно нарушение ще бъде санкциониран. Разпоредбите на чл. 6, чл. 12, чл. 27 и чл. 28 от ЗАНН дават повод да се приеме, че във всеки конкретен случай е необходимо да се под-хожда индивидуално. Съгласно задължителните за всички съдилища указания, да-дени с ТР № 1/12.12.2007 г. на ОСНК на ВКС, се прие, че „…преценката за маловажност на случая подлежи на съдебен конт-рол (…), когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на НП поради издаването му в противоречие със закона…“. От друга страна известно е, че когато преценява дали са налице основанията по чл. 28 от ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи „маловажни-те“ случаи на административни нарушения от нарушенията, попа-дащи в обхвата на чл. 6 от ЗАНН, т.е. когато деянието представлява „маловажен“ случай на административно нарушение, той следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. Ако тази разпоредба бъде приложена, на практика нарушителят се освобождава от административнонака-зателна отговорност. Друг момент, на който следва да обърнем внимание, е дали е възможно и законосъобразно полицейските органи да задържат лица при неизпълнение на полицейско разпореждане. Вън от съмнение е фактът, че нерегламентираното вмеша-телство в дейността на органите на МВР и препятстването им да извършват вменените им със закон функции е не само морално укоримо, но и обществено опасно, и именно тези специфики на дейността им цели да брани правилото. Задържането от полицейски органи за срок, не по-дълъг от 24 часа, представлява административна мярка, като с нея се цели да се предотврати възможността лицето да извърши престъпле-ние, да продължи да извършва престъпление или да се укрие, как-то и с цел започване на разследване срещу вероятния извършител на престъпление. Разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР предполага наличи-ето на данни, от които може да се направи основателно предполо-
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жение, че конкретно лице е извършило престъпление. Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР задържа се и лице, което след надлежно пре-
дупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни за-
дължението си по служба. Следва да се отбележи и че съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗМВР по-лицейските органи могат да задържат лице при наличие на някоя от изчерпателно изброените седем хипотези, като никоя от тях не предвижда възможност лице да бъде задържано заради неспазване на полицейско разпореждане. Като се има предвид фактът, че се касае за правомощие на орган на властта, което ограничава права-та на гражданите, нормата не може да бъде тълкувана разшири-телно, поради което следва, че от страна на полицейския орган ще бъде допуснато нарушение на материалния закон при едно такова задържане. Действайки като административен орган, полицейският орган по чл. 72, ал. 1 от ЗМВР е длъжен да изложи фактическите и правни-те основания за издаване на такъв административен акт. При усло-вие, че лице бъде задържано за неизпълнение на полицейско разпо-реждане, това ще бъде в противоречие с нормата на чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, защото полицейските органи нямат право да задържат лица за срок до 24 часа на това основание, т.е. с издаване на такава запо-вед служителят ще действа извън своите компетенции.7 Следва да обърнем внимание и на възможността полицейски-те органи да санкционират лица, които противозаконно им пречат да изпълняват функциите си. Има случаи от практиката, в които полицейските органи допускат неточности, като при издаване на полицейско разпореждане и последващо неизпълнение на същото лицата биват санкционирани по чл. 264, а не по чл. 257 от ЗМВР. Съгласно чл. 264, ал. 1 от ЗМВР който противозаконно пречи на орган на МВР да изпълнява функциите си, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. Съгласно ал. 2 на чл. 264 от ЗМВР който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР при изпълне-ние на служебните му задължения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. 
                                                 7 Вж. Решение № 809, гр. Пловдив, 11.04.2012 г. [онлайн]. http://www.adms-
pv.bg/spravki/dela/SD/0261d811/37231212.htm. 
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Следва да се отбележи обаче, че при санкциониране на лице по реда на чл. 264, ал. 1 от ЗМВР не е предвидено отклонение от общия ред, разписан в ЗАНН, по който трябва да протече санкци-онната процедура. В тази връзка в тежест на контролните органи и на административнонаказващия орган е възложено задължението не само да издирят и приложат съответната санкционна правна норма, но и да отнесат спрямо нея конкретно осъществено поведе-ние, чието описание да съответства на хипотезата ѝ. За да бъде удовлетворено изискването на закона, органът следва да посочи конкретното поведение, което покрива белезите на „пречене“ по смисъла на чл. 264, ал. 1 от ЗМВР, – действие или бездействие. Неизпълнението на полицейско разпореждане предс-тавлява административно нарушение, което не е идентично с „преченето“ по чл. 264, ал. 1 от ЗМВР. Подобен извод е съобразен с нормативната уредба на ЗМВР, в частност с чл. 257, ал. 1 от закона, въздигащ в нарушение именно неизпълнението на полицейско разпореждане.8 При осъществяване на предоставените им по закон право-мощия полицейските органи влизат преди всичко в администра-тивни по своя характер правоотношения с държавни органи, длъжностни лица, организации и граждани извън системата на МВР. Административноправните правоотношения, в които участ-ват полицейските органи, са обществени отношения, възникващи и развиващи се на основата на административноправни норми. Полицията на една демократична държава има задачата да служи и да защитава гражданите, техните лични, индивидуални, както и колективни интереси, като служи и защитава държавата. 
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                                                 8 Йорданов, М. Полицейско разпореждане. София: Академия на МВР, 2018, с. 51. 
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ГОДИНА III • БРОЙ 1 • 2019 

КОГНИТИВЕН ПОДХОД КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО 
НА КОРПОРАТИВНИЯ ИМИДЖ 

Владимир МИКОВ* 

The paper presents an analysis of the applicability of two models that 
originated from cognitive psychology to study the impact of sponsorship on 
corporate image.   Подобряването и подсилването на имиджа на организацията е идентифицирано като една от основните цели на инвестициите в спонсорство, имидж на марката и други инструменти за формира-не и поддържане на добър образ. Много компании обаче разчитат на положителното влияние върху образа им на своите спонсорства, например, без да са се опитвали да обяснят ефектите от него върху потребителите по-детайлно. В тази статия ще представим идеи за обяснение на влиянието на спонсорството като инструмент за формиране на корпоративен имидж. Самият факт, че спонсорството става все по-популярно, вече се смята за доказателство за неговата полезност.1 По-доброто раз-биране на това как спонсорството работи в умовете на потреби-
                                                 * Авторът е докторант в катедра „Управление“, Университет за национално и све-товно стопанство – София. 1 Kapferer, Jean-Noel. The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 4 ed. 2008. cf. Walliser, 1995, p. 79. 
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телите и от кои фактори зависи може да послужи на една спонсо-рираща компания по два различни начина. От една страна, в мно-го практичен смисъл то дава стратегически поглед върху въпро-сите за избор на спонсорства (за съставяне на портфейл от спон-сорски активности), както и практически указания относно дейностите за оползотворяване на спонсорството. От друга стра-на, може да служи като база за по-добра система за контрол и из-мерване на спонсорството. И при двата начина разбирането на ефектите от спонсорството сред целевата аудитория е необходи-ма предпоставка за оптимизиране на неговата ефективност по отношение на целите на спонсорството, свързани с търговската марка и корпоративния имидж. Опитът да се обяснят ефектите от спонсорството има срав-нително кратка история. Първите колебливи подходи са разрабо-тени в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, когато изучаването на спонсорството се появява като част от нова научна дисциплина.2 Въпреки че редица различни теоретични подходи за обяснение на ефектите от спонсорството се появяват междувременно в академичната литература, научните изследва-ния в тази сфера все още са оскъдни: „Въпреки очевидната важност на този маркетингов феномен малко се знае за това как работи спонсорството от гледна точка на неговото влияние и взаимоот-ношения с потребителя“3. Също и Cornwell и Maignan, които про-веждат един от най-изчерпателните прегледи на литературата, по-сочват, че „проучването на спонсорството днес не е приело някаква специфична теоретична рамка, която може да води изследвания на реакциите на потребителите към спонсорствата“4. Повечето от из-следванията в тази област са от приложно естество и не предоста-вят много теоретични прозрения за това как функционира спон-сорството.5 Нещо повече, различните подходи най-често се фокусират само върху частични ефекти от спонсорството, което дава като ре-зултат непоследователност и ниска степен на сравнимост със съ-
                                                 2 Heding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Brand management: research, theory and practice. 2009, p. 64. 3 Marketing Management. Blueprint for creating strong brands. 2001, p. 96. 4 Робинсън, Дж. Манипулаторите – конспирацията на големите в рекламата. Со-фия: Кръгозор, 2001. 5 Пърс, Ч. Как да направим идеите си ясни. София: Св. Кл. Охридски, 1992, с. 166. 
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ществуващите проучвания.6 Някои автори правят опит да създадат цялостни подходи, за да обяснят различните измерения на ефек-тите от спонсорството в един модел, обаче повечето от тези моде-ли са от теоретично естество и не са емпирично тествани. Много проучвания на ефектите от спонсорството са изс-ледвали индивидуалните фактори и факторите на околната среда, които оказват влияние върху отклика на спонсорството, но само някои са се опитали да обяснят теоретично как спонсорството ра-боти в ума на потребителите.7 Съществуват различни рамки за обяснение на въздействието на спонсорството върху потребители-те от теоретична гледна точка, но никоя от тях не е получила над-мощие до момента. Учените използват поне три различни главни типа модели: йерархични, комуникационни и модели на обработка на информация. Тъй като тези категории се припокриват в извест-на степен и не са селективни, е трудно да се даде структуриран преглед на съществуващите подходи.  
ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПОДХОДИ Е ИЗВЕСТЕН С НАИМЕНОВАНИЕТО 

„ТЕОРИЯ НА СХЕМАТА“  Теорията на схемата е теоретичен подход, основан на идея-та, че хората използват категории, за да организират и структу-рират информацията в паметта си. Теорията на схемата се е дока-зала като една от най-релевантните теории в когнитивната пси-хология.8 Тя е въведена в изследванията по комуникации през 70-те години на XX в. и от тогава осигурява основа за разнообразни подходи за обясняване на възприемането на рекламата и нейните ефекти. Една схема може да бъде дефинирана като „абстрактна или генерична познавателна структура, съхранявана в паметта, която специфицира определящите характеристики и релевант-ните атрибути на една област от стимули и взаимовръзките меж-ду тези атрибути“9. Схемите се развиват чрез излагане на въздействието на сти-мул (например ситуация, личност или обект) и се вярва, че те ръ-ководят възприемането чрез действията на потребителите в пос-
                                                 6 Молецке, Х. Психология на масовите комуникации. София: ЛИК, 1995, с. 79. 7 Маринов, Р. Комуникационни стратегии. София: НБУ, 2004. 8 Робинсън, Дж. Манипулаторите... Цит. съч., с. 165. 9 Пак там. 
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ледващи случаи.10 Схемите са начин на обработка и съхранение на големи обеми информация с най-малко възможно когнитивно уси-лие. Вместо да се извикват от паметта какви видове поведение са приемливи в определена ситуация или какви оценки са направени на определен обект, схемите позволяват просто да се извика зна-нието, свързано с общия тип ситуация или обект.11 Категоризация-та позволява на индивидите да организират подобна информация в една и съща категория, като я диференцират от информация, ко-ято не е в тази категория. Когато бъде възприет нов стимул, се оценява сходството му със съществуващите схеми. Ако стимулът бъде възприет като схо-ден, то нова единица информация се добавя в схемата. Ако стиму-лът не е сходен със съществуваща схема, индивидите асимилират новата единица информация в схемата. Индивидите използват ал-тернативна схема, която по-добре подхожда на стимула или изг-раждат нова схема, за да поставят стимула в нея. Схемите не само влияят върху процеса, по който се получава нова информация, те също въздействат върху вниманието към та-зи информация, а също и степента, до която информацията е съх-ранена в паметта.12 Този модел може успешно да се включи в ин-терпретирането на поведенческия комуникационен модел, описан от Миронова.13 
 
ПРИЛОЖИМОСТ НА „ТЕОРИЯТА НА СХЕМАТА“ КЪМ ОБЯСНЕНИЕ 

НА ЕФЕКТА ОТ СПОНСОРСТВОТО  При прилагане на теорията на схемата към комуникационни процеси, като спонсорство или реклама, следните принципи са ре-левантни:14 
 Схемите организират обработката на информация. Те по-казват когнитивни и мотивационни нагласи и представят ежедневния живот, както и специфично познание. Ако една компа-

                                                 10 Muсiz Jr., A. M., T. C. O’Guinn. Brand Community. 2001, p. 167. 11 Heding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Op. cit., р. 50. 12 Робинсън, Дж. Манипулаторите... Цит. съч., с. 164. 13 Харизанова, М., Н. Миронова. Управление на комуникациите и PR. София: УНСС, 2012, с. 45. 14 Hatch, M. J., M. Schultz. Relations between organizational culture, identity and image. – In: European Journal of Marketing, 1997. 
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ния спонсорира събитие, информацията за компанията ще бъде обработена според съществуващите схеми, които са изградени за компанията в миналото. В допълнение тя ще бъде обработена спо-ред схемите на събитието в ума на потребителя. 
 Схемите имат многобройни функционалности, защото те не само дефинират коя информация е възприемана и съхранявана, но също и как се оценява новата информация. В допълнение те позво-ляват разбирането на непълни послания. От гледна точка на спонсорството възприеманото съответст-вие между спонсорирания обект (например събитие) и спонсора е решаващо за това дали търговската марка на спонсора ще се ин-корпорира в схемата на събитието или не. Потребителите използ-ват своите съществуващи схеми, за да оценят как търговската мар-ка и спонсорираната категория съответстват. В основата си схеми-те определят силата на връзката между спонсор и събитие, което от своя страна въздейства върху това дали е налице трансфер на имидж или не. „Колкото по-голямо е възприеманото съвпадение, толкова е по-голям възможният трансфер на имидж.“15 Първоначално приложимостта на теорията на схемата и нейната съответна хипотеза са оценени за предвиждане на откли-ка на потребителите на различни ангажименти на известни лич-ности с определена марка. Misra и Beatty откриват емпирична под-крепа на това, което те наричат „филтриращ модел“. „Когато една личност получи нова информация за една марка, всяка информа-ция, която не подхожда или не е относима към характеристиките на известната личност (съществуваща схема), може да бъде филт-рирана, докато съответстващата информация ще бъде включена с по-голяма готовност, което ще доведе до последващо превъзходст-во при извикването на спомена за съответстващата информация (например характеристики на марката).“16 Голям дял от последва-щите емпирични изследвания на хипотезата на съответствието както в контекста на ангажирането на известни личности с опре-делени марки, така и в контекста на спонсорството, се основават на този филтриращ модел. Емпиричните изследвания, които изс-ледват хипотезата на съответствието в контекста на спонсорство-то, показват, че съответствието спонсор – събитие влияе върху та-

                                                 15 Ibidem. 16 Fournier, S. M. Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. J. Consumer Res., 1998. 



 132 

кива конструкции, като информираност за спонсорството, имидж на търговската марка, корпоративен имидж и нагласа към търгов-ската марка, а също и интерес към спонсора, предпочитание и из-ползване на продукта.17  
ДРУГ РЕЛЕВАНТЕН МОДЕЛ ЗА ТРАНСФЕР НА ИМИДЖ 

ОТ СПОНСОРСТВОТО Е ИЗВЕСТЕН ПОД НАИМЕНОВАНИЕТО 
„АСОЦИАТИВНИ МРЕЖИ“ 

 
ОСНОВНА ИДЕЯ  Теорията на асоциативните мрежи е една от основните рамки в когнитивната психология за разбиране на обработката на ин-формацията и преценките при хората. Този модел изобразява па-метта като организирана мрежа от възли, които са свързани чрез асоциативни пътища (наречени още „връзки“).18 Индивидуалните възли в паметта могат да бъдат повече или по-малко достъпни и лесни за спомняне, а връзките между възлите могат да бъдат сил-ни или слаби. Един „възел“ всъщност представлява единично пар-че информация, което може да бъде стимулирано с процес, наречен „активация“. Един възел може да се превърне в потенциален из-точник на активация за други възли или когато външна информа-ция се закодира, или когато вътрешна информация се извлича от дългосрочната памет на човека. Процесът, при който една група възли подтиква мислене за друга група възли, се нарича „разпрос-транение на активацията“.19 С други думи мисленето за една кон-цепция активира мисленето за друга. Когато активирането на един възел надхвърли определено гранично ниво, информацията, която се съдържа в този възел, се припомня. Обхватът на „разпростране-ние на активацията“ зависи от силата на асоциациите между акти-вирания възел и всички свързани възли. 

 
 
 

                                                 17 Aaker, J. Dimensions of brand personality. J. Marketing Res., 1997. 18 Keller, K. Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity. 2008, р. 408. 19 Goodyear, M. Divided by common language: diversity and deception in the world of global marketing. 2006. 
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ПРИЛОЖИМОСТ НА ТЕОРИЯТА НА АСОЦИАТИВНИТЕ МРЕЖИ 
КЪМ ОБЯСНЕНИЕТО НА ЕФЕКТА ОТ СПОНСОРСТВОТО  Теорията на асоциативните мрежи се прилага към концепту-ализацията на различни аспекти, свързани със спонсорството и търговската марка, като разширяване на марката, ангажиране на известни личности с марката и трансфер на имидж в спонсорство-то.20 Тя е използвана също и като основа за ранния модел на стойността на търговската марка на Keller.21 Различни автори, които са правили опити да изградят моде-ли на трансфер на имидж, са правили препратки към теорията на асоциативните мрежи.22 В този контекст се анализира как ими-джът на спонсорираната единица може да се свърже с имиджа на спонсора и как междинни фактори дефинират степента на транс-фер на имидж. Като цяло основната точка на внимание в контекста на спон-сорството не е спонсорът, а спонсорираният. Присъствието на спортно или културно събитие провокира емоционални отклици и сред присъстващите и променя или подсилва тяхната представа за събитието. Подобно на това, което беше дискутирано по отноше-ние на знанията за търговската марка, знанията на индивида за едно събитие са подобрени от информация от външни стимули, която активира възли, свързани с други възли, които вече се съх-раняват в паметта. В същото време реципиентът е изложен на ло-гото на търговска марка или на реклама. Като резултат от еднов-ременната експозиция на спонсорирания и спонсора спонсорът ще бъде асоцииран с характеристиките, които първоначално са били свързвани само със спонсорирания обект. Имиджът на спонсора може да бъде повлиян по два начина:23 или новата информация представлява продължение на вече съществуващи атрибути, което има за резултат модифициране на съществуващия имидж (ими-джова модификация), или може да бъде изграден нов имидж, ако асоциациите се основават на много ниска познавателна база (изг-раждане на имидж). Нещо повече, може да има ситуации, при които асоциациите между спонсорирания обект са сходни. В този случай 

                                                 20 Aaker, D. Managing brand equity: Capitalizing on the value of abrand name. р. 58. 21 Ibidem, р.75. 22 Keller, K. Building customer-based brand equityнапр. р.128. 23 Цеков, К. Дарение и облекчения. ФПББ,1999, с. 3 – 4. 
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едновременната активация на идентични съществуващи асоциа-ции ще подсили имиджа на спонсора (имиджова стабилизация). 
Фигура 1 показва теоретичен пример за това как идеите, асо-циирани с компания за финансови услуги, могат да се свържат с имиджа на професионален отбор по мореплаване.  
Фигура 1. Въображаема асоциативна мрежа след тран-

сфер на имидж  

 
 
Източник: Адаптирано по: Aaker, D. Measuring brand equity across products 

and Markets. – In: California Management Rev., 1996, р. 130.  Моделът, описан по-горе, се отнася само до хипотетичен про-цес на трансфер на имидж. В действителност степента на трансфер на имидж зависи от различни вътрешни и външни фактори, които могат да бъдат обобщени, както следва: 
 Степента, до която получателят на стимула е запознат с връзката между спонсорирания обект и спонсора, е определящ фактор за получения като резултат трансфер на имидж. Ако полу-чателят не е запознат със спонсориращите търговски марки,24 има вероятност да няма промяна в асоциациите за тези марки. Този ефект е познат още като „вероятна информираност“ и е наблюда-

                                                 24 Степента на информираност за спонсорството може да бъде измерена чрез из-ползване на тестове за спомени и разпознаване. 
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ван в ранни проучвания: „Хората не се научават въпреки повтаря-щите се двойни преживявания, освен ако не осъзнават, че събити-ята са свързани“25. 
 Степента, до която получателят е когнитивно свързан, се разглежда като решаващ фактор за степента на трансфер на имидж. Когнитивното участие включва действия, като свързване на впечатления и тяхното сравнение с минали преживявания, а също така вадене на заключения от нови преживявания. От гледна точка на спонсорството крайната цел следва да бъде не само хора-та да бъдат запознати със спонсорството, но също и те да бъдат включени по когнитивен начин.26 
 Друг важен определящ фактор е запознатостта на получа-теля с двата стимула. Това е известно още като „ефект преди екс-позиция“. Няма вероятност имиджът на обекта да се промени, ако асоциациите за този обект вече са добре установени в ума на полу-чателя. Този въпрос е бил анализиран емпирично за рекламата, но със смесени резултати.  
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                                                 25 Йорданов, Н. Слухове и социално въздействие. София: Св. Кл. Охридски, с. 133. 26 Вж. Glogger. 1999, р. 135. 
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Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Сп. „Политика и сигурност“ се издава в няколко отделно оформени научни нап-равления: Политика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право, Сигур-ност. Списанието се издава като единно книжно тяло, а също така и в онлайн вер-сия, поместена на сайта на ВУСИ – www.vusi.bg. 2. Статиите трябва да имат оригинален научен принос. Обзорни статии се печатат с изричното съгласие на Редколегията. 3. Приемат се само непубликувани статии (текстът да не е бил публикуван със сходна форма или съдържание другаде и да не се намира в процес на оценка или публикация от друго научно списание), което авторите удостоверяват с деклара-ция при депозирането на статията в сп. „Политика и сигурност“. 4. С цел спазване на изискванията за анонимност при депозиране на статията ав-торът я представя на електронен файл, несъдържащ каквито и да е индикации за неговата самоличност. В допълнение се добавя писмо до редакторите, съдържащо име, лични и професионални координати (е-mail, адрес, тел., факс, моб. тел. и т.н.), кратка биографична справка и заглавие на текста. 5. Задължение на автора е да притежава разрешение за цитиране на публикации, защитени от Закона за авторското право. 6. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на резултатите, за стиловото и езиковото оформление на статиите и резюметата. Тек-стът трябва да бъде внимателно проверен за грешки, преди да бъде представен за рецензия, редакция и публикуване. Текст, съдържащ множество правописни и гра-матически грешки, се връща на автора. 7. Всеки автор може да участва в Списанието с една статия самостоятелно и/или с една в съавторство, но с не повече от общо две статии. 8. Статиите се предават в редакционната колегия от 1 юни до 10 октомври. 9. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра в редакцията на Списание-то на адрес: 4004 Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 13, списание „Политика и си-гурност“, и в електронна версия (в MS Word format), която се изпраща на служеб-ната електронна поща на членовете на Редколегията – info@vusi.bg.  
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10. Литературните позовавания се посочват В ТЕКСТА СПОРЕД ПОДРЕЖДАНЕТО ИМ ПО АЗБУЧЕН РЕД НАКРАЯ НА СТАТИЯТА, като номерата им се поставят в квадратни скоби, например: [1; 3 – 7] и т.н. 11. Заглавията на отделните части/точки на статията се печатат с редовни букви, 
Bold и се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен ин-тервал. 12. Таблици, графики, фигури, диаграми и източници а) Таблиците, графиките, фигурите и диаграмите са черно-бели, вграждат се соф-туерно в текста като снимка с висока резолюция (минимум 300 dpi) за перфектно отпечатване или се предоставят в отделен файл. Позиционирането им в текста да е ясно обозначено от автора. Номерацията им е с арабски цифри. б) Преди таблицата се изписва изцяло думата Таблица с редовни букви, Bold, 
Italic, отстъп 1 см. Заглавието на таблицата е на същия ред, с редовни букви, само 
Bold, двустранно подравнено. Текстът и имената на величините в антетките за-почват с главна буква, а в края им не се поставя точка. в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см (пропорци-онално). Преди фигурата се изписва думата Фигура с редовни букви, Bold, а заг-лавието на фигурата е на същия ред, с редовни букви, но Bold, Italic, двустранно подравнено. Същото се отнася и за графиките и диаграмите. г) Източниците на таблици, графики, фигури и диаграми се посочват под тях: Из-
точник: и следва текстът, 9 pt, Italic. 13. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печат-ното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. 14. В края на статията се изписват имената на автора/ите и се посочват негови-ят/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор. 15. Начин на цитиране а) В рамките на текста: например: Вж. някои бележки по... – В:... източника, както се цитира в библиографията, плюс страници; или Цит. по:... източника, както се цитира в библиографията; или с отпратка към забележка под линия; или с отп-ратка към номерацията в библиографията, например [3: 56], като 3 е номерът на цитирания източник, а 56 е страницата в него; или (Кун, Т. 1996: 48). При цитира-не на източника в библиографията страниците не се отбелязват. Когато даден източник се посочва в текста или под линия без библиографско цитиране, загла-вието на произведението се пише в кавички. б) Обща библиография: Представя се по азбучен ред в края на текста в следния вид: – ЗА КНИГА: Кун, Т. Структура на научните революции. София: Петър Берон, 1996. В случай, че авторите са повече от един: Von Neumann, J., O. Morgestern. Theory of Games and Economic Behavior. New Jersey: Princeton University Press, 1944. – ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ИЛИ СБОРНИК НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Михайлов, Ст. Косвената анкета като метод в социологическите изследвания. – В: Поглед върху социологията днес. София: Наука и изкуство, 1969, с. 18. – ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ИЛИ СБОРНИК НА ЧУЖД ЕЗИК: Smith, M. P. Postmodernism, Urban Ethnography, and the New Social Space of Ethnic Identity. – In: 
Theory and Society, vol. 21, No. 4, 1992, pp. 493 – 531 (или p. 493). – ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ: Грозев, К. Светът, ЕС, еврото и дълговият проб-лем. [онлайн]. [прегледан 25.04.2016]. http://www. transmedia. bg/342. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Страници се посочват само когато цитираният автор е включен в списание, 
сборник или интернет сборен източник. 
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Section IІІ. TECHNICAL INSTRUCTIONS 1. Papers should be submitted in one of the working languages of the Journal – Bulgarian, Russian, English, German, French. The resume to the paper should be respec-tively in English language (if the paper is in Bulgarian language) and in Bulgarian lan-guage (if the paper is in a foreign language), within up to 200 words. 2. Papers should be written in a MS Word 2003 format (or a higher version of the same program), as the papers should be recorded in a doc. format on an electronic carrier. The file should not be archived. 3. The volume of each paper should be of up to 8 pages, A4, font - Arial, 11 pt, distance - Single, bilaterally levelled, line spacing before the first line - 1 cm. Debate papers, expla-nations to preceding publications, book reviews, etc. should be in a volume of 2 – 5 pages. 4. As regards the papers’ format, the menus of MS Word 2003 should be set up as fol-lows:  
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10. Literary references should be made IN THE TEXT ACCORDING TO THEIR ALPHA-BETICAL ORDER IN THE END OF THE PAPER, as their numbers should be in square brackets, for example: [1; 3 – 7], etc. 11. The titles of the separate parts/items of the paper should be printed in regular let-ters, Bold and centered. There should be an empty interval before and after the titles of the Sections. 12. Tables, drawings, figures, diagrams, and sources. a) Tables, drawings, figures and diagrams should be black and white, built via software in the text as a picture of high resolution (at least 300 dpi) for the purpose of their per-fect printing or should be provided in a separate file. Their positioning in the text should be clearly marked by the author. Arabic numerals should be used for their numbering. b) It is necessary that before the table the word Table is written out in full in regular letters, Bold, Italic, at a distance of 1 cm. The table title should be on the same line, in regular letters, only Bold, bilaterally aligned. The text and names of quantities in the headers should be start with a capital letter, as there should be no comma at their end. c) The permissible maximum width of figures and graphics should be 12 cm (propor-tionally). The word Figure in regular letters, Bold, should be written out before the fig-ure, and the figure title should be on the same line, in regular letters, but Bold, Italic, bilaterally aligned. The same refers to graphics and diagrams. d) Sources of tables, graphics, figures and diagrams should be specified below them: 
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haylov, St. Indirect Inquiry as a method of sociological studies. – In: View of the sociol-ogy today. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1969, p. 18. – FOR PUBLICATION IN A JOURNAL OR COLLECTION IN A FOREIGN LANGUAGE: Smith, M. P. Postmodernism, Urban Ethnography, and the New Social Space of Ethnic Identity. – In: Theory and Society, vol. 21, No. 4, 1992, pp. 493 – 531 (or p. 493). – FOR ONLINE PUBLICATION: Grozev, K. The World, The EU, the Euro And The Debt Crisis. [online]. [reviewed 25.04.2016]. http://www. transmedia. bg/342. 
NOTES: Pages should be specified only when the cited author is included into a journal, a collection, or 
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