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УКАЗАНИЯ 
за представяне на статиите за „Годишника на ВУСИ“ 

 
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Годишникът на ВУСИ се издава в няколко отделно оформени научни направле-
ния: Политика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право и Сигурност. Го-
дишникът се издава като единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, по-
местена 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. Статиите се представят на един от работните езици на Годишника: български, 
руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към статията са 
съответно на английски език (ако статията е на български език) и на български език 
(ако статията е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съот-
ветен начин се дават преведени заглавието и автора/ите. 
4. Обемът на всяка статия е до 6 стр. А4, с шрифт Arial, 10,5 pt, разстояние Single, 
двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см. 
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на 
резултатите, за стиловото и езиковото оформление на статиите и резюметата. 
6. Всеки автор може да участва в Годишника с една статия самостоятелно и/или с 
една в съавторство, но с не повече от общо две статии. 
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 1 юни до 10 октомври. 
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра и в електронна версия (в 
MSWord format), която се изпраща на служебната електронна поща на членовете на 
Редколегията – info@vusi.bg. 

Раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ 
1. Статиите ще бъдат рецензирани анонимно от двама рецензенти. 
2. Рецензентите трябва да са хабилитирани преподаватели или да имат научна сте-
пен „доктор“ в съответната област. Един преподавател не може да бъде рецензент 
на повече от две статии. 
3. Рецензентите се определят на заседание на съответното звено (катедра, депар-
тамент и т.н.), където е на щат първият автор. 
4. Срокът за рецензиране е до три седмици от датата на възлагане. 
5. При положителна рецензия редакционната колегия връща статиите на авторите 
за нанасяне на необходимите корекции. 
6. Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за 
отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия най-
късно до 10 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата 
година. 

Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
1. Статиите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на 
програмата), като на диск статиите са записани във файлов формат doc. Файлът не 
се архивира. 
2. За форматирането на статиите менютата на Word 2003 се настройват по следния 
начин: 
 
Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm 
 Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm 
 Paper Size: A4 (21 x 29.7 cm) 
Format: Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10,5 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
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3. Страниците не се номерират. 
4. Първата страница на статията се оформя по следния начин: 
1) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва ГОДИШНИК 
НА ВУСИ и научното направление. 
2) След един празен интервал с редовни букви се изписва наименованието на ста-
тията на български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд 
език (ако статията е на чужд език) и се центрира. 
3) След празен интервал с малки букви се изписват имената на авторите – пълното 
собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че са повече от трима, се 
допуска инициално съкращение на собствените имена), научни звания и степени на 
български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд език (ако 
статията е на чужд език). 
4) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език загла-
вието на статията и имената на авторите (ако статията е на български език) или на 
български език (ако статията е на чужд език). 
5) След един празен интервал с малки букви се изписва Abstract: и на английски 
език с Italic се помества резюмето на статията. На нов ред също с малки букви се 
изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи 
(Всичко това 9 pt) (ако статията е на български език); или се дават Резюме: и Клю-
чови думи: (9 pt) (ако статията е на чужд език). 
6) След един празен интервал следва текстът на изложението. 
7) За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – 
Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document. 
8) Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Arial, 8,5 pt, разстоя-
ние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия 
ред на абзаца – 0 см. 
9) След един празен интервал от основния текст следва Литература, 9 pt, като при 
оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът за биб-
лиографско описание. 
5. Заглавията на отделните части/точки на статията се печатат с малки букви, Bold и 
се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал. 
6. Таблици, фигури и източници 
1) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, 
номерацията им е с арабски цифри. 
2) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, Bold, Italic. Заглавието на 
таблицата се изписва на същия ред, с малки букви, само Bold, без отстъп, двуст-
ранно подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките 
започват с главна буква, а в края им не се поставя точка. 
3) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см (пропорцио-
нално). Съкращението Фиг. се изписва с малки букви, Bold, а заглавието на фигура-
та се изписва на същия ред, с малки букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно 
подравнено, преди фигурата. 
4) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и 
следва текстът, 9 pt, Italic. 
7. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното 
поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. 
8. 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. 
9. 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. 
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INSTRUCTIONS 
for submission of articles 

for Yearbook of Higher School of Security and Economics 
 

Section I. GENERAL PROVISIONS 
1. The Yearbook of Higher School of Security and Economics is issued in separately 
formed scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law and 
Security. The yearbook is published as a single book, but also in an online version 
published on the website of the Higher School of Security and Economics – www.vusi.bg. 
2. Articles shall have an original scientific contribution. Review articles are printed with the 
express consent of the Editorial Board. 
3. Articles are presented in one of the working languages of the Yearbook: Bulgarian, 
Russian, English, German, French. Resume and keywords to the article are respectively 
in English (if the article is in Bulgarian) and in Bulgarian (if the article is in a foreign 
language). After the main title and author/s in the same respective manner the translated 
title and the author/s are given. 
4. The volume of each article is up to 6 p. A4, font Arial, 10,5 pt, Single spaced, aligned on 
both sides, first line intent 1 cm. 
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results, 
of the stylistic and linguistic layout of articles and resumes. 
6. Each author can participate in the Yearbook with one article individually and/or with one 
co-author, but with no more than two articles. 
7. The articles are transmitted to the Editorial Board from June 1 to October 10. 
8. Each article is presented in two printed copies and in an electronic version (in MSWord 
format), which is sent to the official e-mail of the Editorial Board’s members – 
info@vusi.bg. 
 

Section II. REVIEWING RULES 
1. Articles will be reviewed anonymously by two reviewers. 
2. The reviewers must be habilitated teachers or have a degree ’doctor’ in the field. One 
teacher cannot be a reviewer for more than two articles. 
3. The reviewers are appointed at a meeting of the relevant unit (department, etc.), where 
the first author works. Each submitted article is accompanied by a protocol for selecting 
the reviewer. 
4. The term for review is three weeks from the date of award. 
5. If there is a positive review, the Editorial Board returns the articles to the authors to 
apply the necessary corrections. 
6. The revised manuscript and its electronic version, accompanied by a declaration with 
the reflected by the reviewer notes are presented in the Editorial Board no later than 
November 10. Articles submitted after this date will remain for next year. 

 
Section III. TECHNICAL GUIDELINES 

1. Articles shall be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program), as 
articles are stored in a file format doc on a disc. The file is not archived. 
2. For formatting of articles, the Word 2003’s menus are configured as follows: 
 
Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm 
 Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm 
 Paper Size: A4 (21 x 29.7 cm) 
Format: Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10,5 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
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3. Pages are not numbered. 
4. The first page of the article is formed as follows: 
1) On top of the page in Bulgarian and English in capital letters are written YEARBOOK 
OF HIGHER SCHOOL OF SECURITY AND ECONOMICS and scientific direction. 
2) After a space in regular letters is written the name of the article in Bulgarian (if the 
article is in Bulgarian) or the respective foreign language (if the article is in a foreign 
language) and is centered. 
3) After a space in lowercase are written the names of the authors – the full name and 
surname of the author/authors (if they are more than three, initials acronym of their names 
is allowed), academic titles and degrees in Bulgarian (if the article is in Bulgarian) or the 
respective foreign language (if the article is in a foreign language). 
4) After a space similarly the article’s title and authors' names are written in English (if the 
article is in Bulgarian) and Bulgarian (if the article is in a foreign language). 
5) After a space Abstract is written with lowercase: and also with Italic the resume is 
written in English. On a new line also Keywords are written with lowercase: and also with 
Italic keywords are written in English (All this 9 pt) (if the article is in Bulgarian); or 
Resume and Keywords are given: (9 pt) (if the article is in a foreign language). 
6) After a space is the main text. 
7) For the main text of the report is used automatically hyphenation: Tools – Language – 
Hyphenation – Automatically hyphenate document. 
8) Footnote are: aligned on both sides, font Arial, 8,5 pt, space Single, space from the top, 
bottom, left and right – 0 cm first line indent of a paragraph – 0 cm. 
9) After a space of the main text the Literature is laid, 9 pt, while its formatting, the 
alphabetical order is kept by last name of the author and ISBDs. 
5. The titles of the separate parts/sections of the article are printed in lowercase, Bold and 
centered. Before and after the titles an empty space is left. 
6. Tables, figures and sources. 
1) Tables, charts and figures are in black and white, they are inserted into the text with the 
software and are numbered with Arabic numerals. 
2) The word Table is written entirely, in lowercase, Bold, Italic. The title of the table is 
written on the same line, in small letters, only Bold, no indent, aligned on both sides, 
before the table. The text and the names of the variables in the header begin with a capital 
letter and at the end a full stop is not used. 
3) The maximum permissible width of figures and charts is 12 cm (proportionately). The 
acronym Fig. is written in lowercase, Bold, and the title of the figure is written on the same 
line, in lowercase, but Bold, Italic, no indent, aligned on both sides, before figure. 
4) The sources of tables, charts and figures are indicated below: Source: and then the 
text is laid, 9 pt, Italic. 
7. Mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the printing 
area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc. 
8. Literature references are specified in the text according to their order in alphabetical 
order at the end of the article, their numbers are placed in square brackets, e.g. [1], [3 – 
7], etc. 
9. At the end of the article the names of the author/s and his/their address, tel., e-mail is 
written. The lead author is also mentioned. 
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Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз

доц. д-р Васил Георгиев

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

The European Union's Global Strategy
for Foreign and Security Policy


Assoc. Prof. Vasil Georgiev, PhD

Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: The article presents an analysis of the EU's Global Strategy for Foreign and Security Policy and discusses the need for its evaluation in 2020.

Keywords: European Union, Common Foreign and Security Policy, Global Strategy

През 1996 г. Филип Шмитер
 посочва, че начинът на функциониране на ЕС е различен от този на държавите членки, доколкото действията на ЕС, макар той да няма стратегически план, се появяват по импровизиран начин от тактически отговори на конкретни и непосредствени проблеми.


Макар в учредителните договори терминът „стратегия“ да не се споменава, това не значи, че ЕС не осъществява действията си в рамките на определени стратегически насоки, т.е. такива, касаещи дългосрочната реализация на европейския проект. Стратегически са вижданията на учредителите на европейските общности, инициативите на ЕС, като политиката за развитие, търговската политика, митническия съюз и европейското политическо сътрудничество. Стратегически характер имат и всички действия, свързани с изграждането на вътрешния пазар.

Стратегическият документ сам по себе си е от ключово значение за осъзнаването и осмислянето от държавите членки на необходимостта от поставяне на общи цели и от обединяване на усилията им за постигане на тези цели. Стратегическият наратив консолидира насоката на действие на държавите членки, доколкото идентифицирането на стратегическите цели обосновава стабилна отправна точка на тези действия. Той създава предвидимост и прозрачност на политиката и намеренията на ЕС.

Договорът от Маастрихт от 1993 г. също избягва думата „стратегия“, но в неговия чл. D е посочено, че Европейският съвет дава общите политически насоки на развитието на ЕС. Договорът от Амстердам учредява т.нар. „обща стратегия“ като инструмент на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Общата стратегия не успя да оправдае съществуването си, доколкото трите приети общи стратегии (за Русия, за Украйна и за Средиземноморието) се отнасят до отделни региони, повтарят досегашните положения, без да допринасят с нещо ново, освен това представляват инструмент изключително на ОВППС, без да са координирани с другите отношения между ЕС и съответните държави или региони. Затова на практика от тези общи стратегии не последват никакви съвместни действия.

Отделно в рамките на ЕС се създават и други стратегически документи – контратерористична стратегия
, стратегия за киберсигурност
, стратегия за морска сигурност
 и др. Тяхното разнообразие поставя въпроса доколко съществува хомогенност между тях, т.е. могат ли тези стратегии да бъдат поставени в рамките на една обща, обединяваща стратегия.

Едва през 2003 г. под ръководството на върховния представител по ОВППС Хавиер Солана се създава Европейската стратегия за сигурност. Тя вижда бял свят във време, в което ЕС трябва да убеди себе си и света, че въпреки разногласията на държавите членки по отношение на войната в Ирак от 2003 г. те са решени да споделят общо политическо бъдеще. Европейската стратегия за сигурност е и отговор на Стратегията за национална сигурност на САЩ от 2002 г.
, която поставя борбата с тероризма в центъра на своите действия, като извежда напред принципа на едностранно действие (унилатеризъм) и на изпреварващи действия
. Тези насоки влизат в противоречие с установените в Устава на ООН положения, според които отговорен за опазване на международния мир и сигурност е Съветът за сигурност на ООН, и с недопустимостта на военни изпреварващи действия. В този смисъл Европейската стратегия за сигурност има за цел да възстанови както вътрешноевропейския, така и трансатлантическия консенсус.


Тази оптимистична цел намира своите основания и в цялостния контекст на тогавашното европейско развитие. Европейският съюз се намира във възход – през 2002 г. започва да функционира еврото, през 2004 г. държавите членки ще станат 25. Затова разногласията между държавите членки по отношение на войната в Ирак се възприемат като един от обичайните проблеми на растежа, който може да бъде, ако не преодолян, поне осмислен чрез терапията на стратегически документ, представляващ както позитивна саморефлексия, оценяваща постигнатото („За първи път в Европа има такова благоденствие, такава сигурност и такава свобода“), така и оптимистична визия и отправна точка за бъдещето.

Пет години след приемането на тази стратегия инерцията от подема на ЕС е приключила. Световната икономическа криза и кризата в eврозоната, офанзивата на Русия в Грузия се оказват само началото на усложненията в международните отношения, белязали второто десетилетие на ХХ век.


Драматичните промени във външнополитическия контекст не позволяват на ЕС и държавите членки да предприемат мерки за прилагането на Стратегията от 2003 г. Те обаче водят до необходимост от нов стратегически документ. Приемането на такъв през 2008 г., само пет години след предишния, се оценява като неудачно, макар все пак да е изготвен Доклад относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност
, който формално не е приеман от Европейския съвет.

Създаването на Глобалната стратегия


До 2015 г. обаче глобалната несигурност се разраства – анексирането на Крим от Русия, недоброжелателните ѝ хибридни действия спрямо европейските правителства, граждани, инфраструктура и изборен процес, задълбочаването на световната икономическа криза, катастрофалните последици от т.нар. „Арабска пролет“ и последвалата мигрантска криза, създаването на „Ислямска държава“, референдумът за излизане на Обединеното кралство от ЕС, дълговата криза на Гърция, икономическите проблеми в държавите, обозначени с неособено ласкавата обща абревиатура PIGS,
 – Португалия, Италия, Гърция, Испания, проблемите, свързани с финансовата, валутната и данъчната отчетност в Съюза, които излязоха наяве във връзка с кризата,
 и оспорването на върховенството на закона в Полша и Унгария.

ЕС се оказва заобиколен от конфликти от изток (Украйна), югоизток (Сирия, Ирак, Йемен) и от юг (Либия, Египет). В същото време Съюзът е разделен от вътрешните икономически проблеми на държавите в еврозоната и от разделението на държавите спрямо отношението им към мигрантите. А самите държави са разединени от вътрешни противоречия по отношение на основополагащите ценности на Съюза.

В допълнение към изложеното светът попада в съвсем различна геостратегическа среда. Съединените щати постепенно се оттеглят от традиционно активната си международна роля в областта на сигурността. Няколко години по-късно, през 2013 г., Китай лансира своята мащабна геополитическа инициатива „Един пояс, един път“, която има за цел да разпространи китайското влияние на глобално ниво. Регионални сили, като Турция, Саудитска Арабия и Иран, засилват своето влияние и оспорват влиянието на глобалните сили в района на Близкия изток и в Кавказ.


Всичко това представлява промени, които стратегията, изработена през 2003 г., нито е успяла да предвиди, нито е способна да обхване. На практика още от 2008 г. Европейският съюз осъществява своите външнополитически действия в условията на стратегически вакуум.

Затова неблагоприятният външнополитически контекст и новите рискове пред сигурността изискват от държавите – членки на ЕС, стратегическо осмисляне на общото им виждане за бъдещето на ЕС в изцяло променена среда спрямо тази от 2003 г.

Необходимостта от нова стратегия на ЕС е важна и от още една несвършена задача – ЕС трябва да придаде плът на институционалното изграждане на органите на външната политика на ЕС след 2009 г. След приемането на Договора от Лисабон са изградени основните механизми, които са необходимо условие за обезпечаване на такава кохерентна външна политика, – това са постът на върховен представител/заместник-председател на ЕК и Европейската служба за външна дейност, която започва да действа от 1.01.2011 г.


До приемането на Глобалната стратегия тези два изключително важни за външните дейности на ЕС органа осъществяват дейността си без подкрепата на стратегически план, доколкото Европейската стратегия за сигурност в началото на второто десетилетие на XXI век, както посочихме, през 2016 г. вече е безнадеждно остаряла. Адекватният стратегически документ има значението на двигател за дейностите на тези институции. Именно това допълнително определя необходимостта от създаването на нова стратегия.


Обща характеристика на Глобалната стратегия


Подобно на Европейската стратегия за сигурност от 2003 г., Глобалната стратегия вижда бял свят в критичен за ЕС момент – тя е публикувана на 28.06.2016 г. – три дни след вота на гражданите на Обединеното кралство в полза на напускането на ЕС. Отново ЕС трябва да покаже своето единство в момент, в който кризата подронва вярата в способността му да устои на предизвикателствата на времето.

Приемането на Глобалната стратегия не е формализирано с решение на Европейския съвет. За една стратегия обаче важното е не толкова нейната процедурна завършеност, колкото това дали тя ще излезе от битието си на идеен проект и ще влезе в етапите на планиране и изпълнение. Това не се случва с Европейската стратегия за сигурност въпреки формалното ѝ приемане от Европейския съвет.

Към настоящия момент Стратегията е общопризнат инструмент, към който отпращат актовете както на държавите членки, така и на институциите на ЕС.


Глобалната стратегия съдържа в себе си и наченки на реална процедура по изпълнението си – чрез идентифициране на конкретни действия, които да я приведат в действие, – в областта на отбраната и сигурността, в дипломацията, в борбата с тероризма, миграцията, както и в други области извън външните отношения и сигурността. В това отношение тя представлява и стратегически, и в някаква степен тактически документ, съдържащ в себе си действията, които трябва непосредствено да бъдат предприети с оглед на постигането на заложените стратегически цели.
 Включването на необходимите действия като част от стратегията според върховния представител Фредерика Могерини трябва да отвори вратата към изпълнение на Стратегията.
 За тази „действена“ част от Стратегията говори и нейното наименование – „Обща визия, общи действия – по-силна Европа“.


Ръководителят на екипа, изработил Глобалната стратегия, – Натали Точи, посочва смяната на подхода с определянето на Стратегията като глобална в две насоки. От една страна, „глобалното“ следва да укаже стратегия в променил се свят, с дълбоки взаимовръзки помежду си. От друга страна, Стратегията е „глобална“, доколкото следва да обхване пълния набор от политики и инструменти на Европейския съюз. Това е посочено в самата Стратегия. За разлика от Европейската стратегия за сигурност, която е по-скоро стратегия на „третия стълб“ – външната политика и политика на сигурност, Глобалната стратегия има по-широк предметен обхват и включва в себе си всички аспекти на външните действия на ЕС – въпросите на отбраната и сигурността, на външните отношения, на сътрудничеството за развитие и на търговията (т.нар. „външни действия на Общността“).


Тя представлява отправна точка и „шапка“ за други секторни стратегии – като такава ГСЕС изрично посочва стратегията в областта на сигурността и отбраната (каквато стратегия няма приета, но се очаква да бъде приета през първата половина на 2022 г.), а накрая, в последната част (озаглавена „Перспективи“), посочва, че Глобалната стратегия ще е основа за преразглеждане на съществуващите други секторни стратегии. Като такава е посочена изрично стратегията в областта на отбраната и сигурността, която предстои да бъде приета през първата половина на 2022 г.


Глобалната стратегия на ЕС е структурирана в три части. Първата част е озаглавена „Нашите общи интереси и ценности“. Втората част е озаглавена „Приоритети на нашите външни действия“. Третата част е озаглавена „От визия към действие“.


Като най-важна характеристика на външните действия Стратегията посочва, че основаният на принципи прагматизъм ще ръководи външните действия на ЕС през следващите години.

Основаният на принципи прагматизъм е „биполярна“ концепция, която има за цел да дефинира, макар и доста неконкретно (и заради това гъвкаво), мястото на ЕС в променящата се международна среда. Той представлява съчетание между  принципността при осъществяване на външната политика и прагматизма в отношенията с трети държави. Основаният на принципи прагматизъм, най-общо казано, трябва да бъде пътят между тези два полюса. Единият полюс е на принципния идеализъм – подход, който, макар и морално неукорим, не води до възможности за сътрудничество с много държави по света, с които сътрудничеството е необходимо – както с оглед на интересите на ЕС, така и с оглед на утвърждаването на мира и сигурността. Другият полюс е на прагматизма, разбиран като сътрудничество независимо от това какви принципи изповядва съответният партньор. Такъв прагматизъм може да бъде определен за безпринципен и именно определянето на прагматизма като принципен идва да покаже, че ЕС ще прилага и двата подхода.

Biscop посочва, че формулировката на принципния прагматизъм е завой към реалполитиката не в смисъла на отрицателната конотация („целта оправдава средствата“), а по начина, по който определя реалполитиката създателят на този термин – Лудвиг фон Рохау, в своя основополагащ труд през 1853 г. „Принципи на реалполитиката“ – като отхвърляне на либералните утопии, но не и на либералните идеи.
 Това определение съответства на настоящото, в което върховенството на либералният ред е утопия
 за разлика от либералните идеи, които трябва да бъдат съхранени и да са основа на сътрудничеството между държавите, които се придържат към тях.


Разбира се, съотношението между тези два подхода („принципния“ и „прагматичния“) може да се променя във всеки конкретен случай, като основаният на принципи прагматизъм позволява свободно движение между тези два полюса. От тази гледна точка основаният на принципи прагматизъм нито притежава концептуална яснота, нито дава някаква насока за съотношението и приоритетността между принципите и прагматизма във външните отношения на ЕС.

Като проекция на този реалистичен подход първа глава на Глобалната стратегия е озаглавена „Нашите споделени интереси и принципи“. Поставянето на интересите преди принципите е показателно за този нов, реалполитически, уклон. Обикновено в политическите документи е много по-възпитано да се говори за ценности и принципи, отколкото за интереси. Декларираните ценности най-често представляват общ знаменател в отношенията между повечето държави, поради която причина тяхното споделяне и деклариране в стратегическите документи е много по-безспорно.

Но обединението около ценности не е достатъчно за отграничаване на интересите. Европейският съюз има свои интереси и няма нищо ново в това. В ситуацията, в която се намира светът, при всички рискове, които възникнаха през последните 20 години, дискурсът за интересите трябва да бъде изговорен.

Самата Стратегия си дава сметка за възможните противоречия между интереси и ценности и доизяснява диалектиката между тях, като се опитва да ги примири, посочвайки, че интересите и ценностите вървят ръка за ръка. В интерес на ЕС е да промотира ценностите си в света. В същото време фундаменталните ценности на ЕС са залегнали в интересите на ЕС. Това става ясно и от петте основни интереса на ЕС – мира, сигурността, благоденствието, демокрацията и глобалния ред, основан на правила. Те, освен интереси, представляват и ценности – въобще разграничаването на ценностите от интересите и от принципите винаги е сложна задача не само при изработването на нормативни и стратегически документи. Достатъчно е да си припомним чл. 2 от Договора за ЕС
, който съдържа ценности, които могат да бъдат определени и като принципи. В чл. 3 пък са посочени ценности, които са в не по-малка степен характеризиращи същността на Съюза, като сигурността, четирите свободи и единния пазар – не по-малко екзистенциално значими и определящи облика на ЕС.


При всички случаи обаче извеждането на интересите на първо място е забележително. То представлява обрат в сравнение с нормативния текст на чл. 3, § 5 от ДЕС, където е посочено, че в отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и интереси. Промяната в поредността винаги е знак за промяна в приоритетите. Усложнената среда на сигурност днес налага вътрешна консолидация на Общността, която води до признаване на ролята на интересите като водещ мотив във външните отношения на ЕС. Необходимостта ЕС да съществува в партньорство и съревнование наред с държави, като САЩ, Русия и Китай (и не само), извежда напред необходимостта от, най-общо казано, прагматична политика, в която ситуация не е табу да се каже, че консолидиращи са общите интереси.

Втора глава на Стратегията определя приоритетите на ЕС. Глобалната стратегия посочва 5 приоритета: сигурността на ЕС, устойчивостта в държавен и обществен план по отношение на Изтока и Юга, интегрирания подход към конфликтите, регионалния ред, основан на сътрудничество, глобалното управление за ХХI век.

Всичките 5 приоритета са обвързани в една или друга степен със сигурността. Във влошената среда на сигурност, характерна за второто десетилетие на ХХI век, създаването на сигурен и устойчив свят е, общо взето, единен приоритет, като посочените мерки представляват по-скоро средства за постигането на по-добро равнище на сигурност.

Под „сигурност на ЕС“ (първият приоритет) Глобалната стратегия разбира вътрешната сигурност и защитата на Съюза от традиционните, непосредствени за вътрешната сигурност заплахи – тероризма, хибридните заплахи, икономическата нестабилност и енергийната несигурност, както и от глобалната и не толкова непосредствена и видима заплаха, като изменението на климата (климатичните промени).

Във връзка със сигурността е посочен и един от основните реално осъществени ангажименти на държавите членки, последвали Глобалната стратегия, – засилването на действията в областта на отбраната. Както в резюмето, така и в самата Стратегия е посочено, че засилването на сътрудничество ще е в контекста на засилване на колективната отбрана, т.е. то няма да се случва за сметка на отслабването на НАТО, а напротив – ще доведе до усилване на европейския стълб на НАТО. Двата въпроса – за усилването на способностите на ЕС и за връзката на това усилване с ангажиментите към НАТО, винаги вървят заедно, доколкото поставянето на единия въпрос налага изясняването какво отражение ще има той върху колективната отбрана.

В самата Стратегия въпросът за сигурността е разделен в няколко раздела – сигурност и отбрана (за който важи посоченото по-горе), борба с тероризма, киберсигурност, енергийна сигурност и стратегическа комуникация (т.е. публична дипломация на ЕС).


Основната цел, която трябва да постигне Европейският съюз в областта на сигурността, е т.нар. „стратегическа автономия“. Макар това понятие да се среща едва няколко пъти в текста на Стратегията (и в това отношение да отстъпва на понятия, като „устойчивост“ и „основан на принципи прагматизъм“), неговата употреба зачестява значително след приемането на Стратегията. Стратегическата автономия, както беше посочено, означава възможността на ЕС да поеме отговорността за своята сигурност и за външната си политика, като за целта изгради необходимите организационни, военни и оперативни способности.

Понятието „стратегическа автономия“ изисква по-голяма концептуална яснота. Тя може да бъде постигната като резултат от установените приоритетни проекти в рамките на инициативи, като ПЕСКО, CARD и Европейския отбранителен фонд. Постигнатото в рамките на тези инициативи обаче следва също така да бъде осмислено в рамките на една отделна политико-военна стратегия на ЕС, която се предвижда да бъде приета през първата половина на 2022 г. в рамките на френското председателство. Обстоятелството, че Франция като председател на Съвета на ЕС ще има тежест при приемането на това решение, е от съществено значение, доколкото Франция е най-сериозният пропонент за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната.


Вторият приоритет – устойчивост в държавен и обществен план по отношение на Изтока и Юга. „Устойчивостта“ като понятие, освен че е най-често използваният термин в Стратегията, е на практика и нейният фокус – цялата Стратегия се базира върху принципа на устойчивост.
 Устойчивостта е тясно свързана със сигурността, доколкото сигурността на една система определя нейната устойчивост – способността ѝ да реагира на измененията в средата (на рисковете, заплахите, кризите), без това да застрашава нормалното ѝ функциониране. Поддържането на пояс от устойчиви държави в непосредствена близост до ЕС (тези от Европейската политика за съседство и тези, които са в процес на присъединяване), както и такива, които са по-далече, е жизнена необходимост за сигурността на ЕС, доколкото както здравето на едно лице зависи от здравето на най-близките до него, така и сигурността на една общност зависи от сигурността на близката или съседна общност.

Подпомагането на устойчивостта на държавите е концепция, която е по-интензивна от тази по поддържането на стабилност, но по-малко амбициозна от целта за изграждането на общества, основани на либералните ценности (каквато политика например ЕС осъществи спрямо държавите от Централна и Източна Европа).
 Поддържането на „стабилност“ би могло да означава, че целта на Съюза ще е постигната и спрямо държави, в които на власт са стабилни, но авторитарни режими.

От друга страна провеждането на политика, основана на либералните ценности, в момент на човешкото развитие, в който либералният порядък е в криза, би довело до невъзможността ЕС да осъществява своите цели в държави, които не спазват либералните ценности. След като либералният порядък вече не се счита за „рецепта за вечно щастие“, след като хората, които искат либерален порядък, не навсякъде са мнозинство, настояването в тази насока, макар и необходимо, е непостижимо и непродуктивно, рискуващо пропускането на малките реалистични възможности заради голямата нереалистична цел.

Третият приоритет е интегрираният подход към конфликтите. От основаването на Общата политика за сигурност и отбрана ЕС полага усилия за осъществяването на такъв интегриран подход. Той се изразява в използването на различни средства – граждански и военни мисии, както и използване на всички инструменти и политики на ЕС, които биха имали отношение и значение за управлението на една криза, – политика на съседство, политика за развитие, хуманитарна помощ, търговска политика, ограничителни мерки. За целта ЕС трябва да участва във всеки отделен етап от цикъла на една криза. Тук Глобалната стратегия поставя началото на реформата в Общата политика за сигурност и отбрана, свързана с усилване на способностите на държавите членки, със създаване на европейска отбранителна индустрия и на щаб, който да управлява военни операции.


В рамките на този приоритет е посочена концепцията за превантивен мир, т.е. усилията за предотвратяване на конфликти, сигурност и стабилизация, уреждане на конфликти, политическа икономика на мира.


Четвъртият приоритет е изграждането на регионален ред, основан на сътрудничество. В това отношение Европейският съюз сам по себе си е пример за такова регионално сътрудничество. Европа като геополитически регион представлява лаборатория на световното политическо развитие – повечето институции, практики, процедури и правила в другите държави по света са заимствани от европейския опит. Стратегията посочва именно това, което е водеща линия и в разбирането на голяма част от европейците: че формите на регионално сътрудничество водят до по-добра сигурност и възможност за управление на процесите на глобализация.

В рамките на този приоритет са развити и основните регионални акценти на политиката на ЕС – в Европа, Средиземноморието, Близкия изток, Африка, трансатлантическата връзка, Азия, вкл. сътрудничеството по отношение на Арктика (три държави – членки на ЕС, са арктически държави). Това, както посочва Бископ,
 дава сигнал, че Европейският съюз ще търси такова сътрудничество с регионални сили и организации (вкл. и с Русия) с оглед на съществуващата геополитическа надпревара между глобални и регионални сили. В това отношение формулировката „принципен прагматизъм“ е удачна и изразява максимално гъвкаво основата на бъдещите отношения на сътрудничество на ЕС.


Петият приоритет е озаглавен „Глобално управление за XXI век“. ЕС работи за световен ред, основан на международното право, който гарантира правата на човека, устойчивото развитие и устойчивия достъп до световните блага. В рамките на този приоритет ЕС се застъпва за реформиране на ООН и на световните финансови институции. ЕС се застъпва и за реформиране на Съвета за сигурност на ООН, макар че хипотетична реформа в Съвета за сигурност няма да доведе до засилване на политическата тежест на държавите членки, а тъкмо напротив. ЕС се застъпва за своевременни и решителни действия за предотвратяване и слагане на край на масови жестокости. Това са мерките по Глава VII от Устава на ООН, които включват действия, свързани с употреба на сила (чл. 42), а също и други действия (чл. 39 и чл. 41).

ЕС се застъпва в това отношение за принципа „отговорност за защита“, който определя задължението на държавите и на международната общност да защитават хората от тежки нарушения на човешките права, включително ако се налага и с военна интервенция в държавата, където тези права се нарушават. Този принцип, изработен от Международната комисия по интервенция и държавен суверенитет и приет от Общото събрание на ООН през 2005 г., макар и да няма задължителна юридическа сила, е възприет от по-голямата част от международната общност. Към настоящия момент ЕС обаче няма необходимите военни и оперативни способности, които да му позволяват да прилага този принцип на практика.

Третата част от Стратегията е наречена „От визия към действие“ и има за цел да начертае част от бъдещите действия.

В голямата си част те касаят ускоряване на сътрудничеството в Общата политика за сигурност и отбрана, политика, която определено е в застой към онзи момент. По-подробно тези инициативи са разгледани в Глава VIII. Те включват конкретни цели, като отделяне на 20 % от бюджета си за осигуряване на оборудване, научноизследователска дейност и технологии, развитие на оперативна съвместимост между въоръжението на държавите членки, ролята на Европейската отбранителна агенция за съвместно разработване и придобиване на оборудване, усилване на оперативното командване на мисиите, усилване на ролята на Европейската служба за външна дейност.


2020 година. Има ли нужда от ревизия или преглед на Глобалната стратегия?


Всяка стратегия, макар и насочена към бъдещето, е рожба на времето, в което е написана. Примерът с Европейската стратегия за сигурност от 2003 г. е показателен, че стратегията не следва да се приема като нещо, написано върху камък, а като документ, чиято актуалност трябва постоянно да бъде оценявана.


За периода от приемането на Глобалната стратегия (2016 г.) до 2020 г. глобалната среда се промени значително.

За президент в САЩ беше избран Доналд Тръмп, който внесе значителни промени във външната политика на САЩ и в трансатлантическата връзка в частност. През 2020 г. Тръмп отстъпи поста си на бившия вицепрезидент Джо Байдън, който заявява, че ще работи за възстановяване на ролята на САЩ в световните дела отпреди избирането на Тръмп. Тези четири години обаче промениха значително международната среда. САЩ ще се завърне в свят с усилено противопоставяне и борба за влияние между глобални и регионални сили. Контекстът през 2020 г. е различен от този през 2016 г.

Също така самият ЕС разви заложените в Стратегията приоритети в областта на отбраната, свързани с институционалното укрепване на Общата политика за сигурност и отбрана, постоянното структурирано сътрудничество, координирания годишен преглед на отбраната и Европейския отбранителен фонд.

Пандемията от Ковид-19 внесе нови измерения в несигурността и нови предизвикателства пред сигурността. Последиците от Ковид-19 в глобален политически и икономически план ще са от съществено значение за определянето на ролята на ЕС в света и на възможностите, които стоят пред Съюза.

Всички тези новости изискват от държавите членки осмисляне на заложените стратегически приоритети и тяхната относимост към глобалната среда. Такъв процес беше извършен през 2008 г. спрямо Европейската стратегия за сигурност чрез приемането на Доклада за изпълнение на Европейската стратегия за сигурност.

Biscop
 посочва, че такъв документ, който той предлага да се назове „Междинен доклад за изпълнението на Глобалната стратегия“, трябва да включва на първо място оценка на изпълнението на Глобалната стратегия, на второ място – да приеме съответните специфични цели и средства за постигането им по отношение на всеки от приоритетите, посочени в Глобалната стратегия, и на трето място – да идентифицира всички хоризонтални въпроси (касаещи взаимоотношенията между субектите на международните отношения), които трябва да бъдат взети предвид при предприемането на действия за изпълнение на всеки от петте приоритета, посочени по-горе.
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В много публикации, както и в практиката, широко се използва терминът „система за национална сигурност“ за представяне на специфична общност от обекти/структури и субекти/длъжности, както и връзките между тях, свързани с националната сигурност като цяло, а в частност със сигурността, опазването на обществения ред и отбраната и защитата на законността, които ангро се наричат и с нарицателното име „силови структури“. Този термин е използван и в Стратегията за национална сигурност (Раздел V). Въпреки придобитата популярност на това словосъчетание правилното название на системата е „система за защита на националната сигурност“, така, както е определено в Закона за управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС), в сила от 1.11.2015 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.; изм. ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.).


Според упоменатия закон „национална сигурност“ е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети. А съгласно Стратегията за национална сигурност крайният продукт и същинският смисъл на понятието „национална сигурност“ са гарантирането на човешката сигурност и защитата на свободата и достойнството на гражданина, както и защитата на суверенитета, териториалната цялост и опазването на държавната граница.


Заедно с приемането на ЗУФСЗНС през ноември 2015 г. влязоха в сила и Закон за Държавна агенция „Разузнаване“ (ЗДАР), Закон за НСО (ЗНСО) и Закон за военното разузнаване (ЗВР). С това се формира правната рамка на системата за защита на националната сигурност, в т.ч. на службите за сигурност, които вече осъществяват своята дейност в ясно определена среда за работа, отчетност и контрол. Възприета е и единна легална дефиниция на понятието „национална сигурност“ и са правно регламентирани взаимоотношенията на политическото ръководство на държавата и професионалните структури от системата, както и взаимодействието на службите за сигурност на оперативно и информационно ниво.

Законите и подзаконовите нормативни актове в областта на националната сигурност се усъвършенстват съобразно динамиката на обществените отношения. Нормативната уредба е изградена и се развива с цел постигане на единно правно пространство в сферата на националната сигурност, при което не се допуска възникване на противоречия между правни норми, институционални и функционални структури и механизми. Гражданите и техните организации са потребители на системата за защита на националната сигурност и същевременно участват активно според своите възможности в нейното функциониране. Държавата осигурява възможната прозрачност на системата към гражданите и съдейства за развитието на капацитета на гражданското общество за осъществяване на дейности в интерес на националната сигурност. От особено значение е балансът между основните права и свободи на гражданите и ограниченията, предизвикани от изискванията за гарантиране на националната сигурност. Формирането на държавната политика за национална сигурност е отговорност на Народното събрание (НС), Министерския съвет (МС) и Президента на Република България. НС в областта на националната сигурност приема закони, стратегия за национална сигурност, доктрини и други документи от своята компетентност, с които задава параметрите на политиката за национална сигурност. НС оценява нейното състояние и изпълнението на задълженията от страна на държавните институции. Дава препоръки към органите на държавната власт и управление, към органите на местното самоуправление и към гражданите и техните организации. Правомощията на президента при реализиране на политиката за национална сигурност са определени в Конституцията и в законите на страната. Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили и ръководи Консултативния съвет за национална сигурност. Изпълнението на политиката за национална сигурност се осъществява от органите на централната и териториалната изпълнителна власт. Органите на местното самоуправление и на местната власт и органите на съдебната власт допринасят съобразно своите компетенции за реализирането на политиката за сигурност. Ефективността на системата зависи от взаимното доверие и сътрудничество между държавните институции, частния сектор, неправителствените организации и гражданите, а също така и със страните партньори за обмен на информация и съвместни действия.

Министрите, ръководителите на ведомства и областните управители носят отговорност за състоянието на националната сигурност в сферата на своята компетентност. За целта те създават необходимата функционална и структурна организация. Институционалният капацитет се изгражда на основата на принципите на постоянно функционално взаимодействие и оперативна самостоятелност. Не трябва да се допуска едновременното съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на правомощия, компетенции и ресурси в една институция. Водещ е принципът на разделяне на компетенциите и постигане на висока степен на координация. При определяне на съотношението между ръководния, административния и изпълнителския състав трябва да се спазват принципите на минимален брой звена за вземане на управленско решение и оптималност на структурите и длъжностите.


Инструментариумът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност включва:

- анализ и оценка на състоянието и тенденциите в средата на сигурност и предприемане на превантивни действия;

- своевременен и адекватен обмен на информация;

- планиране, подготовка и управление на изпълнението;

- прилагане на широк и системен междуинституционален подход;

- координация в работата на компетентните институции и организации;

- методология и методика за оценка на системата за сигурност и нейните компоненти във връзка с тяхното ресурсно осигуряване и постигнатия резултат;

- механизми за оценка на предприетите действия и постигнатите резултати с цел повишаване на тяхната ефективност и ефикасност;

- изграждане на система за вътрешен контрол и корекция на системата за национална сигурност.


Основните принципи на управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност са:


- спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;


- политически неутралитет;


- зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;


- обективност и безпристрастност;


- сътрудничество с гражданите и техните организации;


- откритост, прозрачност и отговорност при формирането и провеждането на политиките за защита на националната сигурност;


- централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;


- защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;


- своевременно предоставяне на информация по компетентност на друг орган или структура от системата за защита на националната сигурност или на друг държавен орган;


- съгласувано провеждане на дейностите за защита на националната сигурност и съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа.


При управлението на системата за защита на националната сигурност НС, МС и президентът съобразно своята компетентност:


- определят националните интереси и приоритети;


- изготвят и приемат нормативни актове, стратегии, концепции, доктрини и планове за действие;


- определят основните задачи на държавните органи и структури, които са част от системата;


- осъществяват и организират стратегическото планиране, взаимодействието, съгласуването и интегрирането на дейностите на държавните органи и структури от системата;


- определят необходимите ресурси за осъществяване на дейностите по защита на националната сигурност, механизмите за тяхното управление и разходване, разпределението им между държавните органи и структури;


- контролират разходването на въпросните ресурси;


- контролират изпълнението на стратегическите цели и приоритети.


Министерският съвет от своя страна:


- осъществява общото управление на системата за защита на националната сигурност;


- предлага на НС проект на Стратегия за национална сигурност;


- приема и внася в НС годишен доклад за състоянието на националната сигурност;


- приема решение за провеждане на стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност по предложение на министър-председателя;


- прави предложение до президента за назначаване и освобождаване на ръководителите на трите разузнавателни служби;


- приема актове, свързани с управлението и функционирането на системата.


Министър-председателят има следните функции:


- ръководи координацията между представените в Съвета по сигурността институции, както и между тях и други органи на държавната власт;


- осъществява общото ръководство на т.нар. „разузнавателна общност“;


- утвърждава годишните планове за дейността на разузнавателните служби и на Съвета по сигурността;


- внася за разглеждане от МС проекти на актове, свързани с управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност и проект на годишен доклад за състоянието на националната сигурност;


- внася в МС предложение до президента за назначаване и освобождаване на ръководителите на ДАНС, ДАР, на служба „Военно разузнаване“, както и на главния секретар на МВР;


- осъществява общия контрол върху международното сътрудничество на държавните органи и структури с аналогични органи и структури в други държави и международни организации и общото ръководство на международното сътрудничество на Съвета по сигурността с аналогични органи на други държави.


Системата за защита на националната сигурност се състои от държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към МС. Националната сигурност предполага и изисква: анализ на спецификите и зависимостите в средата за сигурност и ранно предупреждаване за възникване на рискове; недопускане, намаляване и предотвратяване на рискове; противодействие на заплахи и посегателства; управление и преодоляване на кризи; установяване, означаване и защита на критичната инфраструктура.


Съветът по сигурността е консултативен и координиращ орган по въпросите на националната сигурност, чийто председател е министър-председателят. Представа кои структури и длъжностни лица (обекти и субекти) включва системата може да се добие на практика от включените в него членове. Те са ръководителите на:


1. Министерския съвет (министър-председателят, заместник министър-председател, оправомощен със заповед на министър-председателя да координира и наблюдава работата на структури от системата за защита на националната сигурност, и секретариат);


2. Министерството на вътрешните работни (МВР) (министърът и главният секретар);


3. Министерството на отбрана (МО) (министърът и началникът на отбраната), както и служба „Военно разузнаване“ (директорът);


4. Министерството на външните работи (МВнР) (министърът);


5. Министерството на финансите (МФ) (министърът);


6. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) (председателят);


7. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) (председателят);


8. Националната служба за охрана (НСО) (началникът);


9. Президентството (чрез двама представители, изрично определени от президента с указ, както и лично президентът по собствено желание);


10. Народното събрание (председателят по собствено желание, а в определени случаи и по отделни въпроси – по покана на председателя на Съвета, председатели на постоянни комисии и народни представители);


11. при необходимост по покана на председателя на Съвета могат да участват и други министри, ръководители на ведомства и организации и др.


Вече стана ясно, че Съветът по сигурността е особено важен съвещателен орган в системата за защита на националната сигурност. Неговите основни функции са следните:


- анализира състоянието на системата за защита на националната сигурност, изготвя оценки и предлага решения и действия по отношение на: способностите на системата за защита на националната сигурност за противодействие на заплахите, включително за управление при криза; ефективността на основните дейности на държавните органи и структури от системата; съгласуваността и координацията при осъществяване на основните дейности между държавните органи и структури от системата; съвместимостта и интегрираността на държавните органи и структури; съвместимостта и интегрираността на държавните органи и структури с институции и механизми за колективна сигурност в Европейския съюз и НАТО; изпълнението на определените национални приоритети, основни цели и задачи; осигуряването и защитата на мрежовата и информационната сигурност от посегателства;

- координира изпълнението на политиката за защита на националната сигурност от държавните органи и структури на системата, както и тяхното взаимодействие;

- подпомага МС при вземане на решения и при упражняване на правомощията му по управление на дейностите по защита на националната сигурност и разпределение на необходимите ресурси;

- предлага на министър-председателя или на МС конкретни мерки и задачи за ограничаване на рисковете, противодействие на заплахите и за защита на националната сигурност, както и за управление при кризи.


Задачите и дейностите на органите и структурите, които са съставна част от системата за защита на националната сигурност, се уреждат с отделни закони. Те осъществяват взаимодействие и координация при извършване на дейностите си и при изпълнение на конкретни задачи, сътрудничество с другите държавни органи и организации, с органите на местното самоуправление, с юридически лица и граждани, както и със сродни институции в други държави и международни организации. Ръководителите на органите и структурите координират дейността си по защита на националната сигурност, като издават съвместни инструкции, с които се определят редът и начинът на взаимодействие. Взаимодействието се извършва чрез писмена кореспонденция, работни срещи, създаване на съвместни работни групи и провеждане на координирани мероприятия, както и други форми съобразно тяхната компетентност. За тази цел органите и структурите се информират и съгласуват действията си при постъпване на информация от интерес за дейността на друг орган или структура.


Органите на МВР, НСО и т.нар. „разузнавателно общество“ – ДАНС, ДАР и служба „Военно разузнаване“, си предоставят информация и/или достъп до базата данни, създавани, съхранявани и ползвани при условията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), при условия и по ред, определени в съвместна инструкция на ръководителите им.


Другият особено важен съвещателен орган в системата за защита на националната сигурност е Консултативният съвет за национална сигурност (съгл. Закон за Консултативния съвет за национална сигурност (ЗКСНС), който също е стратегически съвещателен орган по въпросите на националната сигурност и се възглавява от Президента на Република България. Членове на Съвета са:


1. председателят на НС;


2. министър-председателят;


3. министърът на отбраната;


4. министърът на вътрешните работи;


5. министърът на външните работи;


6. министърът на финансите;


7. началникът на отбраната;


8. председателят на ДАНС;


9. председателят на ДАР;


10. секретарят на Съвета по сигурността;


11. по един представител от всяка парламентарна група.


В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица. Съветът обсъжда въпроси, свързани с външната и вътрешната политика на страната във връзка със: националната сигурност; гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани; действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност.


Елемент на системата за защита на националната сигурност е и управлението при кризи, което се осъществява от МС чрез националната система за управление при кризи. Положение на криза се обявява, съответно отменя, с решение на МС. Националната система за управление при кризи включва национален, ведомствени и областни ситуационни центрове. Секретариатът на Съвета по сигурността изпълнява функциите на национален ситуационен център, който подпомага МС при: ръководството и координацията на действията по превенция, реакция, управление и овладяване на кризи; взаимодействието и координацията с органите на Европейския съюз, НАТО и други държави, вкл. при достъп до публично регулирана услуга (PRS), предоставяна от глобалната навигационна спътникова система „Галилео“; изпълнението на националната комуникационна стратегия за информиране на гражданите при кризи.


Националният ситуационен център осигурява координацията на действията на ведомствените и областните ситуационни центрове, защитена система за обмен на информация и непрекъснат обмен на информация за анализ и оценка на риска.


Макар че не е изрично нормативно регулирано, към системата за защита на националната сигурност могат да се прибавят и научноизследователските и образователни организации, както и медицински, логистични и други звена и структури (държавни и частни) от сферата на националната сигурност, както и други структури и елементи, които имат пряко или косвено, постоянно или временно влияние върху процесите, които протичат в системата, като например различни търговски дружества, на които членовете на Съвета по сигурността са принципали, българската отбранителна индустрия и т.н.

Според Стратегията за национална сигурност държавата трябва да създава и/или осигурява ефективното функциониране на специализирани звена в държавни висши училища и научни организации за обучение и повишаване на квалификацията на служителите в областта на сигурността и отбраната. Системата за обучение и квалификация обезпечава обща и специализирана подготовка за поддръжка и развитие на сектора за национална сигурност. Българската академия на науките, висши училища и други държавни образователни и научни структури, както и организации на гражданското общество провеждат научни изследвания и дейности за натрупване на знания и опит и за разработване на иновативни решения, свързани със сигурността и отбраната. Съветът по сигурността съвместно с представители на академичната общност разработва и предлага на МС Национална програма за научни изследвания и иновации в областта на сигурността и отбраната.

Компоненти на системата за защита на националната сигурност са система за управление (включваща щатни и нещатни органи и нормативни документи, които я регламентират), както и продукти на системата (стратегии, програми, концепции, планове и др.).


Върху дейността на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност се осъществява парламентарен, административен, съдебен и граждански контрол. НС осъществява контрол върху дейността на ДАНС, ДАР, служба „Военно разузнаване“ и на НСО чрез своя постоянна комисия. Ръководителите на трите разузнавателни служби и НСО са длъжни да се явят при покана пред НС или пред негови комисии в съответствие с техния предмет на дейност и да предоставят исканата им информация при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Те представят на МС ежегодно до 31 март годишни доклади за дейността на подчинените им структури, некласифицирани варианти на които се публикуват на страницата на МС. МС внася за разглеждане докладите в НС, които се приемат с отделни решения. Отделно от това НС чрез своя постоянна комисия осъществява наблюдение и контрол върху дейността по управлението и разходването на средствата, предоставени на структурите от системата.

Гражданите и техните организации осъществяват контрол върху системата за защита на националната сигурност в рамките на нормативно установените им права. МС създава консултативен механизъм за участие на представители на юридически лица с нестопанска цел, чиито уставни цели са свързани със защитата на националната сигурност, в обсъждания или в изготвяне на проекти на нормативни актове, доклади и други документи по проблеми от компетентност на Съвета по сигурността при спазване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и ЗЗКИ. Министър-председателят, министрите, ръководителите на ведомства, областните управители, органите на местната власт и на местното самоуправление отговарят за създаването на механизми за своевременно информиране на обществото за своите действия по изпълнение на политиката за национална сигурност.


Системата за защита на националната сигурност има за цел да поддържа в оптимално състояние националната сигурност, да повишава управляемостта на държавните органи при активно включване на гражданите и техните организации и да функционира ефективно за реализиране на Стратегията за национална сигурност. Сигурността на гражданина е основен критерий за нейната ефективност. Целите на Стратегията могат да бъдат постигнати само при наличие на нормативно регламентиран и институционално организиран процес на диалог, консултиране и взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, президента, гражданите и техните организации. Високото качество на диалога, консултациите и взаимодействието между трите власти и елементите за защита на системата могат да се постигнат с разработването и прилагането на единна система от стандарти, описващи основните понятия и принципи на работа. Наличието на тези стандарти ще повиши оперативната съвместимост и ефикасността на работата.
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Abstract: The article analyses the technology of the human trafficking. In the recent years, the human trafficking has evolved to a totally new stage of its development and it has obtained a global character. The effect and consequences of the activity of human trafficking affect all the countries and they obstruct the sustainable and democratic development of the civil societies and the achievement of a stable and peaceful world. The contemporary world lives under the sign of the global insecurity.
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Трафикът на хора e едно от негативните явления на обществото и е повдигнат за първи път от борците за човешки права в началото на XX век. Трафикът на хора е световен проблем, но ЕС е особено уязвим поради факта, че представлява привлекателна дестинация за жертви от широк кръг държави. Трафикът на хора не може да се разглежда изолирано от въпросите, свързани с бедността, достъпа до образование и здравни услуги, дискриминацията, основана на пола, или несправедливото отношение към малцинствата. Общоприето е, че бедността, дискриминацията, основана на пола, и конфликтите са сред водещите първопричини за трафика на хора.

Трафикът на хора е трансгранично престъпление, водещо след себе си сериозни последици за безопасността и благополучието на личността, обществото и държавата и грубо нарушаващо човешките права. Трафикът на хора се осъществява в различни направления и под различни форми. Най-разпространената форма е трафикирането на жени и деца с цел сексуална експлоатация и сделки с хора на различна възраст и с различен пол за трудова експлоатация и използване на робски труд.

Трафикът на хора е сериозно предизвикателство към обществото през XXI век. Организираната престъпност използва трудностите, с които се сблъскват държавите в епохата на глобализация при опита да се контролират процесите на миграцията на хората и движението на всевъзможни видове ресурси, като трудовите, капиталовите, информационните и др., в мащабите на цялата планета [3: 76 – 94].


Връзката между трафика на хора и други тежки престъпления става все по-ясна. Сложното взаимодействие между предлагането и търсенето сред извършителите, измамниците, печалбарите, експлоататорите и ползвателите създава дълга верига от въвлечени субекти, независимо дали участието им е съзнателно или несъзнателно.

Началото на процеса на трафика e, когато се набират жертвите с цел сексуална или друг вид експлоатация. Най-често срещаните методи на набиране са:


• индивидуално набиране на заинтересовани лица в барове, кафенета, клубове и дискотеки;


• чрез неформални приятелски и фамилни връзки;


• чрез обяви за работа или обучение в чужбина;


• чрез агенции, предлагащи работа, обучение, женитба или пътуване в чужбина;


• чрез фиктивни и уредени бракове.

Набирането може да стане чрез постигане на директна договорка с жертвата или чрез измама, сила или заплашване. Макар и рядко, все още се използва отвличане и лишаване от свобода, принуда, като е възможно и причиняване на телесни повреди в резултат на нанесени побои над жертвите с цел сломяване на съпротивата им, както и изнасилване. При набирането е възможно изготвяне и използване на неистински документи с цел по-лесно преминаване през граница. Набирането означава намиране на лица, които да бъдат използвани, но за разлика от простото търсене то включва и получаване на съгласие от пострадалите да следват трафиканта. Това съгласие може да бъде дадено не само лично от жертвите, но и от лица, от които са зависими, без значение дали те са техни законни представители или не.

В много случаи набиращият жертви е познат на самата жертва, а в някои случаи даже е неин роднина. Трафикантите акцентират на хора, които търсят нови възможности, включително и в чужбина, и които често имат тежко икономическо и социално положение у дома си. Предлагат им се различни начини на професионална реализация като сервитьори, танцьорки, артисти, модели, компаньонки, придружители на инвалиди и възрастни лица, домашни помощнички и др. със заплащане, многократно по-високо от онова, което получават в собствената си държава. Често срещано е веднага след пристигането в приемащата държава жертвите да осъзнаят измамния характер на оригиналното споразумение.


Агенции за международни бракове също могат да прикриват трафика на хора. Съществуват известни благонадеждни показатели, по които могат да се различат агенциите, предлагащи реална законна работа, от онези, които се явяват постове за начало на трафик на жени. За съжаление обаче, доста от жертвите нямат възможност или не знаят как да получат такава предварителна информация.


В някои случаи жертвите могат да имат понятие за естеството на очакващата ги работа, но са в заблуда по отношение на условията. Смята се, че повече от 1/4 от набираните жени предварително са наясно или най-малкото предполагат, че в чужбина ще работят в областта на секс индустрията, но са мамени за условията, при които ще вършат тази работа. Техните очаквания са свързани с висока степен на независимост и контрол над собствената им дейност, като често си представят работа като стриптийзьорки, танцьорки или проститутки, изпълняващи само „класически секс“. Никоя от жените, които по собствено желание заминават за чужбина, не бива уведомявана за точния характер на работата до пристигането си – за работното време, личната несигурност, необезопасените сексуални услуги и нивото на насилие, на което са подложени, ако откажат на клиент или направят опит да избягат от тези условия. Според НКБТХ основните причини, поради които хората стават жертви на трафик, са [2]:


- социокултурни – липса на образование, ниска грамотност, невежество, особени традиции и обичаи, дискриминация, неосведоменост;

- икономически – бедност, неразвита икономика, безработица;

- психологически – липса на социални житейски умения, наивност, наркотична зависимост, насилие в училище и др.;

- геополитически – трудова мобилност, бежански потоци, природни бедствия, войни, граждански конфликти, международна организирана престъпност, географско положение.


Познати са четири основни способа за набиране на жертви:

- пълна принуда – чрез използване на сила или отвличане. Това все още не е рядкост в някои от по-изостаналите икономически държави от региона на Югоизточна и Източна Европа, а в части от Азия е все още широкоразпространено;

- заблуда – посредством обещания за законен ангажимент – работа в офиси, хотели, ресторанти, барове и др. като барманки, сервитьорки и др. или обещание за сключване на брак;

- заблуда чрез полуистини – че ще бъдат ангажирани в развлекателния бизнес, но като танцьорки или дори стриптийзьорки;

- когато има яснота за целта, но заблудата е по отношение на степента – някои от жертвите са напълно наясно, че емигрират, за да работят като проститутки, но са в заблуда по отношение на степента, до която ще бъдат ограничавани, контролирани, експлоатирани и силово държани в подчинение.


Едно от най-непреодолимо привличащите обещания за младите жени от Югоизточна и Източна Европа е обещанието за собствена квартира, което представлява ниво на независимост, немислимо в тяхната собствена държава. Жертвите са подвеждани, че могат да заминат за богата западна държава, да спечелят много пари за кратко време и да изведат себе си и семействата си от състояние на бедност и отчаяние.


Транспортиране


„Транспортира“ означава физическо превозване на жертвата от едно място на друго, включително начално приемане и придвижване в рамките на държавата или преминаване през граница. По време на пътуването жертвата може да бъде подложена на физическо насилие или изнасилване с цел пълно подчинение на трафиканта. Много жертви никога преди не са напускали родните си страни, като по този начин стават напълно зависими от трафикантите. При транспортирането рядко, но все още се използват неистински (подправени) или чужди документи за самоличност при преминаване на границата, неистински декларации-съгласие или пълномощни от родителите при превеждане на непълнолетни жертви и др. На пътуващите без редовни документи за самоличност или въобще без документи им е обяснено, че не се нуждаят от такива или ще ги получат по-късно, когато им бъдат издадени от държавата, в която ще работят. Ако жертвите притежават паспорт, той често им е отнеман и задържан от трафиканта като начин за подсигуряване на зависимостта и подчинението им. Жертвите, които попадат в подобна ситуация, са уязвими спрямо трафикантите, тъй като смятат, че заради своя нелегален статут е много по-малко вероятно да получат защита от полицията или държавата, ако потърсят такава.


Прехвърлянето през граници е изключително съществен аспект на международния трафик. В повечето случаи жертвите се съгласяват да зависят напълно от трафикантите за снабдяването си с документи и транспортирането. Това дава на трафиканта високо ниво на власт над жертвата по време на транзитната фаза.


Жертвите се прехвърлят през границите посредством камиони, частни коли или автобуси, които биха могли да предложат по-голяма гъвкавост от самолет или влак. Много жертви също така са транспортирани от първоначалната държава до „държавата приемник“ чрез превозвачи на дълго разстояние с висок капацитет, като авиолинии, корабни линии и автобусни превози на дълги разстояния. Превозвачите са мотивирани най-вече от печалбата и въпреки че глобите, налагани за довеждане на пътници без документи в някоя държава, намаляват печалбата, често пренебрегват отговорността, като не извършват пълните проверки на документите. Не може да се каже, че тези превозвачи са криминално свързани с трафика на хора, но могат да му съдействат по невнимание. Всеки превозвач по маршрута, който показва липса на старание в това отношение, бива забелязван от трафикантите и използван от тях и в крайна сметка подпомага прехвърлянето на жертвите на трафика.

Основните методи на влизане в държава – крайна дестинация, са:


Скрит/прикрит – чрез преминаване пеша на неопределени за това места, скрити в тайници на автомобили, контейнери и др. превозни средства (рядко прилаган метод в България).

Открит – чрез представяне на неистински документи за самоличност, предоставящи право на влизане (например поради забрана за влизане на жертвата в съответната държава), или използване на откраднати или подправени паспорти от държави от ЕС, както и чрез представяне на истински документи и посочване на неистинска цел на пребиваване – туризъм, обучение и др.

Укриване – до голяма степен се припокрива с общоприетото значение на тази дума и означава скриване на местонахождението на жертвата от нейни близки или от държавните органи, ако те са сигнализирани. С други думи е приютяване на лицата, даването им на подслон с оглед на това да бъдат впоследствие на разположение другиму и често е свързано с противозаконно лишаване от свобода.

Приемане – означава поемане на лицата за експлоатация – даване на съгласие за възползване от тях, независимо от това дали ще ги подслони при себе си или не и въпреки евентуалното им съгласие. На практика включва осигуряване на квартира, обясняване на условията на работа и т.н. в района или в държавата на крайна дестинация.


Във фазата на експлоатация целта на трафикантите се реализира напълно. След като жертвите са пристигнали в държавата, която е била крайна дестинация, те са заставени да живеят в условия на робство главно за целите на сексуалната индустрия, принудителен труд в домове, заводи и други промишлени предприятия, робство (заробване), отнемане на телесни органи и др. Както е посочено по-горе, формите на трафика са форми на проява на специалната цел на тази престъпна дейност:


– в голямата част от случаите целта е сексуална експлоатация – използване за развратни действия (предоставянето им за сексуални услуги), без значение дали деецът възнамерява да се възползва от пострадалите, или възнамерява да ги предостави изцяло или отчасти на едно или повече други лица;

– използване на пострадалите за принудителен труд – обхваща ползването за всякакъв друг труд, чието полагане се определя и зависи единствено от другиго. Тук няма значение дали, как и доколко трудът се заплаща – същественото е, че е по чужда воля.

В последния си доклад UNODC анализира потенциални сценарии за това как кризата може да повлияе на трафика на хора и контрабандата, която продължава, въпреки затварянето на европейските държави. Въпреки че броят на движенията по определени маршрути е намалял, затварянето на границите вероятно ще увеличи търсенето на контрабандни услуги, за да може хората да преминават границата. „Изследванията на UNODC показват, че анализът на предишното въздействие на икономиката върху трафика на хора показва, че неравномерното възстановяване от глобалната икономическа криза ще увеличи риска от експлоатация на хора, търсещи по-добър живот в чужбина. Това може да бъде още по-драматично, ако икономическият спад се комбинира с по-строга регулация на движението“, прогнозира организацията.

Анализът на UNODC установява, че освен опасността от хващане на вируса, някои спасени жертви на трафик не са успели да се приберат вкъщи заради затварянето на границите. Други са изправени пред забавяне на съдебните производства или риск от по-нататъшни злоупотреби, както и от пренебрегване от страна на своите похитители.

Повече деца също са принудени да излязат на улицата в търсене на храна и доходи при затворените училища, които вече не осигуряват подслон и изхранване.

„С ограничаването на движението заради COVID-19, отклоняването на ресурси за правоприлагане и намаляването на социалните и обществените услуги жертвите на трафик имат още по-малък шанс да избягат и да намерят помощ“, зaявява изпълнителният директор на UNODC Гада Уоли [4].


Трафикът на хора е трансгранично престъпление, което води след себе си сериозни последици за безопасността и благополучието на личността, обществото, държавата и потъпкване на човешките права.


Трафикът на хора е сериозно предизвикателство за обществото през XXI в. Организираните престъпни групи се възползват максимално от трудностите, с които се сблъскват държавите в епохата на глобализация при опита да се осъществи контрол върху миграцията и движението на всевъзможни видове ресурси, като трудовите, капиталовите, информационните [1: 104 – 109].


В заключение можем да обобщим, че е необходимо да се полагат усилия за допълнително разясняване и изясняване на същността на престъплението сред работещите в правоохранителните органи – оперативните работници, дознателите, следователите, прокурорите и съдиите. Необходимо e да се разчита на експертните познания и опит у правоприлагащите органи, както и да се определят приоритетите и гарантирането на координацията на сътрудничество. Елементите за неутрализиране на трафика на хора са изследването, формирането на обществено мнение, обучението и административният контрол, които вървят ръка за ръка с борбата срещу основните причини за трафика на хора.


Стратегиите за предотвратяване на трафика на хора трябва да противодействат на дискриминацията, маргинализацията и социалната изолация. Такива мерки трябва да включват повишени възможности за легална миграция, бърза и навременна идентификация на жертвите, социална и безплатна медицинска и юридическа подкрепа.
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Професионалната дейност на служителите от сектора за сигурност често е свързана с преодоляването на различни кризисни ситуации. За да се разкрие същността на кризисните ситуации, е необходимо да се определи съдържанието на понятието „криза“.

При семантичния анализ според китайската идеограма понятието „криза“ се състои от две срички (危機), изписани с два отделни знака – 危 „вей“ – „опасност“, и 機 „джи“ – „възможност“. Кризата формира ситуация с висока степан на опасност, но съдържа и възможност за нейното преодоляване.

Преодоляването на кризисните ситуации изисква адекватни действия за борба с опасностите и трудностите. Създава се възможност за формиране на адекватна психо-физическа готовност.

Символът „джи“ от китайската дума „weiji“ означава зараждащ се момент, когато нещо започва, в резултат на което настъпва объркване. Според нас този процес на „объркване“ е закономерен, тъй като с нарастване на степента на опасност значително нарастват изискванията на ситуацията към дейността. Нарушава се структурата на готовността за действие. При тази ситуация с много висока степен на опасност и трудност (кризисна ситуация) човек трябва да има формирана адекватна психо-физическа готовност за действия.

На понятието „криза“ в Българския тълковен речник (2004 г.) се дават четири значения: „1. Повратна точка в развитието на нещо, тежко преходно състояние; 2. Затруднително положение, влошено състояние на нещо...; 3. Остра липса, недостиг на нещо...; 4. мед. Остра, рязка промяна, обикновено влошаване в протичането на някакво заболяване...“ [4: 394]. Аналогични са определенията на понятието „криза“ и в Речника на чуждите думи в българския език (2007 г.) [8: 404].

На базата на анализа на съдържанието на понятието „криза“ в посочените речници се стига до заключението, че кризата е ситуация с много висока степен на опасност и трудност, изискваща активни действия, т.е. тя е екстремална ситуация [5: 17].

Възникналата кризисна ситуация изисква вземане на бързи решения и действия. Те се определят от адекватността на психо-физическата готовност за действие. При адекватна готовност действията са ефективни, постигат се целите.

Кризисните ситуации като особен вид екстремални ситуации се възприемат, както твърдят R. James и B. Gilliland (2005), като „крайно трудни, надминаващи наличните ресурси на личността“ [10: 3 – 8]. Големите трудности могат да се преодоляват посредством големи усилия, които включват определени резерви на човека.

Един от най-важните моменти за формирането на психо-физическа готовност за действия е прогнозиране на появата на кризисните ситуации. Установено е, че преживяванията на оцелелите са голяма мъка, дистрес, вина, враждебност, загуба на модел на поведение.

H. Schulberg и A. Sheldon (1968 г.) разработват формула за прогнозиране на вероятността за възникване на кризисни ситуации. Според тази формула вероятността за възникването на кризисна ситуация е функция на взаимодействието между опасността и уязвимостта на индивида [11: 553 – 558].

На базата на краткия литературен обзор се формира схващането, че кризите оказват негативно въздействие върху човека и човешките общности. Вярно е, че те „изискват от човека значителна промяна в представите за света и за себе си за кратък период от време“ [9: 15], но могат да имат и положително въздействие.

Настъпващите промени за кратък период от време могат да имат както негативен, така и позитивен характер. Ефективността на въздействието на кризите се определя от адекватността на формираната ситуативна психо-физическа готовност у човека за действие в ситуации с висока и много висока степен на опасност и трудност [5: 17]. Именно затова при системно преодоляване на кризи с различна степен на екстремалност се формират устойчиви качества на личността, т.е. формира се адекватна устойчива психо-физическа готовност за действие в кризисни ситуации. Формирането на психо-физическа готовност за действие в кризисни ситуации се осъществява посредством целенасочена психо-физическа подготовка.

Целта на психо-физическата подготовка е да се формира адекватна психо-физическа готовност за действие в екстремални ситуации [1: 6; 3: 80]. Психо-физическата готовност е изградена от психическа готовност и физическа готовност, които са в единство.


Психическата готовност е основна структура на психо-физическата готовност за действие в кризисни ситуации. Психическата готовност за действие в конкретна ситуация е известна като „ситуативна психическа готовност“.

Ситуативната психическа готовност се определя като „непосредствено, цялостно, динамично психическо състояние, което детерминира адекватността на адаптацията на човека към екстремалните условия на средата за определен период от време“ [6: 57]. Тя е непосредствено психическо състояние и е основният фактор за регулация на действията в кризисните ситуации. Върху ситуативната психическа готовност „се проектират“ психическите качества и свойства на личността, както и физиологичното състояние на организма. Тя определя адаптацията на човека към променящите се екстремални ситуации.

Ситуативната психическа готовност е изградена от познавателна, емоционална и волева подструктура.


Познавателната подструктура е изградена от психическите процеси усещане, възприятие, памет, представа, въображение, внимание, мислене и антиципация, които са в единство. По-значителни психични процеси, свързани с готовността за оцеляване, са възприятието, вниманието, мисленето и антиципацията. Основен фактор в структурата на психическата готовност е мисленето. То определя адекватността на структурата на психическата готовност за действие в кризисни ситуации.


Емоционалната подструктура на ситуативната психическа готовност се отразява положително или отрицателно върху психическата готовност. Изградена е от различни положителни и отрицателни емоционални преживявания, които влияят върху адекватността на психическата готовност. Най-често срещаните положителни емоционални преживявания са смелост, радост, обич, спокойствие и др. Те въздействат положително върху познавателната и волевата подструктура на психическата готовност. Към отрицателните преживявания спадат страхът, тревогата, омразата, презрението, гневът, мъката, отчаянието и др. Те влияят отрицателно върху психическата готовност. Емоциите се преживяват с различна сила.

Волевата подструктура служи за привеждане на психическото действие във физическо действие при преодоляването на кризисните ситуации. Тя е изградена от определени волеви качества, като решителност, упоритост, самообладание, увереност, настойчивост, дисциплинираност и др. Основният градивен елемент на волевата подструктура на психическа готовност е волевото усилие. В практиката чрез мускулното усилие като физическа сила се реализира волевото усилие като психическа сила. Установено е, че с нарастване на коефициентите на корелация между познавателната, емоционалната и волевата подструктура на ситуативната психическа готовност се усъвършенства нейната структура. Психическата готовност е свързана с физическата готовност в структурата на психо-физическата готовност.


Физическата готовност се реализира чрез практическата (физическата) дейност в кризисните ситуации. Тя се разглежда като „специфично физическо състояние на човека“. Характеризира се с определена степен на физическо развитие, на функционално състояние на организма и конкретното ниво на двигателна подготвеност. В структурата на физическата готовност са включени основните и специализираните физически качества мускулна сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост, скоростно-силова издръжливост, взривна сила и др. Всички двигателни качества са в единство. Реализирането им в практиката, в конкретната ситуация, се разглеждат като ситуативна физическа готовност. С нарастване на взаимовръзката между тях се усъвършенства физическата готовност.


Психическата и физическата готовност са взаимнодетерминирани. С повишаване на силата на детерминация между тях се формира адекватна психо-физическа готовност за действия в кризисни ситуации.


Формирането на адекватна психо-физическа и физическа готовност на служителите от сектора за сигурност за действие в кризисни ситуации се осъществява чрез прилагане на целенасочена обща и специална психо-физическа подготовка [2: 133 – 136]. При общата психо-физическа подготовка се развиват основните физически и психически качества, подобрява се общата дееспособност. При специалната психо-физическа подготовка се развиват физическите и психическите качества, свързани със специфичните изисквания на кризисните ситуации.


Психическата подготовка се осъществява в процеса на общата и специалната физическа подготовка. При специалната психо-физическа подготовка се развиват специфичните физически и психически качества. Психическата подготовка се провежда едновременно с физическата подготовка. В процеса на провеждане на психо-физическата подготовка се прилагат, освен известните методи на обучение, и допълнителни средства и методи, като психо-физическа релаксация, регулация на мускулното напрежение, регулация на дишането, контрол на мисленето, идеомоторна тренировка, вербална и невербална сугестия и др. [6: 57].

Заключение


Кризисните ситуации като комплекс от условия на средата изискват активни действия. Основни фактори на кризисната ситуация са опасността и трудността, а интегралните им функции са рискът и усилието. За преодоляването на различните кризисни ситуации е необходимо да се формира адекватна психо-физическа готовност за действие. Психо-физическата готовност за действие на служителите от сектора за сигурност в кризисни ситуации е изградена от психическа и физическа готовност. Формирането на адекватна психо-физическа готовност за действия в кризисни ситуации се осъществява в процеса на целенасочена психо-физическа подготовка. В процеса на психо-физическата подготовка целенасочено се прилагат психически и физически упражнения, в резултат на което се формират определени психическа и физическа готовност, които са в единство и определят адекватността на психо-физическата готовност.


В съдържанието на психо-физическата подготовка се включват и допълнителни средства и методи, свързани с професионалната дейност на служителите от сектора за сигурност.
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Влизането на България в еврозоната и приемането на еврото са необратими процеси. В договора за приемането ни в Европейския съюз е записано, че един ден следва да го приемем като официална валута при определени критерии – технически и политически.


Еврозоната е колективно наименование на държавите – членки на ЕС, които са приели еврото като собствена валута. Ръководи се от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки, както и от еврогрупата на Европейската комисия, в която влизат финансовите министри на държавите от еврозоната.


Еврозоната е създадена през 1999 г. от страните членки на Европейския съюз, които са заменили националните си валути с една валута – еврото. От 27-те членки понастоящем в нея членуват 19 – две са в „чакалнята“ – България и Хърватска, а останалите – Унгария, Чехия, Полша, Румъния и Швеция – извън зоната на еврото. Изключение от общите правила прави само Дания, която е с клауза за неучастие, включена в протоколите, приложени към договорите за влизане в еврозоната.


Еврото се използва от редица други държави „джуджета“, като Андора, Монако, Сан Марино, Ватикана, Косово и Черна гора, както и няколко географски района и архипелага, които са го приели като своя национална валута по силата на парично споразумение с Европейския съюз.


Управляващите в България нееднократно са декларирали желание страната ни да стане член на еврозоната.

Какво представлява еврозоната, как и кога може да стане член една държава? Необходимо е да изясним реда, начина и условията, при които това може да се осъществи.

Влизането в еврозоната се предхожда от престой минимум две години във Валутно-курсовия механизъм ERM II – т.нар. „чакалня“ или още „преддверието“ към еврото.


За да се осъществи влизане във Валутно-курсовия механизъм, трябва да се покрият всички критерии, заложени в чл. 140, § 1 от Договора за функциониране на ЕС:


· инфлацията да е около 2,2 % при 1,3 % средно за еврозоната;


· държавният дълг да е 25,4 % от брутния вътрешен продукт;


· дългосрочният лихвен процент да е 1,7 % при таван 2 % и да не бъде по-висок от 2 % от размера на държавите членки с най-добри показатели.


Проблем пред България за влизане в „чакалнята“ на еврозоната бе капиталовият недостиг в две от наблюдаваните търговски банки. При извършения от ЕЦБ стрес тест на 6 банки – Уникредит Булбанк, банка ДСК, ЦКБ, ОББ, Инвестбанк и Първа инвестиционна банка, в последните две от тях се установи капиталов недостиг. Инвестбанк успя да се справи със своя недостиг, докато при Първа инвестиционна банка беше необходима намесата на държавата чрез придобиване на 19 % дял от Българската банка за развитие (ББР) за 140 млн. лв. По този начин се покри недостигът ѝ.


Бpюксел обвърза влизането на България в „чакалнята“ на еврозоната в пакет c членство и в Банковия съюз. Обвързването би трябвало да го разбираме със смесени чувства, т.е. в първия момент като обида и разочарование, че от години изпълняваме както Маастрихтските критерии – при това в параметри, много по-добри от държавите – членки на еврозоната – така и всички принципи, залегнали в Договора за функциониране на ЕС; и след това, когато с право поискахме да влезем в преддверието на еврозоната, в грубо нарушение на основния принцип на същия този договор, който гласи, че всички членки на ЕС са равнопоставени и трябва да бъдат третирани еднакво, ни поставят допълнителни условия – първо Банков съюз, после това, после онова, че и пътна карта за изпълнението им, след което може би преддверие – ERM II. От дистанцията на времето може би става ясно, че поговорката „всяко зло за добро“ може да се сбъдне в нашия случай. Защото, макар и да е обидно онова, което ни карат да свършим като ангажименти, в крайна сметка е важно и полезно за България.


Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка наблюдават прилагането на поетите ангажименти на страната ни в продължение на две години – от юли 2018 до юни 2020 г., и когато установиха изпълнението им, бе взето решение за присъединяване на нашата страна към „чакалнята на еврото“. Решението се основава на оценката на ЕК и ЕЦБ, изготвена по правната рамка. Това означава България да се присъедини едновременно към „чакалнята“ и към Банковия съюз. По този начин ЕЦБ изготви оценката си в срок от две години след получаването на официалното искане на България за задълбочено сътрудничество с Европейската банка, което е от месец юли 2018 г. Това може да се възприема за началната дата на сътрудничеството и прилагането на последвалите препоръки, като в направено изявление българските власти се призовават да приложат задълбочените реформи, залегнали в механизма за сътрудничество и проверка, заради важността им за стабилността и целостта на финансовата система.

Занапред ще се прилагат сходни изисквания към държавите в ЕС, които искат да пристъпят в „чакалнята на еврото“, на основата на еднаквото отношение, какъвто е случаят например с Хърватска, която също през юли 2020 г. беше допусната до „чакалнята“ заедно с България.

Доколко нашата държава е готова да влезе в еврозоната, поддържайки равнището на постигнатите критерии преди и през престоя в „чакалнята“, както и колебанията в курса на лева спрямо еврото да не се отклоняват с повече от ±15 %, се контролира от Европейската централна банка – една от най-значимите в света. Тя е официален независим институт на Европейския съюз. Собственици и акционери са централните банки на 27-те държави членки. Задачите ѝ са определени с Договор за функциониране на ЕС и се свеждат главно до управление на еврото и разработване на политически и икономически политики. Европейската банка няма право на вето и няма решаващ глас, но изготвя доклади, с които информира Съвета на Европейския съюз.


Паралелно с влизането в ERM II България беше приета и в Банковия съюз. Това е добър ход. Приемането става по желание на държавите членки.

Защо той е важен за нас? Защото провежда единен надзорен механизъм. От м. октомври 2020 г. ЕЦБ ще извършва банков надзор на банките у нас с най-голям актив – Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Обединена българска банка (ОББ). На останалите банки той ще се извършва от БНБ. Това означава, че ще има по-голям контрол.


Една от причините за това е недоверието на ЕС към банковия надзор у нас, породено преди всичко от краха на една от четирите по големина банки – Корпоративна търговска банка (КТБ), и не само на нея. Той доведе до провала на банковия надзор и на правно-охранителните органи.


Какво всъщност е Банковият съюз? Той е орган на ЕС за банков надзор над банките за намаляване на вероятността от евентуални кризи. Провежда единен механизъм за преструктурирането им, без да ползват парите на данъкоплатците, при минимални последици за реалната икономика.


Банковият съюз е създаден през 2012 г. като орган на предизвикателството от дълговата криза, възникнала през 2008 г., за преодоляване на последствията от нея и за предпазване от нова криза. Кризата възникна след фалита на една от най-големите щатски инвестиционни банки – Лемън Брадърс, последвана от много банки и сектори на икономиката.

Последствията от кризата доведоха до рецесия в световен мащаб, изразяващ се във:


· свиване на икономиката, трайно и непрекъснато нарастване на безработицата, която достигна най-голямата си стойност през 2012 г. – 12,3 %;


· спад на инвестициите;


· срив на финансовите пазари – загуба на 80 % от стойността на индекса на „сините чипове“ – sofix;


· рязко намаляване и обезценяване на стойността на имотите – движими и особено недвижими;

· най-осезаем негативен ефект е безработицата.


Самото наименование „дългова криза“ показва, че става въпрос за породена неудържима кредитна криза в условията на ниски лихви. Особено много трябва да се внимава сега след големите поражения, които остави коронавирусът във всички области на живота. Най-силно осезаеми са те в сферата на икономиката, и особено във финансите, породени в условията на ниски лихви или раздадени безлихвени заеми.

За да стане една държава от ЕС членка на еврозоната, тя трябва да покрие икономическите и правните критерии, заложени в Договора от Маастрихт – Нидерландия, от 7.02.1992 г. Съществуват няколко икономически показателя, които се наричат „критерии за конвергенция“:


· ценова стабилност – инфлацията, измерена чрез хармонизирани индекси на потребителските цени, да не надвишава 1,5 % от тази в държавите с най-добри показатели;


· стабилност на валутните курсове – държавата да има минимум две години участие във Валутно-курсовия механизъм ERМ II;


· устойчиви публични финанси – държавният бюджетен дефицит да не бъде по-висок от 3 % от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг да е не повече от 60 %.


От правна гледна точка е необходимо да се създаде единна нормативна система, да се адаптират националните закони с тези на останалите членки на еврозоната. Те трябва да гарантират независимост на техните национални банки и уставите им да са съвместими с тези на ЕЦБ и европейската система на централните банки.


Европейската централна банка, както вече посочихме, е и централна банка на държавите, приели еврото. Базирана е във Франкфурт – Германия. Грижи се за запазване на ценовата стабилност в еврозоната, като по този начин запазва покупателната способност на единната валута.

При влизането на България в еврозоната трябва твърдо да отстояваме нашите български интереси. Основанията за това са налице. Според Евростат през 2019 г. България е на пето място по икономически растеж сред държавите членки. Не трябва да се правят отстъпки, още повече че, както отбелязваме, еврозоната има практика на заобикаляне, промяна и неспазване на собствените си правила.


Много важно е при какъв валутен курс ще бъдем приети – въпрос, който вълнува цялото общество. Успокоителни са изявленията на вицепрезидента на Европейската комисия, отговарящ за еврото, – Валдис Домбровскис, че влизането ни ще стане при настоящото състояние на лева спрямо еврото. Това трябва да не ни успокоява, защото е възможно някои от държавите да изразят несъгласие, което е малко вероятно, но не е невъзможно.

Важно е да се спази приетото под натиска на обществото решение на Народното събрание страната ни да се присъедини към еврозоната с курса на лева към еврото в сегашното съотношение 1.95583, като договореният валутен курс при влизането ни в ERM II да бъде с допустимо отклонение ±15 %, каквито са изискванията за присъединяване към еврозоната.

Влизането ни в еврозоната трябва да стане плавно и добре обмислено, при ясни параметри и икономика, работеща на пълни обороти.

Една от причините за особено внимание към влизането на страната ни в еврозоната е, че Съветът на Европейския съюз с основание се притеснява от широкоразпространената корупция у нас. Тя намира проявление в целия спектър на финансово-икономическия и обществено-политическия живот в България.


Интерес представлява как корупцията действа във финансовата сфера – област от особено важно значение, за трайното утвърждаване на изпълнените критерии преди влизането ни в еврозоната.


Много са източниците, в които корупцията намира почва за съществуване и развитие. Ще разгледаме два от тях, които считаме за най-важни – банковите и данъчните измами.


В практиката са познати много възможности и начини на банкови измами. Те са всеобхватни и трудноизброими. Най-значимите, широкоразпространени и особено опасни от тях са:


• прането на пари;


• киберизмамите.

Пране на пари (англ. Money Launde ceng). Терминът „изпиране на пари“ е използван за първи път през 80-те години на миналия век в САЩ във връзка с постъпленията от бизнеса с наркотици и обозначава процеса на конвертиране на незаконно получени пари в законни пари. Съществуват много дефиниции на тази концепция.


Прането на пари по същество е престъпление против финансовата система. Какво представлява, как и кога то се смята за извършено? Има най-различни определения. Най-разпространеното е, че то е процес, при който огромно количество парични средства са привидно приходи от парични постъпления или приходи от други активи, придобити по незаконен начин (корупция, отклонение от данъчно облагане, данъчни измами), или от тежки престъпления (търговия с наркотици, трафик на оръжия и хора), които умишлено привидно се превръщат в приходи от законова дейност и имат легитимен законен характер.


Конкретните случаи, при които е налице такова действие, са описани в чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
, изменен и допълван седем пъти през годините след приемането му, и Правилника за прилагане на закона (ППЗМИП)
.


Определено място за тяхното предотвратяване, разкриване, овладяване и намаляване има финансовото разузнаване.


Превенцията и контролът в борбата срещу прането на пари у нас е възложено на Дирекция „Финансово разузнаване“ при Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)
. Тя работи и си сътрудничи с останалите държавни институции (полицията, следствието, прокуратурата, митниците, НАП и др.).


Помощ при изпълнение на задачите им е разширеният кръг на лицата, задължени да идентифицират клиентите си и да информират финансовото разузнаване за съмнителни операции и сделки, като БНБ, митническата администрация, централния депозитар, пенсионните фондове, спортните организации и др.


При условията на реда на ЗМИП и Закона за мерките в борбата с тероризма (ЗМБТ)
, които са взаимносвързани, ДАНС получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива финансоворазузнавателна информация.

Осъществяването на превенция и контрол при използването на финансовата система за целите на борбата срещу изпирането на пари е вменено на Дирекцията с чл. 3, т. 1-6 на ЗМИП. Тези разпоредби можем да ги групираме основно в следните няколко направления:


• извършване на комплексни проверки на клиентите;


• събиране на данни, документи и информация, разкриване и обмен на тези материали, които касаят съмнителни операции, сделки и клиенти;


• оценка на риска от изпирането на пари.


Източниците, с които е възможно да се извърши прането на пари, са изключително много – 39 на брой.

Най-често прането на пари се извършва от банкови, кредитни, финансови, застрахователни и презастрахователни институции, лизингови предприятия, професионални спортни клубове, нотариуси, с финансови инструменти и др.

Технологиите на изпирането на пари са най-различни. Така например в банковите институции става чрез законови операции (обикновено банкови преводи), а при нотариусите – чрез сделки с имущества при покупко-продажби.


Други широкоразпространени методи на пране на пари са: контрабанда на пари в брой (чрез куриери или пратки), структурни депозити в теглене от банкови сметки, покупки на различни видове парични инструменти (пътнически и банкови чекове, пощенски парични преводи, използване на дебитни или кредитни карти, телеграфни преводи и др.).

Важна роля за изпирането на пари играят и експресно създадените финансови пирамиди и приватизационни сделки.


При тези операции парите се „пречистват“ и им се придава вид, че са получени в резултат на законова дейност.


Методите на изпиране на пари непрекъснато се променят и усъвършенстват. Международната организация за развитие и насърчаване на мерките за изпиране на пари (FATE) отбелязва, че през последните години се прилагат все по-сложни комбинации и способи за изпирането на пари, като използването на юридически лица за прикриване на действителните собственици и на лицата, контролиращи престъпните доходи, широко използване на професионалисти за получаване на съвети и помощ за изпирането на пари.


Тази дейност винаги е била актуална и е стояла на дневен ред пред Европейския съюз и неговите органи, както и в държавите членки.


Свободното движение на стоки, хора и капитали е от особено значение. Именно посредством свободната търговия и свободното движение през границите се увеличават възможностите на организираните криминални структури да вкарат в законово обращение незаконно получените доходи и да извършат т.нар. „изпиране на пари“.

ЕС активизира нормативната си правна дейност след септември 2001 г. През годините борбата с изпирането на пари се ръководи от приетите от него регламенти и директиви. Ще посочим само някои от тях:


• Варшавска конвенция от 2005 г. относно прането на пари, проследяването, задържането и конфискацията на постъпленията от криминална дейност и финансиране на тероризма;


• Директива 2005/60/ЕО от 26.10.2005 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, известна като „Третата директива“, която отменя Директива 91/308/ЕОИ.


По-новото законодателство е представено от:


• Директива 2015/849/ЕС за борба с използване на финансовата система за пране на пари и финансиране на тероризма;


• Регламент на ЕС 2015/847 за информация за придружаващи парични преводи (прехвърляне на средства).


Заслужава да се отбележи, че при обсъждане на иновациите в законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари се наблюдават различия в позициите на различните европейски държави. Например Франция, Нидерландия и Дания се застъпват за пълна прозрачност и отворени регистри. Друга група държави, водени от Германия, настояват да се запази поверителността на информацията за бенефициентите и да се осигури ограничен достъп до данни, съдържащи се в регистрите.


Компромис в това отношение е намерен, когато достъпът до регистрите е получен не само от правоприлагащите органи и финансовите институции, но и от лица, които биха могли да оправдаят законовия си интерес да получат такава информация. В този случай обаче остава спорен въпросът, свързан с формулировката „законен интерес“. Липсата на яснота в дефиницията на това, което се нарича „легитимен интерес“ на европейско ниво, води до факта, че решението на този въпрос е оставено на държавите членки, което почти гарантира липсата на еднаквост на тълкуването поради различните подходи на национално ниво.

Независимо от извършената работа получените резултати са все още незадоволителни. Приходите от престъпна дейност през 2018 г. в ЕС се оценяват на 110 млрд. евро годишно, което се равнява на 1 % от целя БВП на Съюза. В някои от държавите членки до 70 % от случаите на изпраните пари имат трансгранични измерения.

Мащабът на изпраните пари в световен мащаб е между 2 и 5 % от световния БВП.


От своя страна Международният валутен фонд (МВФ)
 сравнява прането на пари с размера на федералния бюджет на САЩ.


Другият широкоразпространен начин на банкови измами са киберизмамите. Характерно за тях е, че са с широка гама финансови престъпления. Освен това с непрекъснато променяне на тактиката при използването им те стават все по-иновативни, сложни и трудноразпознаваеми.


Според Асоциацията на банките в България най-срещаните киберизмами се свеждат до:


• измами с компрометирани бизнес имейли;


• измами с фактури;


• банкови фишинг имейли; банкови фишинг есемеси (главно чрез използване на измамни текстови съобщения) и фишинг обаждания (широкоразпространените у нас обаждания по телефон);


• подправка на банкови сайтове;


• инвестиционни измами и измами при онлайн пазаруване;


• социално инженерство – основа на киберпрестъпленията, като фишингът е най-срещаното средство за извършването му;


• кражба на лични данни.


Най-често прилаганите киберизмами са при използване на интернет. Те са безброй. Едни от най-популярните са:


· търговски измами – стават при предлагането на стоки на много ниска цена за търгове на различните интернет страници;


· pump-and-olump схеми (повишаване или намаляване на цените чрез фалшива информация). В тези случаи се използват механизмите на финансовия пазар чрез чатове, форуми, интернет страници и електронна поща;

· клик измами;


· мними търгове;


· ескоу измами;


· фишинг;


· фарминг;


· гугъл бомби;


· кражба на банкови сертификати.


Друга разновидност на финансовите инструменти за измамни сделки е търговията с криптовалута (англ. cryptocurrency).

Тя е своего рода цифрова (виртуална) валута и е средство за размяна, основана на блокчейн технологии за отчетност на трансакциите и осъществяване на контрол върху създаването на нови единици.

Криптовалутите нямат реално измерение. Затова се използва интернет пазаруване с тази децентрализирана валута. Тя работи на принципа Р2Р, т.е. размяна на търговия между потребители, без да има посредник.


Началото на тази търговия е поставено през 2009 г. с биткойн. Сега в практиката съществуват стотици криптовалутни спецификации, като са налице милиони биткойни.


Освен биткойни, най-популярни криптовалути са лайткон, етер, рипъл, ниймкойн и др.


Независимо че много от световните икономики признават криптовалутите, при непознаването на този вид търговия и съществуването на стотици криптовидни спецификации използването им е много рисковано. То дава възможност за пране на пари и е основа за финансови измами и корупция. Още повече че тази търговия не се контролира от централните банки. Това означава, че няма контрол и не се следи какво се случва на пазара и до каква степен работата с подобни финансови инструменти е гарантиран, подсигурен и напълно обезпечен. Подобен проблем в това отношение оказват непрекъснатите хакер атаки към системата за разплащане, при които изчезват милиони долари, евро, паунди и др.


За борбата с този вид финансови измами през 1998 г. към ГДБОП – МВР се създаде специализиран отдел „Киберпрестъпления“
. На този отдел е възложено приоритетното изпълнение на задачите по противодействие на организираните престъпни групи и отделни лица, извършващи най-общо използването на нерегламентиран достъп и действия с компютърноинформационни ресурси, финансови измами в интернет и кражби на виртуална самоличност, нарушаване на авторски и сродни права и др.


Използването на корупционни схеми при прането на пари в банковото дело води неминуемо до умишлени фалити на банкови институции.


Банковите фалити в България бяха предизвестени още с настъпилата експанзия през периода 1991 – 1994 г., която се извърши не без прякото участие на БНБ.

Изгради се порочна банкова система.

Експлозивно бяха създадени множество търговски банки с кухи структури и без финансово обезпечение.


Създаването им беше обмислена стратегия с една-единствена цел – да бъдат източени и ограбени както парите на вложителите, така и получените държавни капитали по линия на прословутото рефинансиране (на търговските банки).

И резултатите не закъсняха. Банковата система умишлено се срути. Пикът на банковите фалити настъпи през 1997 г. Безпрецедентно БНБ обяви в неплатежоспособност, взе лиценза и обяви във фалит 16 търговски банки. Най-значимите бяха Стопанска банка, Булбанк, Първа частна банка, ПИБ, Частна земеделска инвестиционна банка, Агробизнес банк, Туристспорт банк и Кристал банк.


Банковите фалити доведоха до финансово обезкървяване и мащабно разграбване на финансовите им активи. Вследствие на това настъпи трицифрена инфлация. Финансовият срив неминуемо доведе до стопяване на спестяванията. Потънаха над 1700 млрд. стари лв. от необслужени кредити. Родиха се стотици кредитни милионери.


ЕС води последователна работа за отстраняване на негативните последици от корупционните схеми в банковото дело и умишлените фалити на банковите институции и прането на пари. В този смисъл засили мерките си с издаване на редица нормативни документи, особено след скандалите с банки в Латвия, Естония и Малта.


В същото време България е с ограничен напредък в борбата с банковите фалити и прането на пари. Тези констатации присъстват във всички доклади на ЕК през последните години. Пример в това отношение е незадоволителната работа на банковия надзор (БН), благодарение на което се стигна до фалита на една от най-големите банки у нас – Корпоративна търговска банка, през 2016 г.


С основание ЕС иска да се извърши оздравяване на банковия сектор.


Според нас в какви основни направления, към какво трябва да се насочи и подобри работата на БН и финансовото разузнаване, следвайки приетите нормативни документи в нашата страна и Директиви и Регламенти на ЕС:


• да се засилят контролът и надзорът на чуждестранните портфейли на банките и на техния дял с произход от държави, които не са членки на ЕС и се считат, че представляват риск за сигурността му;


• да се подобри работата при откриване на подозрителни трансакции;


• да се разшири обхватът на комплексни проверки на клиента като част от задължението за неговото опазване;


• да се защитят информаторите, включително правото им на анонимност;


• да се идентифицират надлежно клиентите и източникът на техните средства, както и да се замразят анонимни сметки;


• да се съдейства активно за спазване на набора от правила на ЕС за прехвърляне на тежестта върху собствениците на проблемните банки, принуждавайки ги да поемат загубите, за да могат клиентите им да използват средствата си.


Данъчните измами най-често се извършват при облагане с данък добавена стойност (ДДС). Това е напълно логично. Той е най-големият приходоизточник на бюджета, като ежегодно формира около 55 % от него заедно с другите косвени данъци. За това способства фактът, че данъкът има широка данъчна основа и три вида данъчни ставки (нулева, основна и диференцирана), което е благоприятна предпоставка за извършване на данъчни измами, широкоразпространени както в държавите – членки на ЕС, така и в България.


ДДС измамите превъзхождат по брой и мащаб останалите данъчни престъпления. Най-общо те са налице, когато:

· не се подават или се подават преднамерено данъчни декларации с невярна информация, с което се цели плащане на по-малък или неплащане на дължимия данък;


· участие в добре познати данъчни схеми за извършване на данъчни измами;


· съхранение на пари в чужди банки или регистриране на фирми в офшорни зони, без да се информира за това данъчната администрация, с цел да не се плаща данък;


· умело използване на пропуски в законодателството и нормативните документи.


Според ЕС загубите от невнесени данъци и осигуровки са недопустимо високи – те се изчисляват на 1 трлн. евро годишно, дължащо се на недостатъци в системите на ДДС, включително на данъчни измами. Според експерти от БАН хазната у нас губи годишно над 2 млрд. лв. от ДДС, като 35 % от приходите от тях остават в сивия сектор или отиват при измамници.


Различаваме две основни групи данъчни измами:


· укриване на данъци и избягване на данъчно облагане – става чрез подаване на неверни данъчни декларации или неподаване на такива, липса на счетоводна документация, пропуски в законодателството и пр.;


· източване на ДДС чрез фирми фантоми и други измамни форми на неправилно възстановяване или приспадане на данъчен кредит.

Откриването на данъчните измами, свързани с ДДС, може да стане само при задълбочени ревизии и проверки на всички облагаеми доставки, извършвани от данъчните и митническите служители, както и при добра координация между тях и ГДБОП, което, за съжаление, е крайно незадоволително.


Най-характерните данъчни измами с ДДС са:


1. Фиктивен износ


Характерно за този начин на данъчна измама е, че стоките за износ се изнасят само по документи, а в същото време остават в страната и се реализират на вътрешния пазар.

В практиката са налице две разновидности:


· когато стоката се изнася в държава – членка на ЕС, тогава са налице вътрешнообщностни доставки (ВОД), които се облагат с нулева ставка и не се дължи данък;

· когато стоката се изнася в държава, която не е членка на ЕС, в този случай имаме нулева ставка, стоките не се облагат с данък и фирмата износител не дължи данъка.


И в двата случая стоката се реализира на вътрешния пазар без фактура и без да се плащат данъци. В същото време износителят си възстановява данъчния кредит върху направените разходи.

2. Верига от фантоми (пощенски кутии)


При тази форма на данъчни измами действа верига от няколко фирми, извършващи сделки. Една от тях акумулира данъчните задължения, а всички останали само ползват правото си на данъчен кредит и възстановяване на ДДС. Обикновено стоката се препродава чрез тези фирми.


Практика е фирмата длъжник да не си внася задълженията (особено когато са в големи размери) и собствениците да я продават на безработни или социално слаби.

Тази схема продължава повече от 25 години. В България няма нормативни документи и желание на управляващите за предотвратяването ѝ, а възможности за това има. Примерно да не се разрешава или прехвърляне на фирми с данъчни задължения, или ако се продава, двете страни – Продавач и Купувач, солидарно да поемат задълженията.

3. Много успешно се използваше и ДДС сметката за данъчни измами.


Въпреки че беше създадена да се намалят данъчните измами с ДДС, като повиши сигурността и информацията за стопанския оборот, и възможност да се възстановява ДДС в кратки срокове, тя просъществува само 3 години. Нещо повече – тя създаде възможности и беше използвана за данъчни измами от фирмите фантоми, които я използваха да се ползва данъчен кредит и да се възстановява ДДС, преди да се извърши данъчна ревизия. В много от случаите това беше незаконно, защото по веригата от фирми съществуваха неизрядни платци.

4. В тази група бихме могли да сложим и агресивното данъчно планиране.

Агресивното данъчно планиране е законова форма, но създава данъчен модел, насочен към намаляване на данъчните задължения чрез използване на техническите аспекти на дадена данъчна система чрез арбитриране на два или повече от тях. Това противоречи на духа на закона и е в разрез с целите на законодателството.

Използва се от офшорните компании, като в повечето случаи служи да се избегне данъчното облагане в държавата с по-големи данъчни ставки. То може да доведе до двойно данъчно облагане или до двойно приспадане на данъци.


Практикуването му на дадена територия оказва отрицателно въздействие и на други територии.


5. Офшорни зони (офшорни компании и фирми)


Обикновено се създават в малки държави. Няма единно мнение относно тяхното определение, поради което значението им е с различни контексти.


Най-общо офшорната компания е компания (фирма), която извършва дейност в една държава, но е регистрирана в друга. Например дадена фирма извършва дейност в България, но е данъчно регистрирана в Кипър. Тези фирми посвоему имат особени характеристики и предимства, които ги правят привлекателни дестинации: наличие на преференциален данъчен режим (нулеви и ниски данъчни ставки), пазене на пълна тайна чия е собствеността на фирмата и недаване на никакъв вид информация.


Различаваме два вида офшорни фирми: такива, които са регистрирани в държави от ЕС (Кипър, Люксембург, Швейцария, Нидерландия), и такива извън Съюза (Панама, Андора, Белиз, Сейшелски острови в Индийския океан, Каймановите острови в Карибския басейн, Британските и Вирджинските острови).


Поради спецификата на данъчното облагане приоритетно се регистрират в тези зони фирми, които формират корпоративни данъци (данък върху печалбата, данък върху дивидента, данъци при източника), които се облагат с нулева ставка, както и данък върху доходите, които въобще не подлежат на облагане.


Както вече посочихме, офшорните зони запазват пълна анонимност и не дават никаква информация за дейността и финансовото състояние на фирмата. Това е от особено голям интерес както за политиците, така и за заможните бизнесмени. Изключение от това правило правят тези държави, с които България има сключени договори за избягване на двойното данъчно облагане и обмен на данъчна информация, като САЩ, кантоните в Швейцария и пр.


Предимство на офшорните зони е и, че работят с всички валути без ограничения и влияние на валутни курсове, както и без специални разрешения.


От изключително значение за намаляването на финансовите измами от офшорните фирми е, че те не могат да извършват някои от значимите обществени дейности – финансови одити, застраховане, пенсионно осигуряване, социални услуги и др.


Чрез офшорните фирми се превъртат и изпират пари, натрупани от наркотрафик, проституция, оръжейни сделки и др. Това са дейности, за чието намаляване и ограничаване има роля и място финансовото разузнаване.


Налице са два интересни казуса, върху които трябва да се разсъждава:


· Защо България не се счита за офшорна зона, след като подоходното облагане с 10 % е едно от най-ниските в сравнение с това в държавите с данъчни ставки над 50 % – основно скандинавските?


· Защо Ирландия също не се счита за офшорна зона, след като използва скрити данъчни режими с нулеви ставки?


Трябва да отбележим, че в настоящия момент след задълбочени проучвания е установено, че най-големи са измамите в строителството и търговията (особено с бързообращаемите стоки)‚ към тях бихме добавили и селското стопанство, но след въвеждане на обратното данъчно облагане те рязко намаляха.


Към какво трябва да си насочат вниманието ЕС и държавите членки за намаляване и ограничаване на данъчните измами? Преди всичко приоритет в работата им трябва да бъде:


· намаляване на различията и отклоненията в данъчното облагане, на данъчните измами и престъпления, които са добре познати на контролните органи, както и ограничаване на агресивното данъчно облагане за намаляване на изпирането на пари чрез тях;


· въвеждане на единна данъчна ставка за ДДС в Съюза, като се премахнат нулевите и диференцираните ставки;


· създаване на ясни нормативни документи за определяне на мястото на стопанската дейност, както и какво значи икономическо присъствие, като генерираните там печалби останат, където са получени;


· изграждане на защитни механизми за възпиране на данъчните измами.


Добър пример в това отношение е Резолюцията на Европейския парламент от 26.03.2019 година – 2018/2121/INI/, относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъчното облагане.


6. Пускане на крипторискови разузнавателни продукти за банки


Необходимо е да се отбележи, че сама за себе си криптосферата е изключително малка част от целия финансов пазар, т.е. от криптосвета.

През 2019 г. регулациите навлизат много повече в криптосферата. Оказва се, че не е толкова лесно да се правят т.нар. „блокчейн приложения“. Нищо не може да се сравнява с това, което се случи през 2017 г. и началото на 2018 г.

Държавите все повече започват да се интересуват от технологиите
, в т.ч. от блокчейн технологията, макар че не всички са положително настроени. Основното мнение на регулаторите (правителствата) е, че блокчейн технологията е добра и може да бъде използвана в много сектори, правят се опити да се приложи, но криптовалутите са все още тема табу и там трябва да се внимава много.

Високата сигурност се осъществява чрез дигиталните активи, като се съхраняват спрямо най-високите технологии в криптосферата. Подобряват се най-добрите практики за сигурност и надграждане периодично на системите на офлайн съхранение и аутентификация с повече от един ключ за сигурност. Инвестициите са лесни и бързи. Няма нужда да се отделят време и усилия за сложния процес на закупуване и управление на криптовалути.


Във връзка с тази нестабилност интерес представлява да се проследи какво ще се случи през 2020 г. с криптовалутите, дали ще бъдат предпочитаният финансов актив, към който хората ще прибягват като към някакъв тип убежище, както към златото например, или ще бъдат активи, които ще започнат да се разпродават, за да може да се купи нещо по-стабилно, най-вероятно злато.


Всъщност това, че през изминалата 2019 г. се наблюдава известно медийно затишие, т.е. ситуацията не е такава, каквато беше през 2017 г. и началото на 2018 г., то ако трябва да се даде някаква оценка на криптоситуацията, затишието е по-скоро привидно, тъй като по много от проектите в криптопространството продължава много усилено да се работи и да се подобрява инфраструктурата.

Очакванията за 2020 г. са в посока на държавите и тяхното отношение към криптовалутите – не само към блокчейна, било то чрез провеждане на различни регулации, избягване на плащане на данъци
, било то с въвеждане на собствени валути, каквото ще направи Китай или поне се очаква да направи. Това със сигурност е една от посоките на криптовалутите, които са по-скоро т.нар. „имъни“ и които са напълно контролируеми от държавите. Дори в случая на Китай тази криптовалута е последният елемент на неговата система за социален кредит. Благодарение на тази криптовалута китайците ще могат изцяло да контролират икономическия живот в държавата, да определят кой може да харчи, колко и т.н.


Блокчейн технологията като неутрална технология с деструктивен характер може да бъде използвана в целия спектър различни неща – от много лоши до много добри. Ще видим китайците къде точно са в този спектър, но там технологията по-скоро ще се използва за контрол. Така че да се надяваме другите държави да приемат малко пó различен подход и да се фокусират, ако ще ползват блокчейн технологията, да го направят по такъв начин, че реално да има повече прозрачност.


Възможно е концептуално тази идея, която беше заложена първоначално относно това криптовалутите да бъдат децентрализирани, да бъдат свободни и там да се случват нещата по правилата на самия пазар, да бъде опорочена и съсипана на базата на това, че държавите ще взимат все по-активно участие.
 Определено се правят опити, но това е съвсем очаквано, когато имаш една технология, да можеш да я използваш за всякакви други неща. Движението или философията около това децентрализацията на финансовата система на определени икономически процеси да продължи я виждаме още през 2019 г. като проекти дай, кампаунд и т.н. Всички тези децентрализирани финансови приложения, които стават все по-популярни, показват, че 2020 г. ще бъде определено година на децентрализираните криптофинанси.


Повечето банки са лошо оборудвани да идентифицират и наблюдават борсите за криптовалути и други доставчици на услуги за виртуални активи (VASPs), като MSB, което се изисква съгласно новите насоки FATF, които скоро ще станат закон в държавите от Г-20.

CipherTrace следи над 500 криптовалутни компании и предоставя оценки на риска, оценки за съответствие и данни за филтриране на клиентската база данни AML за финансовите институции.


В момента банките разполагат с редица съвременни инструменти и методи за управление на риска, за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, за управление на конвенционалните плащания, но те са изложени на риск, когато става дума за виртуални валути, които използват традиционните платежни системи, като SWIFT и ACH мрежите за изпълнение на финансови престъпления.


На конференцията на CipherTrace за криптовалута за правилата за търгуване в Сан Франциско Carole House на специалната група за финансови действия на САЩ (FinCEN) постави под въпрос колко добре са подготвени банките, за да се съобразят с важни компоненти на двете указания за BSA и FATF.

Финансовите институции са изложени на рискове, свързани с криптовалута, защото нямат начин да открият основните заплахи. CipherTrace работи с най-напредналите екипи за банкова сигурност през цялата година, за да могат да намалят своите рискове. CipherTrace Crypto Risk Intelligence предлага решение на всички банки и финансови институции, независимо дали става въпрос за банкиране на криптовалутни компании и оценяване на риска, или за откриване на рискови клиенти в съществуващите платежни мрежи за съответствие с FinCEN и BSA.


CipherTrace е световен лидер в интелигентността на криптовалутите, с най-изчерпателно проследяване, оценка на риска и откриване на заплахи, включително над 800 символа и над 500 криптовалути и бизнес с виртуални активи. CipherTrace може да се използва за борба с изпирането на пари, като мониторингът на съответствието и крипторисковите разузнавателни решения се задвижва от напреднали криптовалути и се използва от най-добрите банки. Финансовите следователи и одиторите използват блокчейн CipherTrace за проследяване на трансакции с виртуални активи. Водещите борси, бизнесът с виртуална валута, банките и самите регулатори използват CipherTrace, за да се съобразяват с регулацията и да следят за спазването ѝ. Тримесечният CipherTrace Cryptocurrency отчет за изпиране на пари се превърна в авторитетен източник на данни за индустрията.

CipherTrace е основана през 2015 г. от опитни предприемачи в Силициевата долина, с дълбок опит в областта на киберсигурността, eCrime, плащанията, банкирането, криптирането и виртуалните валути.

Министерството на науката и технологиите за вътрешна сигурност на САЩ (S&T) и Агенцията за напреднали научни проекти в областта на отбраната (DARPA) първоначално финансираха CipherTrace и тя е подкрепена от водещи инвеститори за рисков капитал в Силициевата долина.


От големите хакове, срива на валутните курсове, стартирането на биткойн фючърсите и криптодискусиите става ясно, че някои монети нарастват като стойност, докато други се сриват.


Ripple (XRP) например, който курс е нестабилен, откакто пазарът се срина през 2018 г., през 2019 г. се търгува при нива от 21 долара, което е спад с 37 % от началото на годината. По-голямата част от алткойните са в процес на спад от пролетта.

Според YahooFinance 2019 г. е положителна за „царската монета“ на пазара, а биткойнът се превърна в топкриптовалута на 2019 г.


Биткойнът е най-печелившата рискова „инвестиция“ през последните 10 години. Въпреки това хората не трябва да влагат парите си в криптовалути, зад които не стои реална стойност. Зад биткойна стои само стремежът на хората към свобода от държавата и всяка друга власт и желанието да правят с парите си, каквото пожелаят.


Блокчейн технологията е крайъгълният камък на финансовата индустрия. Тя може да бъде използвана по два различни начина. Единият е приложението в криптовалутите, а другият – като платформа за т.нар. „умни договори“, или и за двете едновременно. Блокчейнът е технология, която се развива много бързо и ще даде сериозни отражения върху цялата финансова индустрия, а и върху много други индустриални сектори.


Основното нещо, когато се говори за решения, базирани на блокчейн технологията, е това, че не се нуждаете от посредник. Ако например искате да преведете пари между точка А и точка Б, имате нужда от банка, която да ви даде сигурност, че парите наистина ще достигнат целта си. С блокчейн технологията нямате нужда от тази трета страна. Могат да се правят трансакции без необходимост от подобен посредник. Това са смисълът и основното приложение на платформите, базирани на блокчейн технологиите. Именно технологията, която стои зад блокчейна, ще промени индустрията най-много. Няма значение дали използвате биткойн, етер или либра. Въпросът е, че финансовата индустрия ще бъде преобърната именно от това, че посредниците – третите страни, ще станат излишни. Както Бил Гейтс беше казал през 1995 г., „банкирането е необходимо, но банките не са“. И беше прав.

През последните няколко години сме свидетели на все по-широкото разпространение на криптовалутите. Към момента съществуват повече от 2200 вида криптовалути.


Липсата на ясни насоки в счетоводните стандарти за подходящото счетоводно третиране на криптовалутите като новопоявил се обект на отчитане доведе до прилагането на множество различни подходи.


За разнообразието в световната практика може да се съди от няколко проучвания. Резултатите за счетоводното им третиране са:


· по-справедлива стойност на печалбата или загубата (или като финансов инструмент, или като собствена счетоводна политика);


· като нематериален актив;


· като стока;


· не може да се определи.


Големите одиторски компании почти по едно и също време публикуваха своите гледни точки по разглежданата проблематика, но всички те съдържаха голяма доза условност по отношение на предлаганите решения. А това неминуемо може да се отрази негативно върху управлението както на ликвидността, така и на дълга.


От гореизложеното става ясно, че от стабилността на финансовата ни система – резултат от ускорено икономическо развитие и повишаване на ефективността от дейността на финансовите органи и институции, на финансовото разузнаване, зависят успешните реформи, гарантиращи възможно най-кратък престой във Валутно-курсовия механизъм ERM II, и приемането ни още през 2023 г. в клуба на богатите – държавите от еврозоната.
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Тенденциите за негативното влияние на радикализацията върху рисковите процеси в средата за сигурност могат да бъдат определени чрез теорията на терористичните вълни,
 визирайки последните две десетилетия. Теорията първоначално е формулирана като поредица от три исторически вълни на тероризъм,
 но съвременният ѝ вариант обхваща четири отделни вълни, като се включва и религиозният екстремизъм. Вълновата теория на тероризма е полезна заради своята историческа периодизация на т.нар. „недържавен тероризъм“. Анализът и оценката на тази теория позволяват да се изведат причините за пораждането на тероризма и на тази основа да се определи процесът на възникване на радикализация в различни общества на различните етапи от тяхното развитие. Радикализацията е комплексен динамичен и сложен процес, който поражда заплахи за националната сигурност.


Първата вълна са анархисти, които действат през периода 1870 – 1920 г. и се занимават с убийства на хора от елита и обири на банки основно в европейски държави. Анархистите изграждат основните терористични практики и обосновки.


Втората вълна са националисти, които действат през периода 1920 – 1960 г. и се занимават с партизански нападения над полиция и военни основно в европейски империи. Националистите с действията си успяват да постигнат международна подкрепа.


Третата вълна са нови (или още леви) марксисти. Те действат през периода 1960 – 1980 г. и се занимават с отвличане на самолети, хора и убийства. Новите марксисти успяват да получат международно сътрудничество и спонсорство.


Четвъртата вълна са радикални ислямисти, които действат от 1970 до сега. Тяхната основна тактика са самоубийствените атентати. Действат основно в САЩ, Израел и срещу светските режими в мюсюлманския свят. За този период е характерно повишаване на броя на жертвите и намаляване на броя на терористичните групи. Четвъртата вълна до голяма степен се характеризира със своята най-катастрофална стратегия – самоубийствения тероризъм. Това е тактика, започната в Ливан от местните шиитски групировки. Терористичните групи от четвъртата вълна увеличават своето дълголетие. Обикновено повечето терористични групи съществуват не повече от две години.


В настоящия момент могат да се намерят различни аргументи за това, че развитието на съвременния тероризъм се намира в нова, пета вълна.
 Причините за подобно твърдение са няколко. Както при първата вълна, технологичната революция дава основния тласък за настъпилите промени в проявленията на тероризма. Развитието на интернет променя тероризма и терористичните практики. Мрежата дава възможност на малки групи да изглеждат много по-способни, отколкото са в действителност. Интернет позволява терористите да преувеличават последствията от своите дейности чрез разпространяване на съобщения и заплахи директно до широката общественост. Новите медии позволяват на радикализираните лица да изглеждат по-способни, по-важни и по-опасни, отколкото са в действителност. Както при третата вълна, така и в петата терористите поставят акцент върху „спектакъла“ на насилие. Разликата е в начините, средствата и подходите за представяне на тези „спектакли“ пред по-широката публика. Като цяло терористичните атаки трябва да се разглеждат от анализаторите като съзнателно изработени медийни събития, предназначени за публика. Целта им е психологическият ефект, т.е. да тероризират обществото. За разлика от третата вълна, при която се извършват престъпления от терористи с цел набиране на средства, в петата вълна е изключително трудно еднозначно да се определи границата между тероризъм и организирана престъпност. Има единство на терористичните актове и престъпните действия. Анализаторите на радикализма посочват тенденция, която показва, че през последните години в световен мащаб под прикритието на терористична организация със своите каузи и мотиви може да се развива успешен модел на престъпна дейност в огромни мащаби. Това е важен фактор в дефинирането на т.нар. „пета вълна“. В днешните измерения „организираният престъпен елемент“ често надделява над политическите мотиви и терористичния „смисъл“ на терористичните организации.


Развитието на радикализма и оттам на тероризма се свързва и с някои от основните характеристики и стратегически успехи, постигнати от сочената за най-силна терористична организация – „Ислямска държава“ (ИД):


- овладяване на територии в Ирак и Сирия. Окупацията на територия не е нещо характерно и е признак за развитието на нова вълна в съвременния тероризъм. Никога досега терористична група не е съумявала „отвън“ да установи пълен контрол над територия;


- ИД притежаваше своя боеспособна армия, която контролираше комуникации, командваше инфраструктура, самофинансираше се и се ангажираше в широкомащабни и сложни военни операции. За първи път терористична организация води преки военни сражения с редовна армия;


- стремеж към администриране и управление на завладените територии. Стремежът е насочен към създаване на сунитска ислямистка държава или реализации в по-широки мащаби;


- възможност за изграждане на собствен модел на финансиране, непостижим за повечето терористични групи от предишните вълни.


Оценката и анализът на действията на ИД показват, че тя демонстрираше устойчивост, която е отличителна черта и аргумент за очертаването на пета вълна в тероризма.

Прояви на ислямски радикализъм в Република България


За по-детайлно проучване и вникване в процеса на радикализация е наложително изясняването на някои съпътстващи термини и понятия. Терминът „ислямистка радикализация“ е свързан с термините „ислямизъм“ и „джихадизъм“.

Ислямизъм е схващането, че ислямът не е само религия, но и правен, политически и социален кодекс на поведение. Последователите на това религиозно движение се наричат „ислямисти“. Те си поставят за цел да реорганизират управлението и обществото в съответствие със своето ислямско право, или шариата. Ислямистите не приемат разделението между религия и държава. Ислямизмът може да бъде традиционен и мирен, но също така и войнствен. Много умерени ислямски организации показват гъвкавост и готовност да участват в партийната система и политическия плурализъм на съответната национална (светска) държава.


Ислямистките идеи обаче са добра идеологическа основа на различни екстремистки ислямистки организации, много от които изповядват идеите на войнстващия джихад. Докато през 90-те години на миналия век тези организации се фокусираха предимно върху защитата на национални каузи, от 2001 г. насам тяхната идеология и действия придобиха международен характер и еволюираха в т.нар. „идеология на глобалния джихад“, имаща за цел създаването на глобален, т.нар. „втори халифат“ и въвеждането на ислямското право в целия свят . Войнстващият джихадизъм произхожда предимно от джихадисткото течение на сунитския салафизъм. „Джихад“ е понятие в исляма със значение „стремя се“, „боря се“. Обичайните значения на понятието „джихад“ са две: вътрешна духовна борба на вярващия, наричана „голям джихад“; и външна, физическа борба срещу враговете на исляма, наричана „малък джихад“.


Ислямистката радикализация се проявява навсякъде по света. В настоящото проучване са изследвани въпроси, отнасящи се до естеството на идеите, организационните структури и действащите лица, които могат да са свързани с ислямистка радикализация в Република България. Изследването поставя на дискусия причините и факторите за потенциална ислямистка радикализация, както и за наблюдаваната устойчивост на местните мюсюлмански общности на радикални влияния.


Проведените изследвания показват, че заплахите за сигурността в Европа, свързани с международната и вътрешната ислямистка радикализация, нарастват. Към настоящия момент заплахите от ислямистка радикализация в Република България са разглеждани в контекста на външните процеси и събития, а вътрешните рискове са разглеждани само в някои академични публикации.

Съществува значителен обем научна литература, третираща различни исторически аспекти и сегашното положение на създадените в миналото мюсюлмански общности в Република България, но са малко на брой проучванията върху религиозността и степента на влияние на различните теологични направления на исляма сред мюсюлманите в нашата страна след 1989 г.

Основна задача на настоящото изследване е да се проучи до каква степен процесите на активизиране на вярата у някои от мюсюлманските общности в Република България влияят върху индивидуалните и колективните проявления на религиозност по оста умерен – радикален ислям. На следващо място какво е въздействието на емиграцията с цел религиозно образование в духовни академии в държави от арабския свят на някои членове на старите мюсюлмански общности в Република България; религиозните взаимодействия между мигриращи мюсюлмани от нашата страна и местните мюсюлмански имигрантски общности в Западна Европа, както и между местните мюсюлмани и мюсюлманите – имигранти от държави в мюсюлманския свят. И не на последно място каква е ролята на интернет за разпространение на ислямистка пропаганда в Република България и психологическите аспекти на радикализацията сред младите.


В българското общество от десетилетия се пренебрегва процесът на маргинализация на ромските общности, в които се създава благоприятна среда за религиозни фундаменталисти, а според експерти по ромски общности – и по радикализация. След падането на тоталитарния режим на управление в Република България през 1989 г. различни религиозни групи намират отзивчива публика сред ромите. Някои български мюсюлмани започват да пътуват до Турция и Близкия изток, за да задълбочат религиозните си познания. Връщат се с непознати обичаи и ритуали, което предизвиква конфликти между новите и старите имами.


В заключение някои експерти по превенция на радикализацията изказват становища за констатираните изменения в средата за сигурност. На Република България ѝ липсва системен подход за превенция и противодействие на радикализма. Целесъобразно е организиране на сътрудничество на структурите за сигурност с общностите, гражданското общество, НПО и частния сектор. Препоръчителни са съвместни усилия на местно, национално, европейско и международно равнище за решаване на натрупаните и постоянно изменящи се проблеми, свързани с радикализацията, водеща до тероризъм. Необходимо да се предприемат допълнителни мерки за: подобряване на държавната комуникационна политика; противодействие на онлайн радикализацията и набирането на терористи; организиране на специализирано обучение, водещо до изграждане на капацитет, включително чрез привличане на водещи специалисти в съответните сектори. Важно е правителството да подкрепя инициативи за подпомагане на излизането от вредната среда, дерадикализацията и реинтеграцията, както и по-нататъшни научни изследвания на тенденциите и предизвикателствата на радикализацията и набирането на терористи.
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in the conditions of depopulation
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Abstract: The problems of depopulation in a given area lead to a deterioration of the socio-economic situation in it. The problem has many sides and raises a number of questions. The role of economics is to analyze the causes of these imbalances and on the basis of the conclusions to outline the paths for future development. The present study aims to analyze and evaluate the socio-economic situation in Vidin region - the region with the largest demographic crisis in Bulgaria and to propose measures to address its problems.
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Увод

Проблемите на депопулация в дадена област водят до влошаване на социално-икономическото състояние в нея. Проблемът има много страни и повдига редица въпроси. Ролята на икономическата наука е да анализира причините за тези дисбаланси и на базата на направените изводи да очертае пътищата за бъдещо развитие.

С настоящото проучване се цели да се направят анализ и оценка на социално-икономическото състояние в областта с най-голяма демографска криза в България.


Обект на изследването е най-бедният регион в Европейския съюз в условията на депопулация – област Видин.


Предмет на проучването е социално-икономическото състояние и демографската криза в областта за 5-годишен период (2014 – 2019 г.).

Видинската област се намира в Северозападния пограничен район на страната и заема 3032,9 кв.км. В областта има 9 града и 133 села. През последните 5 години са заличени 2 села (с. Халовски ливади и с. Бостаните). В десетки села живеят до 10 жители [2]. Към областния център Видин има 10 прилежащи общини – Белоградчик, Брегово, Грамада, Димово, Дунавци, Кула, Бойница, Макреш, Ново село и Ружинци.


Видинска област се намира в условията на демографския и социално-икономически феномен депопулация. Процесът на постепенно или рязко намаляване на дадена популация в определена държава или територия [3] се дефинира като депопулация (от фр. ез. Depopulation). Депопулацията се свързва обикновено с войни, природни катаклизми, а в днешно време – с ниска заетост, висока безработица, отрицателен миграционен коефициент, застаряване, ниска раждаемост, висока смъртност, нарастваща бедност. Процентът на обезлюдяване на този богат за времето си селскостопански регион датира от 60-те години на миналото столетие вследствие на индустриализацията и урбанизацията и продължава и до днес (Таблица 1).

Таблица 1. Население на област Видин


		

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019



		Население към 31 декември (общо)

		99481

		93361

		91235

		88867

		86927

		84927

		82835





Източник: НСИ.

Показателите за 2019 г. са обезпокояващи и доказват не само редукцията на населението, а и регресивния тип възрастова структура на региона. Към 31.XII.2019 г. само 12 % от жителите на областта са на възраст до 15 години, като това е намаление с 2,6 % спрямо същите от предходната година. С 2,9 % е намаляло населението в трудоспособна възраст (15 – 64 години) – 48 039 лица. 30 % от живеещите в областта са над 65-годишна възраст. Коефициентът на възрастова зависимост е 72,4, т.е. на всеки 72-ма активни жители се падат по 100 зависими. Застаряването на населението в региона води до обезлюдяването му и създава много социално-икономически проблеми. Демографското заместване в община Бойница е с най-ниската стойност в Европейския съюз – 20, т.е. 100 излизащи от трудовия пазар могат да се заменят само с 20 влизащи. Причините са в ниската раждаемост и високата смъртност, които определят най-ниския коефициент на естествен прираст в България и Европейския съюз.


Таблица 2. Коефициент на естествен прираст


		

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019



		Коефициент на естествен прираст в промили

		-15,2

		-16,7

		-16,9

		-16,2

		-16,4

		-16,4

		-6,7





Източник: НСИ.

Ниската раждаемост (за 2019 г. – 6,5 ‰) се дължи на застаряването в областта, а смъртността (22,9 ‰ за 2019 г.) е най-високата в страната (за България – 15,5 ‰).


Коефициентът на естествен прираст на България е отрицателен за 2019 г. (-6,7 ‰), в Северозападния регион е -12,6 ‰. Механичният прираст от последните 50 години е отрицателен и през 2019 г. е -7,6 ‰ [1].

Икономическите индикатори в областта показват изоставане. По показател БВП (брутен вътрешен продукт) през 2017 г. – 640 млн. лв., и през 2018 г. – 681 млн. лв., Видинският регион заема последно място в България. От 2010 до 2018 г. индикаторът, измерващ БВП/човек, запазва ниски стойности (през 2017 г. – 7283 лв., а през 2018 г. – 7926 лв., при средни за страната 15 615 лв./човек).


Брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори в Северозападния регион показва съотношение на аграрен : индустрия : услуги 12 : 35 : 55. Както във всички региони на България, и във Видин водеща е БДС на третичния сектор. Въпреки че голям процент от територията е заета със селско стопанство, аграрният сектор дава само 13 % приходи от дейността. В този сектор са съсредоточени разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – земя и селскостопанска техника. През разглеждания период най-много средства са инвестирани за придобиване на ДМА през 2015 г., което се обяснява с действието на Регионалния план за развитие на Северозападния регион 2014 – 2020 г. и осигуряването на индикативните финансови ресурси. През следващите години се наблюдава регрес и през 2018 г. по оперативни програми са реализирани само 1785 лв./човек и 846 лв./човек за ДМА.


Преобладаващи в региона са микро- и малките предприятия до 9 души персонал – 93,6 %. Средните предприятия до 249 души са 6,3 %, а големите фирми с персонал над 250 души са само 0,1 %. Нефинансовите фирми са 35. Произведената продукция се е увеличила от 491 494 хил. лв. през 2014 г. на 590 135 хил. лв. през 2018 г.


В областта се откроява ръстът на чуждестранните и преките инвестиции през разглеждания период, но темпът на нарастване е неудовлетворителен (Таблица 3) – 831 €/човек за 2018 г.


Таблица 3. Чуждестранни и преки инвестиции в хил. евро

		Показател

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018



		Чуждестранни и преки инвестиции в евро

		33 057

		51 686

		77 842

		71 466

		73 043

		80 908





Източник: НСИ.

Двигател на икономическата дейност са научноизследователската и развойната дейност. Единствената година, през която има висок ръст, е 2016 (1025 хил. лв.). След нея се забелязва регрес (през 2018 г. – 692 хил. лв.).


В региона функционира със 100 % държавно участие Свободна зона „Видин“ ЕАД, товарно пристанище и корабен терминал. Надеждите, че с пускането в експлоатация на Дунав-мост 2 ще се подобри икономическото състояние на региона, не се оправдаха.


Видинска област попада в туристическия регион „Дунав“ с развитие на речен културно-исторически туризъм. Този отрасъл бележи нисък среден брой нощувки – 1,7 за 2018 г., и използваемост на легловата база под 20 %, въпреки че в региона има отлични природни ресурси и дадености. Причината за това се крие в отдалечеността на региона и незадоволителната инфраструктура. Независимо че през областта минават два транспортни европейски коридора – IV и VII, първокласните пътища са само 71 км.


Демографската криза оказва най-голямо отражение върху пазара на труда. Депопулацията във Видинска област е основен фактор за недостига на работна сила. В региона се наблюдава ниско възпроизводство на работната сила, застаряване на населението и увеличаване на броя на „зависимите“ във възрастовите групи под 15 и над 65 години. Трайна тенденция в областта е несъответствието между търсенето на трудовия пазар и предлагането на свободна работна сила с ниска квалификация. По-образованите напускат региона и трудовата им миграция е поради по-високото заплащане и реализацията им в големите икономически центрове. Видинска област бележи рекордно ниски стойности по коефициент на заетост, висок коефициент на безработица и ниска средногодишна брутна заплата в България (Таблица 4).

Таблица 4. Показатели на трудовия пазар във Видинска област


		Показатели

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019



		Коефициент на икономическия актив в %

		62,5

		71,0

		72,3

		68,2

		69,6

		73,4

		



		Коефициент на заетост в %

		50,0

		55,3

		58,8

		57,0

		56,2

		58,8

		



		Коефициент на безработица в %

		19,8

		22,2

		18,8

		16,3

		19,3

		19,2

		19,4



		Средногодишна работна заплата в лв.

		5532

		6633

		7011

		7522

		8233

		9103

		9711





Източник: НСИ.

Относителният дял на хората в областта с висше образование за 2018 г. е 20,1 %, което, сравнено с относителния дял в България (28,2 %), е ниско, но 90 % от тях са се реализирали в сферата на здравеопазването, образованието и администрацията. Преобладаващ е относителният дял на лицата със средно и средно специално образование (68,1 %), като те също лесно намират реализация на пазара на труда.


Най-нереализирани на трудовия пазар са хората с основно и по-ниско образование, както и тези от ромския етнос, които са трайно безработни и разчитат на социалните помощи. Във Видинския регион безработните са 6700 лица за 2019 г. и на тях се дължи четирикратно по-високият коефициент на безработица (19,4 %) при среден за страната 4,7 % за 2019 г. [1].

Фигура 1. Брой лица с висше, средно и основно образование в област Видин


Източник: НСИ.

Високата безработица и ниската средногодишна заплата (най-ниска в България), големият дял на застаряващо население са фактори за по-висок относителен дял на лицата, живеещи под линията на бедност. 39 % от населението на региона са застрашени от социално изключване и материални лишения. В общините Ружинци и Димово повече от 50 % от живеещите са с доход 3470 лв./год. на човек при средно за страната за 2018 г. 5586 лв./човек годишно. Повече от половината от доходите са от пенсии, а голяма част идва и от социалните трансфери, след които около 30 % от населението живее е бедност. Това са безработните, работещите бедни с деца, едночленните семейства, самотните и многодетните семейства.


Държавата и общините полагат значителна институционална подкрепа. Осигуряват се квалификационни курсове за придобиване на трудоспособност, социални помощи, безплатни детски заведения, асистенти – лични, домашни и на хора с увреждания. В областта има домове за социални грижи за възрастни и деца.


Ниската раждаемост в региона намира отражение и в образованието. През периода 2014 – 2018 г. намалява броят на училищата и записаните ученици (Таблица 6). Нетният коефициент на записаните в детски градини и предучилищни форми на обучение е сравним с показателя за страната. Средният успех от зрелостния изпит по български език и литература за учебната 2018/2019 година е Добър (4,17) при Добър (4,08) за страната. Второгодниците за същата учебна година са 0,89 %, но отпадащите ученици бележат ръст (5,4 %) предимно от ромския етнос.


Таблица 5. Образователни индикатори във Видинска област


		Индикатори

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018



		Брой училища

		38

		37

		36

		36

		33

		32



		Записани ученици

		9943

		9669

		9263

		8948

		8665

		8343



		Нетен коефициент на записаните в ЦДГ

		84,5

		86,6

		81,0

		80,8

		80,5

		78,2



		Отпаднали ученици

		

		4,08

		4,46

		5,11

		5,4

		5,5





Източник: НСИ.

С цел задържане на млади хора във Видин от учебната 2018/2019 г. функционира филиал на Русенския технически университет, в който се обучават 300 студенти.


Здравното обслужване в региона се осъществява от 2 болници, 25 заведения за извънболнична помощ. Осигурените болнични легла са само 335/100 000 при 748/100 000 в страната. Всеки общопрактикуващ лекар обслужва 1432 лица. Цели общини, като Макреш и Грамада, нямат лекар и разчитат на звената на СНМП. Недостатъчни са лекарите специалисти в областта. Населението на областта е застаряващо. Отдалечеността и неравнопоставеният достъп до здравни услуги са причина за високата смъртност и депопулация в региона.


Здравноосигурените лица в областта са 90,8 % при средно 87,9 % в България (Таблица 6).

Таблица 6. Здравни показатели на област Видин


		Показатели

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		България 2018



		МБАЛ

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		



		Брой болнични легла/100 000

		666

		360

		360

		365

		335

		335

		536



		Лекари на 10 000

		34,4

		35,8

		35,8

		35,0

		35,7

		34,4

		



		Здравноосигурени лица в %

		

		89,8

		91,5

		91,7

		90,5

		90,3

		87,9





Източник: НСИ.

Положителна тенденция се наблюдава при осигуряването на широколентов интернет на домакинствата в област Видин (Таблица 7).

Таблица 7. Домакинства с IT в област Видин


		Показатели

		2011

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		България 2018



		Домакинства с IT в %

		46,2

		45,4

		48,0

		57,8

		61,7

		61,7

		62,6





Източник: НСИ.

Изводи

Депопулацията в област Видин е основен фактор за изоставането на региона в социално-икономическото му развитие. Само изпълнението на регионалните и националните планове за развитие на областта не е в състояние да доведе до подобряване на условията и осигуряване на устойчиво развитие. Благоприятното географско положение, отличните екологични условия, поземленият фонд, прекрасната природа и богатото културно-историческо наследство могат да създадат условия за по-добър живот на хиляди наши сънародници, живеещи в бедност и лишения извън границите на родината ни (Украйна, Молдова, Сърбия, Албания).
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Значение на произхода на стоки


Съдържанието на понятието „стоки“ е изяснено от гледна точка на митническото законодателство на Съюза като съюзни или несъюзни стоки.


„Съюзни стоки“ означава стоките, които попадат в една от следните категории:

а) стоките, които са изцяло получени на митническата територия на Съюза и които не съдържат в себе си стоки, внесени от държави или територии извън митническата територия на Съюза;

б) стоките, въведени на митническата територия на Съюза от държави или територии извън тази територия и допуснати за свободно обращение;

в) стоките, получени или произведени на митническата територия на Съюза само от стоките по буква б) или от стоките по букви а) и б).

„Несъюзни стоки“ означава стоките, различни от посочените като „съюзни стоки“, или стоките, които са загубили своя митнически статут на съюзни стоки.

Поради отворената икономика на ЕС търговията е от съществено значение за него и в тази връзка темата за международната търговия и провежданата търговска политика е особено актуална през последните години както за представителите на администрацията на държавите членки, така и за бизнеса. За да преодолее пречките пред търговията и да създаде равнопоставени условия за своите предприятия, Съюзът е сключил редица търговски споразумения, пораждащи права и задължения от взаимна полза за страните по споразуменията. ЕС също така е част от основателите на Световната търговска организация (СТО) и като активен участник в нея подкрепя премахването на търговските и митническите бариери. За да защити своя пазар и да противодейства на данъчните измами, които се явяват и като заплаха за сигурността на Общността,
 ЕС разполага с набор от инструменти за търговска защита, като антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки, които формират неговата обща търговска политика. След установяването от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) на система от международно признати принципи, правни норми и правила за регулиране на търговията и търговската политика, създаването на СТО открива нова ера на глобално икономическо сътрудничество. В тази връзка определянето на произхода на дадена стока има съществено значение, тъй като по този начин става възможно прилагането, респективно неприлагането на дадена мярка по отношение на трета страна (тарифна преференция или преференциална тарифна квота). Тази идея е залегнала и в споразумението, свързано с правилата за произход.

„Отдавна се възхищавам на Дейвид Крисчън. В „Произход на всичко“
 той елегантно поднася доказателства и прозрения от различни области на науката в достъпен исторически разказ.“


Основни положения на непреференциалния произход на стоките


Разпоредбите относно произхода, наричани „правила за произхода“, и общото определение за понятието „произход“ се съдържат във вторичното законодателство на ЕС или в международни актове:


- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – чл. 59 – 63;


- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза – чл. 31 – 36, Приложение 22-01 „Въведени бележки и списък на съществените операции по преработка или обработка, придаващи непреференциален произход“;

- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – чл. 57 – 59.


Тези разпоредби се прилагат, когато в регламентите относно условията за допускане за свободно обращение на определени стоки е указано, че произходът се определя съгласно правилата на ЕС, например в регламентите относно мерките за търговска защита, въвеждани от ЕС. Генерална дирекция „Търговия“ на ЕК поддържа на интернет страницата си информация за всички антидъмпингови мерки срещу субсидиран внос или защитни мерки по вноса, прилагани от ЕС през определен период (включително архив на мерки, които вече не се прилагат), а също и на текущите процедури по разследване.
 Регламентите и решенията относно мерките за търговска защита могат да бъдат намерени на официалните езици на Европейския съюз в „Официалния вестник на ЕС“, серия L. Известията на Европейската комисия за започване на процедури по разследване на дъмпингов или субсидиран внос, за преразглеждане на действащи мерки или за изтичане на срока на действие на антидъмпингови или антисубсидийни мерки се публикуват на официалните езици на ЕС в „Официалния вестник на ЕС“, серия С.

Справка за прилаганите по вноса и износа мерки може да бъде направена в базата данни на информационната система на Интегрираната тарифа на европейските общности (ТАРИК) на ЕС. Всеки продукт задължително има непреференциален произход, който може да се различава от неговия преференциален произход.


Общи разпоредби на непреференциалния произход на стоките


Непреференциалните правила за произход се използват за всички видове мерки на търговската политика, като например: антидъмпингови и изравнителни мита, търговско ембарго, защитни и репресивни мерки, количествени ограничения за някои видове тарифни квоти, за търговска статистика, за публични търгове, за маркиране на произхода и др. Освен това възстановяванията при износа в рамките на Общата селскостопанска политика също често се базират на непрефенциалния произход.

Съществуват две базови понятия при определяне на произхода на стоките: това са „изцяло получени“ продукти и продукти, които са претърпели „последна съществена трансформация“. Ако само една държава участва в придобиването на произхода, се прилага понятието „изцяло получени“. Практически това се ограничава до продукти, получени в тяхното естествено състояние, и продукти, получени от тях. Такива са например минерални продукти, добити в тази държава или територия, растителни продукти, чиито реколти са прибрани там, живи животни, родени и отгледани там, продукти, получени от живи животни, отгледани там, продукти от лов или риболов, извършван там, и др.


Когато две или повече държави участват в производството на продукта, се счита, че той е с произход от държавата или територията, където е бил подложен на последната съществена, икономически обоснована преработка или обработка в предприятие, оборудвано за тази цел, което води до производството на нов продукт или представлява важен етап от производството.

Тук акцентът е върху понятието:


· Последна съществена обработка или преработка


Последната съществена преработка или обработка следва да доведе до производството на нов продукт или да представлява важен етап от производството. На практика е необходимо да има информация за всички използвани материали. По-специално материалите без произход, използвани в последната държава на производство, трябва да бъдат идентифицирани. Всъщност тези материали без произход трябва да са били преработени или преработени съществено, за да се придаде непреференциален произход на последната държава на производство на крайния продукт. Този критерий трябва да се провери по два различни начина, в зависимост от това дали съответният продукт е включен в Приложение 22-01 на делегирания регламент
, или не е включен в него.


· Икономическа обосновка


Необходимо е да се установи дали извършената обработка или преработка е икономически обоснована. Критерият за икономическа обосновка не се спазва, ако въз основа на наличните факти се установи, че целта на тази операция е била да се избегне прилагането на определени защитни или други мерки. Прилагането на този критерий може да се установи само за всеки отделен случай, като се вземат предвид всички елементи на последните операции по преработка и целта на тези операции по преработка в последната държава на производство. Въпросът за спазването на критерия „икономически обосновано“ възниква особено когато са в сила антидъмпингови мерки.


· Производствено предприятие


Обработката или преработката на стоките трябва да е извършена в предприятие, което е оборудвано за тази цел.


· Резултат от преобразуването


Обработката или преработката на стоките трябва да доведе до производството на нов продукт или да представлява важен етап от производството.


· Минимални операции


Някои операции не трябва никога да се разглеждат като съществена обработка или обработка, икономически обоснована, придаваща произход. Такива са например операции за осигуряване на запазването на продуктите в добро състояние по време на транспортиране и съхранение (вентилация, разстилане, сушене, отстраняване на повредени части и други подобни операции) или операции, улесняващи превоза или транспорта и др. За продуктите, за които не са посочени изрично правила за придобиване на непреференциален произход, се прилагат остатъчните правила към главите по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС).


Като част от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори е постигнато споразумение между държавите – членки на СТО, за хармонизиране на непреференциалните правила за произход. За тази цел Маракешкото споразумение по правилата за произход установява хармонизационна работна програма (HWP). По време на преговорите в рамките на HWP за всяка подпозиция от Хармонизираната система е определено правило, което отразява последната съществена трансформация, която следва да се извърши върху материали без произход. Ако това правило е изпълнено, полученият продукт ще придобие непреференциален произход. Ако правилото не е изпълнено, общите остатъчни правила или остатъчните правила за главите или позициите позволяват определянето на произхода на продукта. Тези правила могат да бъдат намерени на интернет страницата на СТО – документи по Интегриран преговорен текст. След постигане на консенсус между всички държави – членки на СТО, по дадено правило то се трансферира в статут „одобрено“. За подпозициите, по които все още не е постигнат консенсус, са посочени позициите на отделните държави. След финализиране на Хармонизационната работна програма и когато всички членки на СТО приемат резултатите, хармонизираните правила ще бъдат транспонирани в законодателството на Общността за определяне на непреференциалния произход на всички стоки.

Основни положения на преференциалния произход на стоките


Основните разпоредби отново се съдържат във вторичното законодателство на ЕС и в международни актове:


- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – чл. 64 – 68;


- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза – чл. 37 – 70;


- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – чл. 60 – 126;

- Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (ОВ L 303/31.10.2012).


ЕС управлява търговските си отношения с трети страни под формата на търговски споразумения. Целта на тези споразумения е да се създадат по-добри търговски възможности и да се преодолеят пречките пред търговията. Търговските споразумения се различават в зависимост от съдържанието си. Такива са споразуменията за икономическо партньорство (СИП), които подпомагат развитието на търговските партньори от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн; споразуменията за свободна търговия (ССТ), които дават възможност за реципрочно отваряне на пазара с развитите държави и с държавите с бързоразвиващи се икономики, като предоставят преференциален достъп до пазарите; споразумения за асоцииране (СА), които подкрепят по-широки политически споразумения.

ЕС има както едностранни (преференции, предоставени от Общността без реципрочност), така също и конвенционални преференциални договорености (реципрочни споразумения, установяващи зони за свободна търговия). Тези договорености се базират на произхода на стоките, ползващи тарифни преференции. ЕС има и споразумения за създаване на митнически съюз с Турция, Андора и Сан Марино.


Списък на търговските договорености на ЕС


1. Преференциални договорености:


· държави от ЕАСТ;


· Западни Балкани;


· средиземноморски държави;


· други държави и територии.


2. Автономни преференциални договорености:


· отвъдморски държави и територии;


· обща система за преференции;


· Сеута и Мелила.


Всяко споразумение има собствена правна основа под формата на преференциално споразумение или на специална разпоредба. За всяка преференциална договореност от списъка първата колона съдържа държава или група държави, правна рамка и публикации в „Официалния вестник на Европейския съюз“ (ОВ), а втората колона посочва номера на протокола или наредба, съдържаща правилата за произход, както и вида на приложимото кумулиране на произход.

Преференциален произход се придава на стоки от конкретни държави, които са изпълнили определени критерии. Преференциалният произход придава определени тарифни ползи (внос с намалени или нулеви ставки на митата) на стоки, търгувани между държави, които са се споразумели помежду си за това, или когато едната държава на автономно основание ги предоставя едностранно. Тук целта е да се определи дали стоката е изпълнила критериите, за да се счита за стока със съответния преференциален произход. Ако критериите не са изпълнени, предвидената за стоката преференция не може да се ползва и не се изисква да се установява държава на произход. Всяка индивидуална преференциална договореност има своя самостоятелна нормативна база.

Въпреки че целите на всички договорености за преференциален произход са еднакви, разпоредбите на тези договорености могат да варират. Независимо от различията в някои детайли на индивидуалните договорености в повечето от тях се съдържа един и същ тип разпоредба. За да се установи точно, трябва да се прегледат както общите разпоредби, така също и специфичните, за индивидуалните договорености, разпоредби за всяко отделно приложно поле.

Принципно общите разпоредби за различните видове договорености са:


· Статут на стоки с произход


Продуктите трябва да имат статут на стоки с произход, за да получат преференциално третиране. Продуктите имат статут на продукти с произход, ако са или „изцяло получени“, или „достатъчно обработени или преработени“. Това понятие се среща във всички разпоредби за преференциален произход.

„Изцяло получени“ се прилага основно за естествените продукти (минерални продукти, растения, животни, риби и др.) от държавата бенефициент и за стоките, изцяло изработени от тях. Това означава, че продуктът не може да съдържа вносни съставки или елементи. За да може продукт, произведен от материали без произход, да придобие произход, тези материали или компоненти трябва да са „достатъчно обработени или преработени“. Достатъчната обработка означава обработка съгласно специфицираното в „правила по списъка“. Всяка договореност има анекс, съдържащ списък с обработки или преработки, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да придобие произход („правила по списъка“), и се предхожда от анекс, съдържащ уводни забележки към правилата от списъка. Списъкът с обработките или преработките е базиран на Хармонизираната система и съдържа съответните условия за всяка определена стокова група. Стоковата група могат да бъдат всички продукти от една глава, позиция или група позиции или само специфична част от тези продукти.


· Кумулация – кумулацията е система, която позволява договарящите се държави да използват стоки с произход една от друга.

„Кумулацията“
 е понятие, използвано да опише система, която позволява продукти с произход от държава A да бъдат допълнително обработени или добавени към продукти, произхождащи от държава B, така че все едно са с произход от държава B. Полученият продукт би имал произход на държава В. Тя може да се приложи между държави, опериращи с еднакви правила за произход. Важен момент е, че в случай на кумулация обработката или преработката, извършена във всяка от страните по споразумението върху материали с произход, не трябва да е „достатъчна обработка или преработка“, така, както е указано в правилата по списъка. Има четири вида кумулация – двустранна, диагонална, регионална и пълна.

Двустранната кумулация действа между две държави, когато споразумение за свободна търговия или автономни договорености съдържат разпоредби, позволяващи те да кумулират произхода. Това е базов тип кумулация и е характерна за всички правила за произход. Само стоки или материали с произход могат да се възползват от тази разпоредба.

Диагонална кумулация действа между повече от две държави, при условие че между всеки две от тях има споразумения за свободна търговия, съдържащи идентични правила за произход и разпоредби за кумулация между тях. Както при двустранната кумулация, само стоки или материали с произход могат да се възползват от диагоналната кумулация. Ако в производството на продукта участват повече от две държави, той ще придобие произхода на държавата, в която е извършена последната обработка или преработка, която е по-напреднала от минималните операции. Диагонална кумулация действа между Общността и държавите от т.нар. „Паневропейска зона за кумулация“.

Регионалната кумулация е вид диагонална кумулация, която съществува само в рамките на Общата система за преференции (ОСП) и действа между държави от регионална група държави бенефициенти (например ASEAN).

Пълната кумулация позволява натрупването на обработките или преработките на материали без произход, извършвани в страните по споразумение, които формират зоната за кумулация. При пълната кумулация се отчитат всички операции, извършени в участващите държави, за разлика от другите видове кумулация, изискващи стоките да се придобили произход преди износ за допълнителна обработка или преработка от една държава за друга. Пълната кумулация просто изисква всички обработки или преработки върху материалите без произход съгласно списъка с правилата да бъдат извършени в рамките на цялата зона, за да може крайният продукт да добие произход, а не на територията на една държава. Така например пълна кумулация действа между Общността и държавите на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и МАГРЕБ.


· Минимални операции

Минималните операции са или операции, считани за недостатъчни, за да придадат произход, или минимално ниво на обработка, което трябва да бъде извършено в случай на кумулация. Те са операции, които, ако са извършени поотделно или в комбинация, се считат за толкова незначителни, че никога не придават произход. Всички преференциални правила за произход съдържат разпоредба, която дефинира обработките или преработките, но се считат за недостатъчни, за да придадат произход (например чл. 7 от Протокол 4 от Европейското споразумение за асоцииране с България).

Обработки или преработки, извършени върху продукт, който изпълнява условието по списъка, не водят до придобиване на произход, ако те са посочени като минимални в съответната разпоредба. От друга страна при определянето на произхода в рамките на системата за кумулация всяка извършена обработка или преработка трябва да превишава посочените минимални операции, но не е необходимо да изпълнява правилото в списъка.

· Правило за общ толеранс

Правилото за общ толеранс позволява на производителите да използват материали без произход до определен процент. То позволява производителите да използват материали без произход до определен процент от цената на производител. Въпреки това, ако специфичното правило за обработка или преработка вече разрешава използването на материали без произход, толерансът не може да бъде използван, ако с него би се надвишил процентът, посочен в правилото. Максимумът винаги ще бъде този, разрешен от специфичното правило. Процентът на разрешения толеранс варира в различните преференциални режими, като правилото за общ толеранс не се прилага за текстилните продукти. Специфични толеранси за текстилните продукти са включени в „Уводните бележки“ към списъка с правила.


· Правило „No-drawback“

Терминът означава забрана за възстановяване или освобождаване от мита, заплатени за вложените в произведената стока вносни материали. Понятието „drawback“ означава възстановяване на митата, платени за внесените стоки, когато произведеният от тях продукт се изнесе, а разпоредбата за „No-drawback“, където е предвидена, забранява това. Това правило осигурява митата, прилагани към трети държави, да бъдат събрани. Целта на това правило е да предотврати нелоялната конкуренция на националните пазари. Все пак някои споразумения позволяват частичен drawback за ограничен период. Такава дерогация е предвидена поради обстоятелството, че митата за материалите без произход, прилагани в някои държави, са значително по-високи от тези, прилагани в Общността, и чрез разрешаване на възстановяването до определено ниво дисбалансът, който се счита, че е в полза на производителите в Общността, се намалява.

· Принцип на териториалност

Принципът на териториалност означава, че обработката или преработката трябва да е извършена на територията на страните по споразумението.

По принцип териториалността означава, че обработката или преработката трябва да се извърши на територията на страните по споразумението. Като се имат предвид модерните производствени процеси, невинаги е възможно това условие да бъде изпълнено. Може да се окаже необходимо да се извършат някои процеси в държава, която е извън преференциалните договорености. Някои споразумения разрешават обработка или преработка извън държавата, ако тя отговаря на определени условия. При неизпълнение на определените условия върнатите продукти се третират като такива без произход. В повечето случаи дерогацията от принципа за териториалност не се прилага за текстилни материали и изделия от тях. Освен това продуктът не може да се възползва едновременно от тази дерогация и от общия толеранс. При определянето на произхода на крайния продукт обработката или преработката, извършена извън територията на договарящите се страни, не се взема предвид. Все пак, когато се изчислява добавената стойност, общата добавена стойност на обработката или преработката, извършена извън територията на договарящите се страни, трябва да се вземе заедно със стойността на материалите без произход, вградени на територията на другата договаряща се държава. Комбинираните стойности (стойността, добавена извън територията, и стойността на материалите без произход) не трябва да превишават процента, посочен в съответното правило в списъка.

· Правило за директен транспорт

Целта на директния транспорт е да осигури стоките, пристигащи в държавата на вноса, да са същите като тези, напуснали държавата на износа.

Преференциалните договорености съдържат правила относно транспортирането на преференциалните стоки между страните по споразумението. Целта на правилото за директен транспорт е да осигури стоките, пристигащи в държавата на вноса, да са същите като тези, напуснали държавата на износа. Все пак, ако по някакви причини стоките преминат или спрат на територията на трета държава, при условие че са били под митнически контрол, се счита, че условията за директен транспорт са били изпълнени. Доказателство за спазване на правилото за директен транспорт може да бъде предоставено чрез един-единствен транспортен документ, обхващащ преминаването на стоките през територията на държавата на транзита, или например документ за неманипулация, издаден от органите на тази държава.


Особености на някои преференциални договорености


Системата на Паневросредиземноморската кумулация на произход позволява прилагането на диагонална кумулация между ЕС, държавите от ЕАСТ, Турция, държавите, подписали Декларацията от Барселона
, Западните Балкани и Фарьорските острови. Тя се основава на мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ), които имат идентични протоколи за произход. Тези протоколи за произход се заменят с позоваване на Регионалната конвенция за Паневросредиземноморските преференциални правила за произход.
 Единната конвенция има за цел да улесни текущото преразглеждане на правилата за произход на конвенцията с цел тяхното модернизиране и опростяване.

23-те договарящи се държави по конвенцията са:


ЕС, държавите от ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Фарьорските острови, участниците в Барселонския процес (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина (това наименование не се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос), Сирия, Тунис и Турция, участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране на ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Косово).


Съседни държави или територии на договарящи се страни могат да кандидатстват за договаряща се страна по тази конвенция, при условие че имат действащо споразумение за свободна търговия, предвиждащо преференциални правила за произход, с поне една от договарящите страни. Република Молдова подаде молба за членство през юли 2013 г. и стана 23-ата договаряща страна на 1.09.2015 г. Две договарящи се страни, които са ратифицирали конвенцията и имат споразумение за свободна търговия помежду си, могат да заменят протокола относно правилата за произход на това споразумение за свободна търговия с нов протокол относно правилата за произход, отнасящи се до конвенцията. Тази конвенция в крайна сметка ще замени мрежата от около 60 двустранни протокола относно правилата за произход, които са в сила в Паневросредиземноморската зона, с един правен инструмент. Основната цел на конвенцията е да позволи по-ефективно управление на системата за кумулиране на произход на тази зона, като дава възможност на договарящите се страни да реагират по-добре на бързопроменящите се икономически реалности. Един-единствен правен инструмент може наистина да бъде изменен по-лесно от сложна мрежа от протоколи и трябва да проправи пътя към дългоочакваното адаптиране на общоевропейските правила за произход към настоящите пазарни условия. Конвенцията също така интегрира по-добре участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране на Европейския съюз (SAP на ЕС) в системата на Паневросредиземноморската зона за натрупване на произход, като създаде единна зона, в която може да се прилага диагонална кумулация. Тази стъпка предлага нови възможности за търговия. По-специално позволява прилагането на диагонална кумулация, включваща едновременно ЕС, държавите от ЕАСТ и участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране на ЕС.


Паневросредиземноморска диагонална кумулация


В допълнение към двустранното кумулиране по съответното споразумение се прилага и диагонално кумулиране в рамките на Паневросредиземноморската зона. Това означава, че материалите, които са получили статут на произход в една от договарящите се държави, могат да бъдат включени в продукти, произведени в друга договаряща се държава, без тези продукти да загубят статута си с произход, когато се изнасят за трета договаряща се държава в рамките на зоната. Диагоналното кумулиране обаче се прилага само ако има споразумение за свободна търговия между всички заинтересовани договарящи се страни. Това се нарича „правило на променлива геометрия“.

Трябва да се проверява кои договарящи се държави могат да прилагат диагонална кумулация. Продуктите, обхванати от митническите съюзи с Андора и Сан Марино, се третират в съответствие с протоколите за произход към споразуменията. Тези споразумения съдържат съвместни декларации, посочващи, че група продукти с произход от Андора и всички продукти с произход от Сан Марино следва да бъдат считани с произход от ЕС в държавите партньори, следователно диагоналната кумулация обхваща и глави от промишлени продукти с произход от Княжество Андора и продукти с произход от Република Сан Марино.


Успоредно с това в рамките на Европейското икономическо пространство се осъществява пълна кумулация (ЕИП включва ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и между ЕС и Алжир, Мароко и Тунис. Държавите от ЕИП прилагат пълна кумулация между себе си, като ЕИП се счита за единна територия с общ „статут на ЕИП с произход“. Те прилагат също диагонално натрупване с другите държави партньори от общоевропейската зона. Важен момент е, че членовете на ЕИП могат да прилагат диагонално натрупване на произход също помежду си, когато това може да даде преференциален произход на държава от ЕИП (в този случай декларираният произход ще бъде този на държавата, а не на самия произход на ЕИП).


Договарящите се страни към Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) от 1994 г. са ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Протокол 4 към споразумението съдържа правилата за произход, прилагани между страните по него. Тези страни прилагат пълна кумулация помежду си, като ЕИП се счита за единна територия с общ статут – „произход ЕИП“. Протокол 4 чрез чл. 3
 е част от системата за паневропейска кумулация на произхода. В резултат на това държавите на ЕИП са членки на паневропейската система и прилагат диагонална кумулация с другите паневропейски държави, тъй като всяка държава – членка на ЕИП, има мрежа от преференциални споразумения с другите паневропейски партньори, в които са включени протоколи с идентични правила за произход. Важен момент е, че държавите – членки на ЕИП, могат да прилагат диагонална паневропейска кумулация на произхода също и помежду си тогава, когато тя може да придаде преференциален произход на една от държавите на ЕИП (в този случай декларираният произход ще бъде на една държава, а не произход ЕИП). Когато се прилага диагонална кумулация, декларираният произход ще бъде ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Обща система за преференции (ОСП)


Принципът на системата от общи тарифни преференции е договорен на Конференцията на ООН за търговия и развитие ЮНКТАД (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development) в Женева и представлява инструмент, предоставен на развиващите се държави – „държави бенефициери“, от някои развити държави, т.нар. „държави донори“. Преференциалното третиране е нереципрочно, едностранно, само от страна на държавите донори. Схемите на ОСП, предлагани от различните държави донори, и техните правила за произход се различават съществено. Стоките, които отговарят на условията на ОСП на САЩ например, не е задължително да отговарят на ОСП на ЕС. Схемата на общи тарифни преференции на ЕС премахва вносни мита от продукти, постъпващи на пазара на ЕС от уязвимите развиващи се държави. Това помага на развиващите се държави да облекчат бедността и да създадат работни места въз основа на международни ценности и принципи, включително труда и правата на човека. Вече 50 години развитите държави помагат на развиващите се да се интегрират в световната икономика и днес около десетина държави имат механизми за ОСП.

Системата за преференции има три направления.

Стандартна ОТП (GSP), при която тарифите за стоки, внесени от развиваща се държава, се намаляват или отменят. Това не се прилага, ако дадена държава е била класифицирана от Световната банка като държава с висок доход или държава с по-висок среден доход за три последователни години, непосредствено преди ЕС да актуализира списъка с държавите бенефициери. Още по-ниски тарифи ОТП+ (GSP+) за държави, които ратифицират и изпълняват 27 определени международни конвенции, обхващащи правата на човека и трудовите права, околната среда и доброто управление.

ВОО (ЕВА) (всичко освен оръжие) за най-слабо развитите държави предоставя внос без тарифи и без квоти за всички стоки от списъка с определените от ООН най-слабо развити държави (НСРД)
, с изключение на оръжия.

Съгласно информацията на Бюрото на Върховния представител на ООН по най-слабо развитите държави, развиващите се държави без излаз на море и малките развиващи се островни държави понастоящем в света съществуват 50 най-слабо развити държави.

За да бъдат включени в този списък и да се възползват от привилегии в международната търговия, държавите следва да отговарят на три критерия, а за да бъдат поставени под наблюдение – поне на два от трите критерия по времето най-малкото на два тригодишни периода на преглед.

По предложение на Комитета за политика по развитието на ООН тези критерии са:

· Нисък доход: базира се на преценка за средните нива на брутния национален приход на глава от населението за тригодишен период, който не трябва да надхвърля 750 щатски долара за класиране и 900 щатски долара за наблюдение.

· Липса на човешки ресурс: отчита се със съставния индекс на човешкия ресурс (HAI), изчислен на базата на: (a) храна; (б) здраве; (в) образование; и (г) неграмотност сред възрастните.

· Икономическа нестабилност: отчита се със съставния индекс на икономическа нестабилност, изчислен на базата на: (a) вариации в производството на селскостопански стоки; (б) нестабилност на вноса и износа на стоки; (в) икономически ефект на нетрадиционни сектори (дял на ръчното производство и модерни услуги в БВП); (г) концентрация в износа на стоки; (д) ограничения на малката икономика (изчислена чрез логаритъма на населението); (е) процент на населението, извършило вътрешна миграция поради природни бедствия.


На базата на данните, предоставени от Бюрото на Върховния представител на ООН за най-слабо развитите държави, за развиващите се държави без излаз на море и по-малките развиващи се островни държави, третирането в рамките на митническия съюз на Европейския съюз във външната си търговия на държавите от списъка предоставя особен статут, който се конкретизира в Общата система за преференции.

Най-слабо развитите държави се ползват с особен статут по т.нар. инициатива „Всички стоки с изключение на оръжията“, който им дава право на безмитен внос в Европейския съюз на почти всички стоки, включително селскостопански. Във връзка с приложението на тази инициатива Общата система за преференции установява списък на „чувствителни“ и „нечувствителни“ стоки. Нечувствителните стоки, за които не е наложено първоначално или окончателно антидъмпингово мито, изравняващи или предпазни мерки, се търгуват без ограничения с нулева ставка или по тарифата за най-облагодетелствана нация.

ЕС може временно да суспендира по-ниските тарифи поради нарушаване на основни принципи на конвенциите за човешките и трудовите права, нелоялните търговски практики, сериозни пропуски при митническите проверки (например внос или транзитиране на незаконни наркотици), ако националното законодателство на държава бенефициер от ОТП+ вече не инкорпорира съответните конвенции (или това законодателство не се прилага ефективно). Някои държави е възможно да са бедни, но да успеят да развият висококонкурентни износни индустрии. След като това се случи, те повече не се нуждаят от преференции, за да проникват успешно на пазарите на ЕС. Така че схемата за ОТП оттегля преференциите от държавите с подобни конкурентни продуктови сектори на базата на механизъм за „отделяне“. Новите ОТП, които са с продължителност 10 години (в миналото продължителността беше 3), предлагат на вносителите и износителите повече стабилност и предвидимост. Износителите знаят, че когато се правят промени в списъка с бенефициери, има преходни периоди от поне 1 година. Сега държавите знаят, че те могат да бъдат извадени от списъците с бенефициери само ако ООН ги определи за държава с висок доход или за държава с по-висок среден доход за 3 последователни години. ЕС може да приложи защитни мерки (временни ограничения)
, ако внос от държави бенефициери причинява или застрашава да причини „сериозно затруднение“ на производител от ЕС. Освен това той може да приложи мерки за надзор на селскостопански продукти. Никоя от тези мерки досега не е била прилагана в историята на схемата. Развиващите се държави автоматично получават ОСП, ако са класифицирани като ниво на доход под „горен среден доход“ от Световната банка, дори ако имат друго споразумение (като споразумение за свободна търговия), предоставящо им преференциален достъп до пазара на ЕС. Всички държави – бенефициери по ОСП, трябва да спазват принципите на петнадесет основни конвенции за правата на човека и трудовите права, изброени в Регламента за ОСП
. Има няколко начина да се гарантира, че са защитени интересите на европейската промишленост. Бенефициерите ОСП, които стават държави с „горен среден доход“, се премахват от ОСП. Бенефициерите по ОСП могат да загубят предпочитания за конкретни категории продукти, за които се счита, че са станали достатъчно конкурентоспособни, и преференциални тарифни преференции за 2017 – 2019 г.
 Защитните мерки могат да бъдат поискани от промишлеността на ЕС въз основа на доказателства, че вносът от бенефициер по ОСП е причинил сериозни икономически затруднения за тази индустрия, например защитни мерки за ориз от Камбоджа и Мианмар/Бирма.


Споразуменията за икономическо партньорство (СИП) са споразумения за търговия и развитие, договорени между партньорите на ЕС и Африка, Карибите и Тихия океан (АКТБ), ангажирани в процесите на регионална икономическа интеграция. Споразуменията за икономическо партньорство между ЕС и африканските, карибските и тихоокеанските държави и региони имат за цел да насърчават търговията между АКТБ и ЕС и в крайна сметка допринасят чрез търговия и инвестиции за устойчиво развитие и намаляване на бедността. Повечето държави от АКТБ или прилагат СИП, или са приключили преговори за СИП с ЕС. Споразуменията за икономическо партньорство надхвърлят конвенционалните споразумения за свободна търговия, като се съсредоточават върху развитието на АКТБ, способстват за отваряне на пазарите на ЕС напълно и незабавно, като в същото време позволяват на държавите от АКТБ дълги преходни периоди със защита на чувствителните сектори. Някои държави от АКТБ, които са парафирали споразумения, съвместими със СТО, се възползват от нови договорености
, oстаналите държави от АКТБ сега се възползват само от ОСП.


ЕС предоставя едностранни търговски преференции на отвъдморските държави и територии към ЕС (ОСТ)
, включващи 25 острова, разпръснати в Атлантическия океан, Антарктическия океан, Северния ледовит океан, Индийския океан и Тихия океан и Карибите. Те не са суверенни държави, а са конституционно свързани с четири държави от ЕС – Дания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. Целта на това сдружение е да насърчава икономическото и социалното развитие на ОСТ и да установи тесни икономически отношения между тях и Общността като цяло. Европейската общност предоставя едностранни търговски преференции за всички продукти с произход от ОСТ. Правилата за произход определят условията, при които държавите бенефициери трябва да се ползват от този преференциален достъп.


Търговската част на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС)
 между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, временно се прилага от 21.09.2017 г. Решенията обхващат подписването и временното прилагане на споразумението за свободна търговия между Канада и ЕС, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС). Споразумението цели  подпомагане на растежа и работните места чрез подобрен достъп до пазара за стоки, услуги и инвестиции, да бъдат премахнати повечето мита, данъци или други такси върху вноса на стоки, търгувани между ЕС и Канада, като това ще се случи или с влизането в сила на споразумението, или постепенно. Страните се договарят да третират стоките, които внасят една в друга, не по-малко благоприятно, отколкото стоките местно производство. Очертават се някои ограничения и механизми за контрол, които ВИТС ще въведе или ще продължи да прилага, като например защита на правата на двете страни като членове на Световната търговска организация (СТО) или гарантиране на произхода на внасяните стоки. Партньорите потвърждават правата и ангажиментите си в рамките на правилата на СТО.

EО – Турция: митнически съюз и преференциални договорености


Последната фаза на отношенията между ЕО и Турция съгласно Споразумението за асоцииране от Анкара от 1963 г. беше постигането на митническия съюз между ЕО и Турция. Обхватът на този митнически съюз, основан на състоянието на стоките в свободно обращение, обаче е ограничен до продукти, различни от селскостопанските, както са определени в Приложение I към Амстердамския договор
, и въглища и стоманени продукти, които са предмет само на преференциални споразумения въз основа на статута им на произход. Освен това промишлените продукти с произход от Турция, включително преработените селскостопански продукти и продуктите от въглища и стомана, се възползват от Паневросредиземноморската кумулация
 на произход. Това не е така за селскостопанските продукти.


От гореизложеното могат да се направят следните основни изводи:


1. На практика до голяма степен произходът на стоките е предопределящ за това дали достъпът им до определен пазар ще бъде облекчен или затруднен.

2. Инструментите за търговска защита на ЕС стават все по-ефективни, прозрачни и по-добре адаптирани за справяне с предизвикателствата на световната икономика, като същевременно отговарят на потребностите на пълния спектър от заинтересовани страни, т.е. на интересите на производителите от ЕС, на вносителите и на потребителите надолу по веригата.

3. Многообразието от преференциални договорености по отношение на търговията на ЕС с останалата част от света може да се определи като следствие от развитието както на европейските, така и на световната икономика. Това определя и важността на познаването и правилното прилагане на тези договорености, които гарантират  провеждането на общата търговска политика на ЕС.

4. Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до произхода на стоките. Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко. Проучването на произхода на стоките е представено в развитие, като е направен анализ на съществуващата уредба в действащото митническо законодателство на ЕС.

5. Съдържанието на понятието „стоки“ е изяснено от гледна точка на митническото законодателство на Съюза.

6. Произходът на стоките представлява интерес най-вече за практикуващи юристи – служители в митническата администрация, съдии, адвокати и юрисконсулти, лица, занимаващи се с митническо право, студенти, износители и вносители на стоки от/и на митническата територия на Европейския съюз, които желаят да съобразят дейността си с изискванията на закона.
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Резюме: Много фактори влияят върху решенията на капиталовата структура и както ще видим, определянето на оптималната капиталова структура не е точна наука. Ето защо дори фирмите в една и съща индустрия често имат драматично различни капиталови структури. В тази статия разглеждаме ефекта от дълга върху риска и върху оптималната капиталова структура. Имате възможност да идентифицирате компромисите, които фирмите трябва да вземат предвид, когато определят целевата структура на капитала; да правите разграничение между бизнес риска и финансовия риск и да дадете обяснение на ефекта, който дълговото финансиране има върху очакваната възвръщаемост и риск на фирмата; да обсъждате аналитичната рамка, използвана при определянето на оптималната капиталова структура; да обсъждате теорията за капиталовата структура и да обясните защо съществува тенденция фирмите в различните отрасли да имат различни капиталови структури.
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The target capital structure

A firm's optimal capital structure is defined as the structure that would maximize its stock price. It is useful to analyze the situation and attempt to determine the optimal structure; but in practice, it is difficult to do this with much confidence. As a result, in practice, many managers think of the optimal capital structure more as a range (e.g., from 40% to 50% debt) rather than as a precise number (e.g., 45%). Other firms study the situation; reach a conclusion as to the optimal structure; and then set a target capital structure, such as 45% debt. If the actual debt ratio is significantly below the target level, management will raise capital by issuing debt, whereas if the debt ratio is above the target, equity will be used. The target may change over time as conditions change; but at any given moment, management generally has a specific debt ratio in mind.


Setting the capital structure involves a trade – off between risk and return:


•
Using more debt will raise the risk borne by stockholders.


•
However, using more debt generally increases the expected return on equity.


The higher risk associated with using more debt tends to lower the stock price, but the higher debt-induced expected rate of return raises it. Therefore, we seek to find the capital structure that strikes a balance between risk and return so as to maximize the stock price.


Four primary factors influence capital structure decisions:

1.
Business risk, or the riskiness inherent in the firm's operations if it used no debt. The greater the firm’s business risk, the lower its optimal debt ratio.


2.
The firm's tax position. A major reason for using debt is that interest is tax deductible, which lowers the effective cost of debt. However, if most of a firm's income is already sheltered from taxes by depreciation tax shields or interest on currently outstanding debt or tax loss carry-forwards, its tax rate will be low. In this case, additional debt would not be as advantageous as it would be to a firm with a higher effective tax rate.


3.
Financial flexibility, or the ability to raise capital on reasonable terms even under adverse market conditions. Corporate treasurers know that a steady supply of capital is necessary for stable operations, which is vital for long-run success. They also know that when money is tight in the economy or when a firm is experiencing operating difficulties, it is easier to raise debt than equity capital and lenders are more willing to accommodate companies with strong balance sheets. Therefore, the firm's potential future need for funds and the consequences of a funds shortage combine to influence its target capital structure – the greater the probability that capital will be needed and the worse the consequences of not being able to obtain it, the less debt the firm should have on its balance sheet.


4.
Managerial conservatism or aggressiveness. Some managers are more aggressive than others; hence, they are more willing to use debt in an effort to boost profits. This factor does not affect the true optimal, or value-maximizing, capital structure; but it does influence the firm's target capital structure.


Those four points largely determine a firm's target capital structure, but operating conditions can cause its actual capital structure to vary from the target. For example, a company's actual stock price might for some reason be well below the intrinsic value as seen by management. In this case, management would be reluctant to issue new stock to raise capital; so it might use debt financing even though this would cause the debt ratio to rise above the target level. However, the company would probably take steps to return the capital structure to its target level as soon as the stock price approached its intrinsic value.


Business and financial risk

Now we introduce two new dimensions of risk:


1.
Business risk, which is the riskiness of the firm’s assets if no debt is used.


2.
Financial risk, which is the additional risk placed on the common stockholders as a result of using debt.


Business risk


Business-risk is the single most important determinant of capital structure, and it represents the amount of risk that is inherent in the firm's operations even if it uses no debt financing. 


B's past fluctuations in ROE were caused by many factors – booms and recessions in the national economy, successful new product introductions by B and by its competitors, labor strikes, and a fire in B's main plant. Similar events will doubtless occur in the future; and when they do, the realized ROE will be higher or lower than the projected level. Further, there is always the possibility that a long-term disaster will strike, permanently depressing the company’s earning power. For example, a competitor might introduce a new product that makes B's products obsolete and puts the company out of business. Automobiles did this to buggy manufacturers about a century ago. 


Business risk varies from industry to industry and among firms in a given industry. Further, business risk can change over time. For example, for many years, the electric utilities were regarded as having little business risk; but a combination of events in recent years altered the utilities' situation, producing sharp declines in their ROEs and greatly increasing the industry's risk. Today food processors and health care firms are examples of industries with low business risk, while cyclical manufacturing industries such as autos and steel, as well as many small start-up companies, are regarded as having especially high business risks.


Business risk, depends on a number of factors, the more important of which are listed here:


1. Demand variability. The more stable the demand for a firm's products, other things held constant, the lower its business risk.

2. Sales price variability. Firms whose products are sold in highly volatile markets are exposed to more business risk than similar firms whose output prices are more stable.

3. Input cost variability. Firms whose input costs are highly uncertain are exposed to a high degree of business risk.

4. Ability to adjust output prices for changes in input costs. Some firms are better able than others to raise their own output prices when input costs rise. The greater the ability to adjust output prices to reflect cost conditions, the lower the degree of business risk.

5. Ability to develop new product in a timely, cost-effective manner. Firms in hightech industries such as drugs and computers depend on a constant stream of new products. The faster a firm's products become obsolete, the greater the firm's business risk.


6. Foreign risk exposure. Firms that generate a high percentage of their earnings overseas are subject to earnings declines due to exchange rate fluctuations. Also, if a firm operates in a politically unstable area, it may be subject to political risk.

7. The extent to which coast are fixed: operating leverage. If a high percentage of its costs are fixed (and hence do not decline when demand falls), the firm will be exposed to a relatively high degree of business risk. This factor is called operating leverage, and it is discussed at length in the next section.


Each of those factors is determined partly by the firm's industry characteristics, but each factor also is controllable to some extent by management. For example, most firms can, through their marketing policies, take actions to stabilize both unit sales and sales prices. However, this stabilization may require spending a great deal on advertising and/or making price concessions to obtain commitments from customers to purchase fixed quantities at fixed prices in the future. Similarly, firms such can reduce the volatility of future input costs by negotiating long-term labor and materials supply contracts, but they may have to pay prices above the current spot price to obtain those contracts. Many firms are also using hedging techniques to reduce business risk.


Operating leverage


As noted earlier, business risk depends in part on the extent to which a firm builds fixed costs into its operations – if fixed costs are high, even a small decline in sales can lead to a large decline in ROE. So other things held constant, the higher a firm’s fixed costs, the greater its business risk. Higher fixed costs are generally associated with more highly automated, capital-intensive firms and industries. However, businesses that employ highly skilled workers who must be retained and paid even during recessions also have relatively high fixed costs, as do firms with high product development costs, because the amortization of development costs is a fixed cost.

When a high percentage of total costs are fixed, the firm is said to have a high degree of operating leverage. In physics, leverage implies the use of a lever to raise a heavy object with a small force. In politics, if people have leverage, their smallest word or action can accomplish a great deal. In business terminology, a high degree of operating leverage, other factors held constant, implies that a relatively small change in sales results in a large change in ROE.


We can calculate the break-even quantity by recognizing that operating breakeven occurs when earnings before interest and taxes (EBIT).

EBIT = PQ – VQ – F = 0


To what extent can firms control their operating leverage? To a large extent, operating leverage is determined by technology. Electric utilities, telephone companies, airlines, steel mills, and chemical companies must have large investments in fixed assets; and this results in high fixed costs and operating leverage. Similarly, pharmaceutical, auto, computer, and other companies must spend heavily to develop new products; and product-development costs increase operating leverage. Grocery stores and service businesses such as accounting and consulting firms, on the other hand, generally have significantly lower fixed costs and hence lower operating leverage. Still, although industry factors do exert a major influence, all firms have some control over their operating leverage. For example, an electric utility can expand its generating capacity by building either gas-fired or nuclear plants. Nuclear plants would require a larger investment and would have higher fixed costs, but their variable operating costs would be relatively low. Gas-fired plants, on the other hand, would require a smaller investment and would have lower fixed costs; but the variable costs (for gas) would be high. Thus, by its capital budgeting decisions, a utility (or any other company) can influence its operating leverage and hence its business risk.


The concept of operating leverage was originally developed for use in capital budgeting. Mutually exclusive projects that involve alternative production methods for a given product often have different degrees of operating leverage and hence different break-even points and different degrees of risk. Many companies regularly undertake a type of break-even analysis for each proposed project as a part of their regular capital budgeting process. Still, once a corporation's operating leverage has been established, this factor exerts a major influence on its capital structure decision.

Financial risk

Financial risk is the additional risk placed on the common stockholders as a result of the decision to finance with debt. Conceptually, stockholders face a certain amount of risk that is inherent in the firm’s operations – this is its business risk, defined as the uncertainty inherent in projections of future operating income. If a firm uses debt (financial leverage), this concentrates the business risk on common stockholders. To illustrate, suppose 10 people decide to form a corporation to own and operate a large apartment complex. There is a certain amount of business risk in the operation. If the firm is capitalized only with common equity and if each person buys 10% of the stock, each investor will share equally in the business risk. However, suppose the firm is capitalized with 50% debt and 50% equity, with five of the investors putting up their capital as debt and the other five putting up their money as equity. The debtholders will receive a fixed payment, and it will come before the stockholders receive anything. Also, if the firm goes bankrupt, the debtholders must be paid off before the stockholders get anything. In this case, the five investors who put up the equity will have to bear all of the business risk; so the common stock will be twice as risky as it would have been had the firm been financed only with equity Thus, the use of debt, or financial leverage, concentrates the firm’s business risk on the stockholders. 

Determining the optimal capital structure

We know that stock prices are positively related to expected earnings but negatively related to higher risk. Therefore, to the extent that higher debt levels raise expected EPS, leverage works to increase the stock price. However, higher debt levels also increase the firm's risk, which raises the cost of equity and works to reduce the stock price. So even though increasing the debt ratio from 40% to 50% raises EPS, in our example, the higher EPS is more than offset by the corresponding increase in risk.


WACC and capital structure changes

Managers should set as the target capital structure the debt-equity mix that maximizes the firm’s stock price. However, it is difficult to estimate how a given change in the capital structure will affect the stock price. As it turns out, the capital structure that maximizes the stock price also minimizes the WACC; and at times, it is easier to predict how a capital structure change will affect the WACC than the stock price. Therefore, many managers use the estimated relationship between capital structure and the WACC to guide their capital structure decisions.


When a firm uses no preferred stock, the WACC is found as follows:


WAGG = wd (rd) (1 – T)+ wC(rs) = D/A)(rd) (1 -T) + (E/A) (rs)


In this expression, D/A and E/A represent the debt-to-assets and equity-to-assets ratios, respectively, and they must sum to 1.0.


In practice, financial managers use financial statement forecasting models to determine how changes in the debt ratio will affect the current ratio, times-interest-earned ratio, and EBITDA coverage ratio. They then discuss their projected ratios with bankers and bond rating agencies, who ask probing questions and may make their own adjustments to the firm's forecasts. The bankers and rating agencies compare the firm's ratios with those of other firms in its industry and arrive at a „what if“ rating and corresponding interest rate. Moreover, if the company plans to issue bonds to the public, the SEC requires that it inform investors what the coverages will be after the new bonds have been sold. Recognizing all this, sophisticated financial managers use their forecasted ratios to predict how bankers and other lenders will judge their firms' risks and thus their costs of debt. Experienced financial managers and investment bankers can judge quite accurately the effects of capital structure on the cost of debt.


The Hamada еquation

Increasing the debt ratio increases the risks that bondholders face and thus the cost of debt. More debt also raises the risk borne by stockholders, which raises the cost of equity, rs. It is harder to quantify leverage's effects on the cost of equity, but a theoretical formula can help measure the effect.


Moreover, beta increases with financial leverage, and Robert Hamada formulated the following equation to quantify this effect.

bL = bu [1 + (1 – T)(D/E)]


Here bL is the firm's current beta, which we now assume is based on the existence of some financial leverage, and b0 is the firm's beta if the firm was debt-free, or unlevered. If the firm was debt-free, its beta would depend entirely on its business risk and thus would be a measure of the firm's „basic business risk“. D/E is the measure of financial leverage as used in the Hamada equation, and T is the corporate tax rate.


Now recall the CAPM version of the cost of equity:

rs = rRF + (RPM) bi


Note that beta is the only variable in the equity cost equation that is under management's control. The other two variables, rRF and RPM, are determined by market forces that are beyond the firm's control; but bL is determined by the firm's operating decisions, which, as we saw earlier, affect its basic business risk, and by its capital structure decisions as reflected in its D/A (or D/E) ratio.

bu = bL/[1 + (1 – T)(D/E)]


Capital structure theory

Business risk is an important determinant of the optimal capital structure. Moreover, firms in different industries have different business risks. So we would expect capital structures to vary considerably across industries, and this is the case. For example, pharmaceutical companies generally have very different capital structures than airlines. In addition, capital structures vary among firms within a given industry, which is a bit harder to explain. What factors can explain these differences? In an attempt to answer that question, academics and practitioners have developed a number of theories.


Modern capital structure theory began in 1958 when Professors Franco Modigliani and Merton Miller (hereafter, MM) published what has been called the most influential finance article ever written. MM proved, under a restrictive set of assumptions, that a firm's value should be unaffected by its capital structure. Put another way, MM's results suggest that it does not matter how a firm finances its operations – hence, that capital structure is irrelevant. However, the assumptions upon which MM's study was based are not realistic, so their results are questionable. Here is a partial listing of their assumptions:


1.
There are no brokerage costs.


2.
There are no taxes.


3.
There are no bankruptcy costs.


4.
Investors can borrow at the same rate as corporations.


5.
All investors have the same information as management about the firm's future investment opportunities.


6.
EBIT is not affected by the use of debt.

Using debt financing to constrain managers

We stated that conflicts of interest may arise if managers and shareholders have different objectives. Such conflicts are particularly likely when the firm has more cash than is needed to support its core operations. Managers often use excess cash to finance their pet projects or for perquisites such as plush offices, corporate jets, and skyboxes at sports arenas, all of which may do little to benefit stock prices. By contrast, managers with more limited free cash flow are less able to make wasteful expenditures.


Firms can reduce excess cash flow in a variety of ways. One way is to funnel some of it back to shareholders through higher dividends or stock repurchases. Another alternative is to tilt the target capital structure toward more debt in the hope that higher debt service requirements will force managers to become more disciplined. If debt is not serviced as required, the firm will be forced into bankruptcy, in which case its managers would lose their jobs. Therefore, a manager is less likely to buy an expensive corporate jet if the firm has large debt service requirements.


A leveraged buyout (LBO) is a good way to reduce excess cash flow. In an LBO, debt is used to finance the purchase of a high percentage of the company's shares. Indeed, the projected savings from reducing frivolous waste has motivated quite a few leveraged buyouts. As noted, high debt payments after the LBO force managers to conserve cash by eliminating unnecessary expenditures.


Of course, increasing debt and reducing free cash flow has its downside: It increases the risk of bankruptcy. A former professor (who is currently the Federal Reserve chairman) has argued that adding debt to a firm's capital structure is like putting a dagger into the steering wheel of a car. The dagger – which points toward your chest – motivates you to drive more carefully; but you may get stabbed if someone runs into you, even if you are being careful. The analogy applies to corporations in the following sense: Higher debt forces managers to be more careful with shareholders' money; but even well-run firms can face bankruptcy (get stabbed) if some event beyond their control, such as a war, an earthquake, a strike, or a recession, occurs. To complete the analogy, the capital structure decision comes down to deciding how big a danger stockholders should use to keep managers in line.


If you find the discussion of capital structure theory imprecise and somewhat confusing, you're not alone. In truth, not even the chairman of the Federal Reserve Board knows how to identify a firm's precise optimal capital structure or how to measure the effects of capital structure changes on stock prices and the cost of capital. In practice, capital structure decisions must be made using a combination of judgment and numerical analysis. Still, an understanding of the theoretical issues presented here can help you make better judgments about capital structure issues.


Variations in capital structures

As might be expected, wide variations in the use of financial leverage occur across industries and among individual firms in each industry.


Pharmaceutical and aerospace/defense companies use relatively little debt because their industries tend to be cyclical, oriented toward research, or subject to huge product liability suits. Utility companies, on the other hand, use debt relatively heavily because their fixed assets make good security for mortgage bonds and because their relatively stable sales make it safe to carry more than average debt.


The times-interest-earned (TIE) ratio gives an indication of how vulnerable the company is to financial distress. This ratio depends on three factors: (1) the percentage of debt, (2) the interest rate on the debt, and (3) the company's profitability. Generally, low-leveraged industries such as pharmaceuticals and aerospace/defense have high coverage ratios, whereas industries such as utilities, which finance heavily with debt, have low coverages.


Capital budgeting decisions determine the types of projects that a firm accepts, which affect the nature of the firm's assets and its business risk. We reverse the process, taking the firm's assets and business risk as given and then seeking to determine the best way to finance those assets. More specifically, in this paper, we examined the effects of financial leverage on earnings per share, stock prices, and the cost of capital and we discussed various capital structure theories.


The different theories lead to different conclusions about the optimal capital structure, and no one has been able to prove that one theory is better than the others. Therefore, we cannot estimate the optimal capital structure with much precision. Accordingly, financial executives generally treat the optimal capital structure as a range – for example, 40% to 50% debt – rather than as a precise point, such as 45%. The concepts discussed in this paper are used as a guide, and they help managers understand the factors to consider when they are setting their target capital structures.
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Традиционно историята на Древна Гърция се разделя според учените на пет основни периода, като всеки от тях обхваща продължително историческо време с обща типология на състоянието, промените и тенденциите в цялостното развитие на тогавашния гръцки свят. Тези периоди са:


1) Критско-Микенска Гърция, или Гърция през III – II хил. пр.н.е. Този период обхваща появата и развитието на ранните форми на обществен и държавен живот. Чрез него се възприема цялостното културно-историческо развитие на ранногръцкото население в материкова Гърция и на о-в Крит, както и на ахейците от II хил. до времето на т.нар. „Троянска война“ (датирана различно в съвременната историография от XIII до XI в. пр.н.е.).


2) Омирова Гърция, или Гърция през XI – IX в. пр.н.е. Това време е определено като относително малко позната епоха, настъпила след идването на дорийците и края на етническите размествания на гръцките племенни групи. Епохата се изучава главно по сведения на Омировия епос, който, макар и отнесен към предходния Микенски период, отразява обществения живот и организацията на хората от времето XI – IX в. пр.н.е. А извън традиционното наименование епохата се определя от някои автори и като дополисен период.


3) Архаична Гърция, или Гърция през VIII – VI в. пр.н.е. През тази епоха се извършват големи и значителни промени: на първо място, се изменя картината на общественото устройство и на обществените отношения; делението на родова аристокрация (евпатриди) и народ (демос) губи значението си и свободното население се организира в единни граждански колективи (в които определящо място има имущественото положение); възниква полисната държавна организация и се развиват институциите и магистратурите, които я управляват; политическите промени се съпровождат с остри социалнополитически борби, довели до поява и развитие както на т.нар. „ранна гръцка тирания“, така и на две основни тенденции за бъдещо устройство и управление на полисите – олигархия и демокрация. Заедно с това съществени промени настъпват и в стопанския живот, тъй като гърците преминават към активно производство на различни занаятчийски изделия и търговия главно по море, а затвореното натурално стопанство отстъпва място на широки стоково-парични и пазарни отношения. В широки мащаби се осъществява и колонизация чрез преселване на гърците предимно по крайбрежията на други държави, където основават множество нови полиси, и т.н.


4) Класическа Гърция (класическа епоха), или Гърция през V – IV в. пр.н.е. Епохата обхваща времето на върховите постижения на гръцката цивилизация. През нея утвърждаването и развитието на гръцките полиси довеждат до повсеместно възприемане на две основни държавнополитически форми – олигархическа и демократическа, което определя както обществено-политическите отношения във всеки полис, така и междуполисните отношения.


5) Елинистическа епоха (елинистическа Гърция), или Гърция от края на IV в. пр.н.е. до римското завоевание в средата на II в. пр.н.е. Тези епоха обхваща настъпилите промени и новите процеси и особености в обществено-политическото и културното развитие след разпадането на държавата на Александър III Македонски до римското завоевание.


Опирайки се на тази класификация, както и според мненията на различни изследователи някъде около IX – VII в. пр.н.е. възникват първите прототипи на бъдещите държави, които имат изцяло архаичен характер. От тогава са известни отделни форми на древни архаични държави,
 организирани на йерархичен кланов принцип, в които се образуват селища – села, подцентрове и главен център. Първоначално главният център е някакво светилище, център на боговете, който постепенно започва да играе ролята на административен център. Примери за това са Шумер и Хузистан (V в. пр.н.е.), Египет (IV в. пр.н.е.), Северен Китай (II в. пр.н.е.), в чиито центрове се оформя архаичната система за производство на блага на престижа и свещени предмети за съхранение на човека. Същевременно се увеличава излишното производство и се развиват структурите на харизматичната държава, в която хора и символи управляват, влизайки във война или в съюзи. Така, постепенно, се утвърждават династиите, благодарение на което ценността на територията в древните държави измества светилищата и харизматичните предмети като символи на власт. По този начин територията става този компонент, който прави властта светска,
 проправяйки пътя до следващите, по-висши форми на държавна уредба в Античността, разгледани от тогавашните политически философи.


В Древна Гърция Аристотел класифицира различните видове държавна уредба въз основа на два критерия: в чий интерес е управлението и какъв е броят на управляващите. Според първия критерий държавните устройства биват: правилни, когато управлението е съобразено (и е в интерес) с общото благо на полиса и неговите членове, при което имаме три вида – монархия, аристокрация и полития; и неправилни форми – тирания, олигархия и демокрация, при които управлението е в интерес единствено на самите управници. А според другия класификационен критерий за Аристотел съществуват три основни управленски категории: управление на един човек, на неколцина (малцинство) и на мнозинство. Всяка от тези категории позволява две властови възможности: върховна власт, съсредоточена у едно лице (монархия или тирания); власт, концентрирана у малцина или неколцина (аристокрация или олигархия); и върховна власт, която е съсредоточена у мнозинство (полития или демокрация).


Въз основа на тези критерии ще разгледаме и основните типове политическа система (държавна уредба) в древността, в които постепенно се проявяват, разпространяват и еволюират различните видове привилегии.


Една от най-архаичните форми на държавно управление (тип политическа система и режим) през древността е аристокрацията
, която първоначално и най-общо може да се определи като власт на благородните, знатни и богати хора. Или, при аристокрацията начело на управлението е малцинство, съставено от най-добрите и доблестни мъже, избрани на базата на богатството и нравствените си качества, които управляват в интерес на общото благо на полиса (града държава).


През класическата епоха в Древна Гърция реалната власт при аристократичните и олигархичните режими е съсредоточена в съвета (или съветите).
 Тези два политически режима се различават главно по методите, по които се избира онова малцинство от гражданското тяло, което разполага с най-голяма власт. При аристократичния политически режим достъп до различните съвети имат представителите на аристокрацията, а от решаващо значение е социалният произход. В тези съвети членовете се избират пожизнено. Такъв например е Съветът на ареопага в Атина преди реформата на Солон. Тогава ролята на Народното събрание е сведена предимно до спонтанно одобрение на решенията, приети от членовете на Съвета. Наред с това са взимани мерки за ограничаване и на броя на пълноправните граждани (както е в Тива). В този смисъл към аристократичните форми на управление могат да бъдат отнесени античните Спарта, Картаген, Древен Китай и др., както и средновековните градове републики Венеция и Генуа в бъдеща Италия.


Великият теоретик Аристотел определя като аристократични тези видове държавна уредба, при които управляват безусловно най-добрите от гледна точка на добродетелите мъже. Избирането на длъжности се обуславя не само от богатството, но и от високите нравствени качества (aristinden). Тоест аристокрацията е управление на добродетелни мъже, като за аристокрацията основно мерило е добродетелта. А на длъжностите по управление на държавата се гледа като на почетни и те се разпределят между равните по добродетелност и достойнство. „Единствено държавното устройство, съставено от безусловно най-добрите по добродетел мъже, а не от добрите при определени условия, се нарича с право аристокрация“
.

Според твърденията на Аристотел вътрешните противоречия и колизии в аристокрациите възникват поради това, че малцина участват в заемането на почетните длъжности, както е и при олигархиите, понеже и аристокрацията е олигархия в известен смисъл (и в двете устройства управляващите са малцина). „Това неизбежно става в случай, когато едно мнозинство от хора, които са си въобразили, че са равни по добродетел на управляващите. (...) Или в случай, че някои хора не се зачитат от по-знатни граждани, въпреки че са влиятелни и в нищо не им отстъпват по добродетел. (...) Или пък в случай, че някой е смел човек, но не участва в управлението...“
 Нещо повече, според Платон и Аристотел аристокрацията лесно може да се изроди в олигархия, която от своя страна да се превърне в плутокрация, а оттук да загуби окончателно своята истинска същност.


В съвременните реалности под „аристокрация“ се има предвид малко съсловие от личности, които имат в някои държави специални привилегии. И както самите представители на това съсловие твърдят, те са натоварени с редица специални отговорности. Защото за основни характеристики на аристокрацията се смятат родството, произходът, възпитанието в определени традиции и пр.


Другият тип политическа система в древността е тимокрацията (тимархията)
, която според Платон представлява „смесица от добро и зло“ и която като държавна уредба има една основна характеристика – ярък стремеж към честолюбие и славолюбие поради господството на дързък управник.
 Към тимокрацията Платон недвусмислено причислява критската и спартанската държава, чието политическо устройство е „възхвалявано от мнозина“. И още, древногръцкият мислител ни оставя прекрасни описания на техните институции, главна „вина“ за което имат Аполон (разработил законите на Спарта) и Зевс (направил законите на Крит).
 При нея управниците задължително се определят въз основа на някакъв имуществен ценз, като, разбира се, високите длъжности имат своя собствена цена,
 – нещо, което и днес се среща, особено в държави с неразвита демократична политическа система.


Като „честолюбиво управление“ (Платон) тимокрацията често довежда държавата до катастрофални войни, защото те са „главен източник на частните и обществените беди“. Така, разстроена от войни и раздори, тимократичната държава е сменена в резултат на натрупването на значителни богатства в частни лица. По този начин богатството разрушава тимокрацията, или по-точно казано, настъпва конфликт между добродетелта и парите. А оттук и преходът към олигархията е завършен тогава, когато богатите прокарат закон, който освобождава от обществена служба всички онези, чиито средства не са достатъчни за определената сума (тази сума се налага със сила, ако заплахите и изнудванията не дадат резултат).
 Следователно тимократичното управление е твърде неефективно и обществено вредно, защото изцяло се крепи на честолюбието (и славолюбието) на водачите, пести личното, прахосва общото и в крайна сметка предпочита войната пред мира (като средство за решаване на проблемите).


Следващата форма на антична държавна уредба – това е демокрацията
, която исторически възниква далеч назад, в Древна Гърция. Още тогава Платон и Аристотел тълкуват обстоятелствено демокрацията от теоретични позиции, независимо че я класифицират към т.нар. „неправилни държавни уредби“.


Според Аристотел демокрацията представлява „управление на бедните“ в тяхна собствена полза, което е в противовес на олигархията, защото там е налице „управление на богатите“ в името на личните им интереси. В този смисъл в своето произведение „Политика“ мислителят разграничава пет вида демокрация (управление): единият вид е демокрация, основана на равенството; другият е демокрация, при която длъжностните лица се определят чрез нисък ценз; следващият представлява демокрация, при която управляват гражданите с безупречен произход; четвъртият е такава демокрация, при която имаме управление на всички граждани, подчиняващи се на закона; и последният вид е тази демокрация, при която управляват всички граждани, а не законът (т.нар. „крайна демокрация“).
 Или, за Аристотел положителна е всяка демокрация, при която има върховенство на закона; и обратно – отрицателна е всяка демокрация, в която върховната власт не принадлежи на закона, а на народа (демоса). И в случая от особено значение е да се отбележи, че в класическата древност имаме развити не само теоретични постулати, но и модерен за времето си механизъм на функциониране на тогавашните политически системи (в Древна Гърция и Античен Рим).


За разлика от предходните типове политическа система, повечето от които имат демократичен характер, през класическата епоха в Древна Гърция (и в други държави) съществуват и такива системи, в които водещи са принципите на богатството, диктатурата и недемократичността като цяло.


При олигархията
 от решаващо значение за нейното развитие е не конкретният социален произход, а съответният имуществен ценз. В зависимост от това Платон например я определя като „държавна уредба, която зависи от имуществената оценка на хората и при която управляват богатите, a бедните нямат никакво участие в управлението“
. Освен това за избирането в Съвета (Булето), за заемане на магистратски длъжности, и дори за участие в събранието (Еклезията) се изисква определен имуществен ценз. След Платон Аристотел определя като характерна черта на олигархията заемането на магистратски длъжности чрез избор (при наличието на определен имуществен ценз). Но за разлика от съвременността изборността в Древна Гърция е олигархичен, а не демократичен принцип.


Важно е да се отбележи, че в зависимост от остротата на социалните проблеми олигархията приема деспотичен или умерен характер, а мерките, ограничаващи броя на привилегированите граждани, са повече или по-малко строги. Например Аристотел посочва „пет олигархически хитрости на законодателството“, които олигарсите прилагат (и които могат да се разпознаят и в съвременната политическа практика). Те са: 1) хитростта по отношение на Народното събрание е, че всички имат право да участват в него, но глоба за неучастие се налага или само на богатите, или за тях е много по-голяма; 2) хитростта при ръководните длъжности е, че имащите даден ценз нямат право да откажат да ги изпълняват, а бедните имат право на отказ; 3) хитростта при съдилищата е, че за богатите има глоба, ако не участват в тях, а бедните не ги заплашва глоба, т.е. глобата при богатите е голяма, а при бедните – мaлкa; 4) хитростта по отношение на въоръжението е, че бедните имат право да не притежават оръжие, а богатите, които не притежават оръжие, се наказват; и 5) хитростта при упражненията в гимназиона е, че на бедните не се налага глоба, ако не тренират в гимназиона, а за богатите неучастието е наказуемо. Така в елинските демокрации измислят от своя страна обратните на тези хитрости, защото осигуряват възнаграждение за бедните, които участват в Народното събрание и съдилищата, а на богатите пък не им се налага глоба за неучастие.


Трябва да изтъкнем, че олигархията не се ползва със симпатиите на Платон, защото за него тя е „управление, изпълнено с много злини“. Според Платон „колкото повече смятат парите за по-ценни, толкова по-малко зачитат добродетелта“. И продължава: „...когато в държавата се почитат богатството и богатите, тогава не се почитат добродетелта и добродетелните хора“
. Докато за Аристотел добродетел и богатство не са еднозначно свързани, или по-точно казано, като че ли умереното (средно) благосъстояние най-много съответства на добродетелта. По този начин Аристотел разграничава олигархията и демокрацията и по икономически критерии: олигархията е управление на богатите, без да се съобразяват с бедните. В някои полиси олигарсите произнасят следната клетва: „Ще бъда враг на демоса и ще му нанасям цялата вреда, на която съм способен“
. А това от своя страна означава, че олигархичното управление приоритетно мисли за богатите. Всъщност може би най-точната оценка на недостатъците на олигархията дава Сократ, който ги детерминира в три отличителни категории: първата – това е изискването за притежаване на определено имотно и друго състояние (богатство); втората е, при която олигархията раздвоява държавата чрез богатството при едни и липсата му при други; и третата, произтичаща от неравномерната собственост, в резултат на което има бързи забогатявания за сметка на разорявания на останалите.
 Тези недостатъци се запазват през вековете, защото независимо от различните социални условия (в древността и сега) там, където съществуват олигархични политически системи, те (недостатъците) непрекъснато се проявяват в свои модифицирани варианти.


При еволюцията на древногръцката епоха, още в зората на нейното възникване (VIII – VI в. пр.н.е.), постепенно набира скорост и се създава като тип политическа система т.нар. „тирания“
, която векове наред господства през Античността. Първоначално терминът „тиранин“ се използва за обозначаване на всяко лице, облечено във върховна власт, без да се прави разлика между тиран и цар, базилевс (basileus). Така до V в. пр.Хр. гърците използват тези два термина, за да обозначат „управлението на един човек“, като терминът няма негативно значение. По-късно обаче терминът „тирания“ придобива смисъл на незаконна, нелегитимна и изродена форма на еднолично управление. Именно неспазването на традиционните закони характеризира тиранията много повече, отколкото суровостта и жестокостта на тази власт. Това название дават на узурпаторите, които завземат властта и я задържат със сила. По този начин терминът придобива пейоративен оттенък (това се чувства у Херодот и се засилва при Платон и философите от IV в. пр.Хр.).


Тиранията по определението на Платон е „най-голямата злина на държавата“, тъй като тиранът се домогва до властта като „протеже на народа“. Основният недостатък на тираничното управление се крие в завладяването на властта и нейното упражняване „против желанието на народа“. Освен това при тиранията властта е самоцел, а по-известни тирани в Древна Елада са Пизистрат от Атина, Кипсел и Периандър от Коринт, Поликрат от Самос, Гелон и Хиерон от Сиракуза, Тразибул от Милет, Теаген от Мегара и др.


Според Аристотел тиранията се опира на подкрепата на демоса, защото гръцкият тиран започва кариерата си като демагог. Сиреч тираните в повечето случаи са демагози, които обещават на демоса да го защитават от нотабилите. Заедно с това обаче древният философ разглежда и възможностите на тиранията да запази властта, които се свеждат до три основни неща: първо, смиреност на поданиците; второ, недоверие между тях (поданиците са шпионирани); и трето, лишаване на поданиците от възможността да действат (против тирана).
 Ето така едноличната тиранична власт действително успява да се запази, независимо че според древните мислители е изключително вредна за развитието на обществото.


През разглеждания период се развива като форма на държавно управление и т.нар. „деспотия“
, която е характерна за робовладелските монархии на Древния Изток. Специално в Древна Гърция терминът „деспотия“ е използван за обозначаване на политическата система на „варварите“, които са олицетворявани тогава от Персийската империя. Така е, защото елините се смятат за по-висш етнос, докато всички останали са „варвари“, доколкото азиатците са смятани за роби по природа и затова естествено са склонни към деспотизъм. И от тази гледна точка има съществена разлика между деспотията и тиранията:
 тираните управляват гърци (т.е. демос, имащ усет за свобода), поради което тяхната власт не продължава дълго; а деспотите управляват безкрайно дълго и, разбира се, необезпокоявани от никого (т.е. техният народ не е свободен).


В традиционната деспотическа култура отношението на поданиците към владетеля се основава на признаването на неговата абсолютна и неограничена власт над тях. Тук властта е наследствена, поради което древноизточната деспотия се отличава със строга централизация на управлението. Тоест цялата върховна власт – съдебната, изпълнителната, законодателната (и дори религиозната), в крайна сметка е концентрирана у царя.
 (Включително има и централизирано управление на икономиката.)


Какви най-общи характеристики произтичат от разгледаните типове политическа система в Древна Гърция? Първо, еволюцията на посочените системи се разгръща при твърде незрели социални отношения (несигурни институции, липса на партии, необразовани хора, нарушени права и др.), поради което и функционирането на тези държавни устройства е изключително неустойчиво и уязвимо. Второ, отличителна особеност на анализираните модели е господството на едноличната власт, или на тиранията, през която преминават повечето политически системи независимо от някои зачатъци на демократично обществено устройство. И трето, представените политически режими в древността ни дават реална представа за характера на тогавашните държави, в чиито устои съзираме някои първоначални демократични компоненти на бъдещите политически системи през столетията.


От изключително важно значение е да се припомни, че почти всички представени форми на политически системи в древността се установяват (и налагат) посредством полисите, или градовете държави. Образец тук е античният гръцки полис, в който се развиват гръцката философия, наука и култура, както и всички други специфични социални особености, отличаващи го от останалите източни общества (вкл. и по разпространение на привилегиите). Тези полиси се развиват основно през класическата епоха на Древна Гърция (четвърти период – VI – IV в. пр.н.е.), когато ярко се открояват както повечето белези на разгледаните политически режими, така и особено привилегиите на тогавашните управленски елити.


Древногръцкият полис е обективно закономерен продукт на политическото и социално-икономическото развитие на Гърция през VIII – IV в. пр.н.е., което довежда до разпадането на родовия строй и неговото заменяне с града държава. Полисът възниква от родовата община и дълго време носи в себе си някои от най-характерните ѝ черти – кръвното родство между членовете на полиса, делението на фили, фратрии и родове, общинната собственост върху земята и др. А населението на полисите не е многобройно, като най-големи са Атина и Спарта, които наброяват приблизително около 400 000 жители.
 Освен това според Н. Ирибаджаков огромното мнозинство от гражданите на полиса са дребни собственици и производители – селяни и занаятчии, които живеят главно от личния си труд, както и селски и градски бедняци, чиито редове непрекъснато се увеличават от разоряващите се дребни селяни. Голяма част от тях се намират в дългова зависимост от едрите земевладелци и робовладелци, често са продавани в робство заради дълговете си и са принуждавани да търсят работа и препитание в градовете (или да се изселват от родните си полиси и да търсят щастието си в колониите). Очевидно е, че всички тези граждани на полиса в действителност не са свободни мъже. И все пак те имат привилегията да се числят към свободните и пълноправни граждани, докато огромна част от населението на полисите не се числи в състава на гражданската община и не се ползва с гражданските права на свободните граждани. Тук спадат преди всичко робите, които са третирани като говорещи оръдия и вещи, различните категории свободни, но непълноправни жители на полисите – преселниците от други полиси, чужденците и др. Жените също са лишени от право да участват в обществено-политическия живот, като в много полиси свободните и пълноправни граждани фактически са привилегировано малцинство, което държи в ръцете си икономическата и политическата власт.


Полисната организация гарантира интересите на единния граждански колектив, като правото на гражданство в полиса осигурява на съответните лица цял комплекс икономически и политически права, както и защита от посегателства и престъпления срещу тях. Така полисната форма се изявява като по-висока степен на осигуряване на гражданите в ежедневния живот в сравнение с родовата организация, при която най-близкият колектив е единствената институция за защита на интересите на отделния човек. А гражданството е и основната предпоставка за участие в управлението на полиса чрез Народното събрание и възможността за избор в колективни органи за управление или на различни длъжности.


Важно е да се припомни, че срещу осигурените права и защита гражданинът на полиса носи определени задължения. Основното от тях се свежда до участието му в полисното опълчение, което е основна военна сила на полиса за защита на полисния колектив от външни посегателства, както и за една или друга външнополитическа или военна дейност на полиса. Гражданите са задължени да изпълняват и всички приети в полиса закони, да спазват полисната уредба и да се подчиняват на съответните полисни органи на управление и длъжностни лица (при нарушения се практикуват различни видове санкции).


Специфична особеност при задълженията на гражданите в полисите са т.нар. „литургии“ (повинности), които се отнасят само за богатите граждани, т.е. за граждани с определен имуществен ценз. Тези граждани трябва да изпълняват обществени повинности в полза на целия граждански колектив, защото върху тях падат задълженията да организират със собствени средства строеж и оборудване на военни кораби, общополисни тържества и състезания и др.


Характерни за гръцкия полис са две основни форми на собственост, тъй като всички граждани на полиса имат право на частна собственост върху всякакво недвижимо и движимо имущество (но само в пределите на полиса). Поради тази причина сравнително малките граници на полисите поставят естествен предел на едрото земевладение, а правото на свободно придобиване и отчуждаване на недвижимо имущество в пределите на полиса се развива постепенно през различни по време периоди. И друго – не-гражданите на полиса имат право на собственост предимно на движимо имущество, като не могат да придобиват собственост на земя.
 В този смисъл общото между всички полиси, приемано като една от основните характеристики на политическата уредба, се свежда до следните по-съществени особености:


Първо. Ранните периоди на оформяне и уредба на полисната организация се свързват с повсеместното отменяне на царската власт, наследена като традиция от предходните епохи. Отменянето на царската власт се осъществява по различно време и по различен начин в отделните гръцки общини, като на мястото на царете навсякъде започват да избират длъжностни лица. Или, царската власт не само се запазва като архаизъм в някои полиси, но и по същество е силно ограничена. Защото функциите на царете са променени, като най-често се свеждат само до командването на войската, някои жречески задължения и др.


Второ. Изградената политическа уредба на полисите се свързва преди всичко с Народното събрание, което по-рано или по-късно се превръща в основен орган на полиса. Народното събрание е наследена древна институция от предходните епохи на доминиране на родовите порядки, като постепенно при формирането на полиса то променя облика и функциите си. Тоест събранието става орган, състоящ се от целия граждански колектив. Всеки пълноправен гражданин на полиса е по право участник в Народното събрание, като то се превръща в главен законодателен орган и институция (за избор на други органи и длъжностни лица).


Следва да се обобщи, че в сравнение с родовата община гръцкият полис от древността представлява нов, по-висок етап в еволюцията на държавността, защото през класическата епоха на разглеждания период (VI – IV в. пр.н.е.) реално започват да функционират институциите на властта, част от които имат доказано демократичен характер. Казано иначе, древногръцките полиси са новаторски за времето си социални общности, които благодарение на своята структурна организация и институции решително тласкат напред собственото си политическо и обществено-икономическо развитие.


Развитието на античната демокрация, при която всички свободни граждани на равно основание участват в управлението на обществените дела, се утвърждава постепенно в продължение на няколко столетия, за да достигне своята кулминация през V в. пр.н.е. в Древна Атина. Така през достатъчно продължителен период от време – от 508 до 322 г. пр.н.е., атинските граждани непосредствено участват в управлението на държавата, като сами взимат решенията, които засягат собствената им съдба.
 При това е необходимо да се отбележи, че въвеждането на демократично управление е съзнателен избор на атинските граждани, които се гордеят със своето държавно устройство. Нещо повече, „нашият държавен строй – изтъква Перикъл – се нарича демокрация, защото той държи сметка не за малцинството, а се съобразява с интересите на мнозинството. При споровете между частни лица всички имат според закона еднакви права. Що се отнася до зачитането в обществения живот, почит се отдава само на оня, който се е отличил в едно или друго отношение, и то не поради някакъв произход, а поради своите способности“
 (подчертаното е мое – Г. М.). Наред с това в контекста на античната демокрация отделният гражданин се разглежда като неразделна част от политическата общност, като неговите действия по общо правило са подчинени на интересите на държавата. По този начин преуспяването на политическата общност в най-висока степен зависи от активното участие на всички граждани в обществените дела.


Според проф. Г. Близнашки началото на демокрацията се свързва с реформите на Солон (594 г. пр.н.е.), който премахва робството поради задлъжняване, като забранява даването на заеми, при които се залага сигурността на „тялото“ на една или друга човешка личност. Той въвежда четири класи граждани в зависимост от плодовете на техния труд по обработване на земята, като основното предназначение на цензовото деление са политическите привилегии. По-специално привилегиите на отделните класи се поставят в зависимост от техните задължения пред обществото, а правата се разпределят по разреди, които съответстват на имущественото положение на гражданите. Разширява се достъпът до заемане на обществени длъжности, като критерият вече не е произходът, а богатството на кандидатите. Но и тук най-нисшата класа граждани не може да заема обществени длъжности, но е допускана до участие в събранията, на които се обсъждат делата на държавата. Така се разрушава на практика аристократическият монопол върху длъжностите, което в историческата литература се определя като своеобразна „политическа революция“ в древността. И още нещо, наред с Ареопага
 Солон създава още една институция – Съвет на четиристотинте (Буле), в чийто състав влизат по 100 души от всяко племе (по-късно става Съвет на петстотинте). Този демократически Съвет се явява особена противотежест на аристократическия Ареопаг. Освен това Солон лишава Ареопага от значителна част от неговите съдебни правомощия, като създава система от съдилища, чиято отличителна черта са журита, състоящи се от хора, които произлизат от всички обществени класи.


Политическата система на Древна Атина
 обхваща както представителни институции, така и елементи на пряка демокрация. Всяко от десетте местни племена излъчва чрез жребий по 50 представители, навършили 30 години, които влизат в състава на новия атински Съвет на петстотинте. При това всяка година съставът на Съвета се обновява изцяло, като нито един гражданин не може да бъде излъчван за участие в неговата работа повече от два пъти през живота си. По този начин значителен брой граждани се запознават с обществените дела и придобиват значителен управленски опит в държавата. Така Съветът на петстотинте, в който е представена всяка част на Атика, се превръща във върховен управленски орган на държавата, а всекидневното ръководство на дейността на държавната администрация се осъществява от деветима архонти (намиращи се под върховния надзор на Съвета на петстотинте). Самите архонти се излъчват за срок от една година чрез хвърляне на жребий, докато Съветът упражнява ефективен контрол върху дейността на архонтите и другите служители. И освен всичко друго Съветът на петстотинте действа като орган, който подготвя заседанията на държавното Народно събрание (Еклезията) и упражнява право на законодателна инициатива. (В него всички предложения от законодателен характер се обсъждат предварително и Съветът се произнася по тях.
)


Специално трябва да се отбележи, че Народното събрание като върховен орган в държавата заема централно място в атинската демокрация, защото именно чрез него демосът участва в управлението на държавата. Народното събрание е редовна среща на свободните граждани, за да слушат, обсъждат и да се произнасят по всички въпроси от обществено значение. Всеки закон, приет от събранието, започва с ритуалната фраза: „Изглежда, че най-доброто за народа е…“. Иначе казано, Народното събрание олицетворява тогавашната атинска демокрация. Това – първо. Второ, Народното събрание създава законите и се занимава с всички съществени въпроси, които засягат обществения живот: като се започне с продоволственото снабдяване на населението, премине се през отбраната от външни врагове и се стигне до изслушването на заявления за държавни престъпления, а освен това разглежда и молби, които имат частен характер. В състава на Народното събрание влизат всички свободни граждани от мъжки пол, които са политически дееспособни: младите хора стават пълнолетни на 18 години, след което в продължение на две години преминават военна служба, а след навършването на 20 години им се разрешава да участват в политическия живот. По време на заседанията на Народното събрание гражданите имат възможност да изложат гледната си точка и да се произнесат по провежданата политика. И нещо последно, заседанията на Народното събрание се провеждат на агората, т.е. на главния градски площад, който играе ролята на основно средище на целия обществен живот. За отбелязване е и фактът, че през по-късна фаза от развитието на демокрацията – през 395 г. пр.н.е., се въвежда възнаграждение за посещение на събранието, когато обаче демокрацията вече е в упадък, поради което може да се предполага, че възникват проблеми с участието на гражданите. (Понякога дори се налага намесата на полицейски стражи в лицето на скитските стрелци, за да се осигури присъствие.
)


Съществен елемент от демократичното държавно устройство на Древна Атина е и изградената съдебна система. Въздаването на правосъдие се възлага на т.нар. „народни съдилища“, известни с наименованието „dikasteria“, т.е. „места на справедливостта“. Отличителната черта на тази система е обстоятелството, че съдилищата се намират изцяло под контрола на обикновените граждани, които реално се превръщат в „господари на своя глас в съда“, а по този начин и в „господари на държавата“ (Аристотел). Показателен за ефективността и значимостта на съдебната система е и фактът, че тези съдилища разглеждат дела и от общ, и от частен характер,
 с които се защитават различните интереси на гражданите (държавни и частни).


Исторически е известно, че през VIII – VI в. пр.н.е. в Древна Гърция настъпват големи промени в обществено-политическите отношения. Именно тогава гръцкото общество вече се дели на родова аристокрация (евпатриди) и народ (демос), като тези групи представляват съсловия, обособени по същество от две особености – запазване на родовообщинната организация и разлагането ѝ с развитието на частната собственост и стопанския живот. Така родовата аристокрация има приоритетно положение в цялостния обществен и икономически живот в Гърция, а нейната роля се увеличава още повече, след като властта на базилевсите като племенни вождове и военни предводители постепенно е ограничена и напълно отменена. Благодарение на това знатните аристократически родове постепенно узурпират родовата собственост и съсредоточават в свои ръце основното богатство за онова време – земята, като по такъв начин всеки богат аристократически род става и земевладелски род. И още, обогатяването на родовата аристокрация вътре в родовете става много често и за сметка на поробването и продажбата в робство на разоряващите се членове на рода и други лица. Това явление е типично за цяла Гърция и е една от най-важните особености на обществените отношения по онова време.


Отличителното за знатните родове е, че те се обогатяват и чрез пиратски походи, търговски експедиции и различни други дейности по море, тъй като получават и основната част от пленниците, превръщани в роби. Въпреки това постепенно слоят на богатите знатни родове намалява, а броят на обедняващото население се увеличава, което се отразява на общественото положение и участието в управлението на тогавашните ранни държавни организации. С други думи богатството започва да навлиза все по-отчетливо и силно като фактор в обществено-политическия живот, докато управлението постепенно става функция не само на родовата аристокрация, а преди всичко на тази част от нея, която е най-богата. Сиреч при голямото имуществено и обществено разслоение обедняващите аристократически родове са измествани и отстранявани от власт.


В резултат на тези социалнополитически процеси към VI в. пр.н.е. родовите връзки започват да се разпадат активно и да губят общественото си значение, като постепенно богатата върхушка на родовата аристокрация узурпира традиционните родови институции на властта за свои собствени интереси. Тоест родовата аристокрация узаконява чрез тях хегемонията си в обществено-политическия живот и насилието над широките слоеве от демоса
 – нещо, което е напълно естествено за отношенията между социалните групи през този исторически период.


Сред новия обществен слой – отбелязва Вл. Попов – постепенно се формира богата върхушка, която влиза в конфликт с върхушката на земеделската родова аристокрация и която ревностно защитава привилегированото си положение в обществото и правото си на политическа власт в страната. Така рязко се изостря в гръцките общества конфликтът между старата родова аристокрация и новозабогателите слоеве (свързани със занаятите, търговията и стоково-паричните отношения), който се проявява през различните икономически и политически интереси на двете социални групи. В този смисъл родовата аристокрация защитава с всички средства своите интереси, сведени главно до правото ѝ на политическа власт в държавите и господство над цялостния икономически, обществен и политически живот. Разбира се, тя е враг на каквито и да е реформи и защитава старателно формалното запазване на всичко старо (деление по родов признак на родове, фратрии и фили), тъй като то е основа на нейното първостепенно положение в цялостния живот
 в древността.


Най-общо казано, такива са ключовите характеристики на основните политически режими в древността като цяло и в Древна Гърция в частност, които, въпреки че се доближават до устройствата на бъдещите държави, изобщо не се отърсват от един политически порок – привилегиите на елитите. Това е валидно за всички държавни уредби на древногръцките полиси независимо от техния олигархичен или демократичен модел на функциониране.
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Abstract: The destruction of the Thracian Bulgarians in 1913 was genocide and ethnic cleansing of the Bulgarian population in the southern part of the region of Thrace during and soon after the Inter-Allied War. Performed by the Ottoman army and Turkish bashibozuk, the affected areas include Eastern Thrace and the Eastern Rhodopes (today in Edirne, Lozengrad and Tekirdag provinces in Turkey, Western Thrace in Greece, and the southeastern part of Bulgarian Thrace).

Keywords: ruin of the Thracian Bulgarians, the Second Balkan War, atrocities of the Ottoman authorities over the Bulgarians, the first genocide in Europe in the 20th century

Увод


Разорението на тракийските българи през 1913 г. е геноцид и етническо прочистване на българското население в южната част на областта Тракия след Междусъюзническата война. Извършва се от османската армия и турски башибозук. Засегнатите области при етническата чистка включват Източна Тракия, Източните Родопи и Западна Тракия. Тези събития са описани от българския академик Любомир Милетич през 1918 г., а също и от Фондация „Карнеги“ за международен мир в доклада си от 1914 г. за двете балкански войни. Етническото прочистване е било насочено против 300 000 българи. Убитите тракийски българи са около 50 000 – 60 000, което е 20 % от българското население в Тракия, останалите българи са прогонени.


През Междусъюзническата война, когато военните действия между Сърбия, Гърция, Черна гора и Румъния срещу България са в пълен ход, Османската империя се възползва от ситуацията, за да възстанови някои от бившите си владения в Тракия, включително и Одрин. В началото на юли 1913 г. османските сили пресичат линията Мидия – Енос, уредена от Лондонския мирен договор на 17.05.1913 г. като нова българо-турска граница. Понеже българските войски са прехвърлени на фронта със Сърбия и Гърция, османската армия нахлува безпрепятствено в посока север и запад, без да води тежки битки, и окупира завоюваните от българската армия през Балканската война земи. Тези територии са дадени обратно на Османската империя с Договора от Цариград, подписан на 16 септември. Въпреки това масовото изтребление и етническото прочистване в областта продължава от турците дори и след тази дата. Цялата общност на тракийските българи е унищожена [5].

Поражението на България във Втората балканска война 1913 г. и съдбата на българите от Македония и Одринска Тракия


Втората балканска война приключва с поражението на България и подписването на Букурещкия договор на 28.07./10.08.1913 г. В изпълнение на договора още в края на юли правителството на д-р Васил Радославов разпуска почти цялата си армия, с изключение на някои дивизии, прехвърлени в Тракия. Българо-османските отношения остават неуредени поради неучастието на турски представители на конференцията в Букурещ. Съгласно договора България е принудена да даде на Сърбия източните райони на Вардарска Македония (Щипски окръг) с градовете Щип, Радовиш и Кочани. 6/7 от територията на Македония попадат в сръбски и гръцки ръце, а тамошните българи са наречени от Белград „южни сърби“. София признава за сръбски териториите на запад от вододела на Вардар и Струма заедно с горното поречие на река Струмешница. В пределите на България остават само Пиринският край и Струмешка околия [3].

Гръцкият премиер-министър Елевтериос Венизелос поисква цялото Егейско крайбрежие до село Макри, намиращо се на няколко километра западно от Дедеагач, но под натиска на останалите участници в конференцията намалява претенциите си и Гърция получава само източната половина на Егейска Македония. Българо-гръцката граница е прокарана по билото на Беласица, на изток до устието на Места. Така в пределите на Гърция влизат редица градове, завзети от българите през Първата балканска война, като Кукуш, Сяр, Драма и Кавала. Румъния заграбва Южна Добруджа. България отстъпва на Румъния областта на север и изток от линията Тутракан – Екрене, включително и двете селища.


В началото на август българският външен министър Никола Генадиев повтаря призива към големите европейски държави да се намесят за решаване на Тракийския въпрос. В отговор Великите сили предупреждават, че османската армия ще продължи офанзивата си и съветват София да потърси разбирателство пряко с Цариград. На 16.08.1913 г. в Гюмюрджина е обявена Гюмюрджинската турска автономна република [11].

Същия ден под заплахата да загуби и Западна Тракия българското правителство приема османската покана за двустранни преговори и изпраща свои емисари в Цариград – генерал Михаил Савов, Григор Начович и Андрей Тошев. Преговорите започват на 26 август в Цариград и приключват на 16 септември със сключването на мирен договор между двете страни. От османска страна договорът е подписан от министъра на вътрешните работи Талаат паша, министъра на флота Махмуд паша и председателя на Държавния съвет Халил паша.

С Цариградския договор от 16.09.1913 г. се урежда държавната граница между двете държави след Междусъюзническата война от 1913 г. Съгласно чл. 1 на договора в Османската империя влиза по-голямата част от Източна Тракия без Мустафа паша (Свиленград), Малко Търново и Василико (Царево). На България е позволено да заеме повторно Западна Тракия – крайбрежието на Егейско море между устията на реките Марица и Места с градовете Гюмюрджина, Ксанти и Дедеагач, след като правителството в Цариград отказва да подкрепи Гюмюрджинската турска автономна република. По този начин Османската империя отстъпва над 23 000 кв.км от териториите си, в т.ч. и Пиринска Македония, но си връща Одрин и Лозенград, загубени през Първата балканска война. Впоследствие териториалните клаузи на договора са допълнени с Българо-турската конвенция от 1915 г.


Отделна клауза от договора позволява на българските бежанци да се завърнат по домовете си в Източна Тракия в срок от 2 години. Тя остава обаче неизпълнена. Българските войски завземат повторно Беломорска Тракия през октомври 1913 г. при минимална съпротива от страна на местната турска автономистка милиция. Турците, които живеят на териториите, отстъпени на България, получават правото на османско поданство, стига да го поискат в срок от 4 години. В случай, че се откажат от българско поданство, те трябва да напуснат България, но запазват правата си над къщите и имуществото, което притежават. Мюсюлманите в тези земи се освобождават от военна повинност в българската армия. Договорът гарантира свободата на вероизповеданието на мюсюлманите в България, равноправието им с останалите български поданици и целостта на мюсюлманските общини. Броени месеци след сключването на договора помаците от Родопите и Пирин, покръстени в началото на 1913 г., се връщат към старата си мюсюлманска религия. Османската империя се задължава да зачита българските общини на своя територия. Тази клауза на договора обаче остава неизпълнена. Сключеното през ноември 1913 г. Одринско съглашение отменя правото на източнотракийските българи – 70 000 души, да се завърнат по домовете си в Одринския и Лозенградския санджак и поставя на тяхно място турски бежанци от новите територии на България – около 30 000 души. Този регламент е узаконен окончателно с Ангорския договор между България и кемалистка Турция през 1925 г.


Цариградският договор предвижда демобилизация на двете армии в рамките на 3 седмици и размяна на заложници и военнопленници в едномесечен срок, подновяване на съобщенията и транспортните връзки между двете страни, на търговските връзки и мореплаването и уреждане на дипломатическите представителства в тях. Така България е принудена да изживее своята Първа национална катастрофа [7].

Създаване на Гюмюрджинска турска автономна република – 1913 г.


След избухването на Втората балканска война 1913 г. Западна и Източна Тракия са оставени незащитени. Дислоцираната тук X пехотна Родопска дивизия е разпръсната на широк фронт, от Черно до Егейско море, и е твърде слабо прикритие за този обширен район, в който противникът е струпал почти цялата си военна мощ. Турските войски, командвани от Енвер паша и предхождани от конни отряди фанатизирани кюрди и араби, възползвайки се от този факт, се нахвърлят безмилостно върху местното българско население. Това се извършва методично и с такава дива жестокост, която потриса западните журналисти и дипломати. Разстоянието от линията Мидия – Енос до старата българска граница турската войска изминава за 3 седмици и подлага през същото време българско население на неописуеми зверства и поголовно изтребление. След пристигането си в дадено населено място първата работа на турците е да обезоръжат българите, да съберат цялата храна, да изземат добитъка и да ги накарат да ожънат, овършеят и да приберат в хамбарите реколтата. След това аскерът се отдава на обичайните си жестоки изстъпления, при които убива всички мъже, а жените са подложени на брутални сексуални насилия. За тези зверства на башибозука и аскера професор Любомир Милетич по-късно пише: „Трагедията на Батак бледнее пред тракийската орисия, защото Батак е едно селище, а геноцидът на тракийци през лятото на 1913 г. е бил извършен в седемнадесет села!“ [13].

За да не бъдат пленени от настъпващата на север турска армия, на 9.07.1913 г. българският военен комендант в Дедеагач полковник Кърджиев заповядва българските войски и административните власти да напуснат по най-бързия начин района на Западна Тракия и да се оттеглят в старите предели на България. В Гюмюржина не пристига подобна заповед и затова началникът на гарнизона полковник Кирков, околийският управител Москов и кметът на града Анастасов започват насила да връщат войските и властите обратно в Дедеагач. На 10 юли обаче те получават заповед да напуснат спешно Гюмюрджина. На 11 юли военните складове с боеприпаси и зърнени храни са подготвени за взривяване. На 12 юли българските части – около 3 – 4 хил. души от VII погранична дружина и Македоно-одринското опълчение, започват да се изтеглят от града. Преди това е разпратена телеграма до близките български села, че властта и войската се изтеглят и населението, ако желае, може да ги последва. Сборен пункт, преди да се отправят към България, е Гюмюрджина. На 13 юли складовете са взривени и войската, без да дочака населението, в 10 ч. сутринта тръгва към българската граница, оставяйки след себе си ценни трофеи и имущество. Към 12 ч. същия ден турците се вдигат на въстание и пресичат пътя на керваните българи, поели към границата. Започват масови грабежи и най-жестоки убийства на беззащитното население. На 14 юли в безстопанствения град Дедеагач дебаркират гръцки войски и го заемат. Те го държат в своя власт до 18.09.1913 г. [9].

На 16.08.1913 г. в Гюмюрджина е обявена Гюмюрджинска автономна република с президент ходжа Салих ефенди. Тя е антибългарски акт, целящ да прогони с огън и меч българите от родните им селища в този край, който впоследствие да бъде анексиран от Османската империя. Централен град на автономната република е Гюмюрджина (дн. Комотини). Военни инструктори (около 200 души), оръжие и боеприпаси идват предимно от Одринския гарнизон. През време на своето кратко съществуване (2 месеца) властта на Гюмюрджинската автономна република организира башибозушки отряди, наброяващи около 30 хил. души, командвани от Сюлейман бей Аскеръ, които опожаряват българските села. Населението в тях е подложено на грабежи, масови кланета и брутални изнасилвания. По този начин са разорени множество български селища в Източните Родопи и Беломорска Тракия, сред които Сачанли, Манастир, Черничево, Гьокчебунар, Покрован, Хухла, Гугутка, Попско, Драбишна, Горно Луково, Долно Луково, Башклисе и др. Гюмюрджинската автономна република е ликвидирана от 6 до 12.10.1913 г. с безкръвното заемане на областта от VIII пехотна Тунджанска и II пехотна Тракийска дивизия под общото командване на генерал Стефан Тошев по силата на Цариградския мирен договор [6].

Геноцидът над българите в Източна (Одринска) Тракия през 1913 г.

Разорението и изтреблението на тракийските българи в Източна Тракия започва още когато мастилото по Лондонския мирен договор от 17.05.1913 г. не е застинало. Турската реокупация на Източна Тракия бележи началото си в разгара на Междусъюзническата война. Тя е насочена в три направления – Енос – Дедеагач, Кешан – Одрин и Чорлу, Визенско – Лозенград, Малко Търново.

Големи жестокости са извършени в първите две направления. Още в началото на юли турските войски настъпват от Галиполи и Чаталджа, грабят, убиват и опожаряват всичко, що е българско. Това, което е станало от юли до октомври, пише професор Любомир Милетич в книгата си „Разорението на тракийските българи – 1913 г.“, надминава по ужас най-ужасните масови избивания, на които българщината е била подлагана дори и в историческото Баташко клане. Убийствата засягат население от двата пола на около 17 села и продължават дълго време с най-сурова безпощадност. Трагичната история на българското население в Одринска Тракия през 1913 г. започва със село Булгаркьой. То е чисто българско. В него живеят около 2000 души. След Лондонския мирен договор населението посреща с радост вестта, че ще бъде в пределите на България. На 2 юли в селото влизат 120 турски кавалеристи. Те събират оръжието и откарват в Кешан около 25 – 30 хил. глави добитък. След това задължават селяните да пекат хляб и да хранят войниците. На 7 юли турският началник заповядва да се събере в края на селото, край Байдановия мост, цялото мъжко население, за да им държи реч. Явяват се около 350 мъже. Но вместо реч е дадена заповед да се съберат накуп. Със залп от заградилите ги турски войници хората са покосени. Само 8 души успяват да се спасят. Жените и децата с писъци побягват от селото. Всички застигнати са съсечени или застреляни. В следващите два дни цялото село е „опустошено, разграбено и опожарено“. Загиват 1100 души. Останалите около 900 души живи са откарани в Кешан. Младите жени и девойки са пръснати по турските села и потурчени. Така това голямо българско село Булгаркьой е изтрито от лицето на земята.

На 9.07.1913 г. турските войски навлизат в Одрин. Тук са избити без съд и присъда 521 души българи. След като разоряват българските села в Кешанско, турските войски се прехвърлят в следващия район – Узункюприйско. Тук са унищожени почти всички села, в които живеят българи. Опожарени са селата Чопкьой, Търново, Ерменкьой, Османли и Ново село. Но най-голямо нещастие сполетява село Залъф. Населението не успява да се изтегли и тук са избити 687 души. Жестока е участта и на жителите на село Татарлар. Бягащите хора са настигнати на 5 км от селото и са изклани по думите на очевидец като животни. Загиват няколко десетки селяни [11].

От района на Узункюпри турските военни части се насочват към Свиленград (Мустафа паша). Те навлизат в града на 10 юли и подпалват източната част. Но когато се разбира, че градът ще остане в България, турците го подпалват отново и този път той изгаря до основи. Къщите, църквите, училищата, болницата, казармата, джамиите, големите магазини са изравнени със земята. Останалият годен материал – камъни и тухли, турците пренасят оттатък предполагаемата граница, за да строят нов град.

Професор Любомир Милетич, който обикаля през ноември 1913 г. с кон Одринска Тракия, няма къде да пренощува в града, понеже не е останала нито една здрава къща. По-голямата част от населението побягва към старата граница на България. Турците залавят главно възрастни хора, около 30 души, и зверски ги избиват в скотобойната, като хвърлят телата им в кладенци. Турските власти постъпват така и с българските села около линията Ения – Мезек – Куртулен – Чермен – Караагач [12].

Най-тежка е орисията на българското село Деведере (дн. Камилски дол). Турците извършват опустошението на селото на 11 и 12 юли. Мъжете са вързани и затворени в църквата. Избити са няколко десетки. Жените са изнасилвани ден и нощ. Църквата и къщите са опожарени. След българската реокупация в руините на църквата са намерени обгорелите човешки трупове. Тежки изпитания преживява и населението от Ортакьойска околия (днешна Ивайловградска). Пострадалите села са Гьокчебунар (Сив кладенец), Покривен, Хухла, Арнауткьой (Гугутка), Дутли (Черничево), Добришка и др. В село Сив кладенец, в читалищната сграда, са хвърлени 42-ма души. Зданието е полято с газ и запалено. Младите се хвърлят през прозорците, но са застреляни. Общо в селото загиват 60 души. В село Покривен невинните жертви, 33 на брой, са натикани в училището и по същата схема са избити всички. След училището е запалена църквата, а след нея и цялото село. В село Хухла са убити 42-ма мъже. Главатарят на ордата башибозуци нагло заявява на жените: изклахме мъжете ви, вас ще ви заведем в Анадола и ще станете кадъни. Село Горно Ибриюрен е нападнато от редовна турска войска. Убитите мъже и жени са 52-ма души. Отделно децата са давени в Арда. В село Гугутка загиват 75 души. Турците избиват безмилостно десетки жени, събрани в една къща. След българската реокупация труповете са толкова разложени, че решават да не ги погребват поотделно, а ги затрупват във формата на могила, която е останала и досега. Жертвите в село Дутли (Черничево) са 90. Почти същата картина се наблюдава и в другите български села в Ивайловградска околия. Разорението на българите в Одринска Тракия е повсеместно. Къщите, покъщнината, земеделският инвентар са заграбени, овършаното жито и дребен добитък – реквизирани [4].


Изключение прави само Малко Търново. Турците не го разоряват и отвръщат с жест на благородство на българите от града, които по заповед на кмета Иван Дяков по време на Балканската война, когато турските семейства бягат от настъпващата българска войска, подреждат в сандъци тяхната покъщнина, включително и златните накити, заковават ги и със съответния номер от къщата, откъдето са взети, ги съхраняват в джамията. Турските власти, на които са предадени къщите, джамията и опакованата покъщнина на турските семейства, са стъписани и не посягат на града. Това е уникален случай за Европа и света! И така, към средата на юли, малко преди подписването на Букурещкия мирен договор, победената в Балканската война Турция си възвръща без бой Източна Тракия [1].

Геноцидът над българите в Западна (Беломорска) Тракия през 1913 г.

По време на трагичните събития през 1913 г. Западна Тракия е подложена на разорение и изтребление от три действащи сили – организираните башибозушки отряди, гюмюрджинските автономисти и редовната турска войска. Към тези сили трябва да прибавим и мълчаливото съдействие на гръцкото население и гръцката армия. Походът на турските сили на запад от Марица става по цялото течение на реката, от Дедеагач до Свиленград. Те най-напред навлизат в района на Димотика и Софлу. В двата града българските семейства са малко, повечето живеят в околните села. Турците ги нападат с дивашка злоба. След 20 юли подлагат населението на истински погром. Най-много пострадват селата Башклисе, Малък и Голям Дервент, Каяджик, Мерхамлъ, Янурен и Кутруджа. Тук не само е избита голяма част от населението, но и самите села са опожарени напълно. В село Каяджик с население 1900 жители са затворени в една от църквите 39 души и всичките са изклани с брадви. Младите жени до една са зверски изнасилени. Общо избитите са 56 души. Селото е запалено и изгорено [8].

Същата съдба последва селата Янурен и Кутруджа. В Кутруджа, в селското кафене, са натъпкани 27 души и са избити. Всички момичета над 10-годишна възраст са обезчестени. От този район по-специално внимание заслужават селата Малък и Голям Дервент, защото те се защитават седмици наред с голямо себеотрицание и храброст.

В Малък Дервент са избити над 30 души. Селото е ограбено и изгорено. Населението бяга към селата Голям Дервент, Съчанли и Доганхисар. Село Голям Дервент, подпомогнато от четите на Димитър Маджаров и Руси Славов, се защитава дълго и пада чак в средата на август. Превзето е с помощта на 2-хилядна турска войска, въоръжена с картечници и оръдия. Избити са много българи, а селото – изгорено.

Турците настъпват и в района на Дедеагач и Гюмюрджина. Трагедията на българите от селата Съчанли, Доганхисар и Манастир е покъртителна. С превземането на тези три села турците слагат край на съпротивата на българите в земите на Западна Тракия. Най-напред е нападнато Манастир. Това става на 22 август. Турците обграждат селото. Манастирци се защитават геройски. На помощ им идват 60 жители на село Съчанли и заедно отблъскват турците, които дават много жертви. Победата повдига духа на манастирци. Осъзнавайки, че през следващите дни трудно ще се защитават сами, много манастирци се преместват в Съчанли. След няколко дни турците, вече с помощта и на гюмюрджинските автономни власти, превземат Манастир и го запалват. Загиват около 250 души. Населението бяга в горите и към Съчанли и Доганхисар. Съчанли е едно от най-големите български села в Западна Тракия. По думите на проф. Любомир Милетич то е с 480 къщи и 2200 жители. Селището е разположено високо в планината, върху най-южните склонове на Родопите. Съчанлийци на общо събрание на 10 юли решават да не напускат селото и да се самоотбраняват. Съставен е комитет, който да ръководи отбраната. То е защитено от 10 отбранителни пункта с по 10 – 15 бойци във всеки от тях. Въоръжени добре, съветвани умело от войводите Димитър Маджаров и Руси Славов, съчанлийци след разгрома на Манастир отблъскват десетки опити на турския башибозук да превземе селото. От Гюмюрджина автономното правителство изпраща на два пъти делегация с предложение селото да се предаде, на което кметът Димитър Стаматов отговаря: „Ще измрем до един, но не се предаваме“. Местните българи нарекли Съчанли „Малката България“. Селото на 4 срещу 5 септември е нападнато не само от башибозук, но и от редовна турска войска с картечници и планински оръдия. Отбраната е разкъсана, селото е подпалено, а жертвите са повече от 300 души [2].

Населението бяга към село Доганхисар. То е родно място на легендарния капитан Петко войвода и последната крепост, в която тракийските българи от околните села търсят спасение. На 29 юли в селото пристига войводата Димитър Маджаров, събира общинското ръководство и старейшините и заявява: „В момента ние не сме поданици нито на султана, нито на цар Фердинанд – оставени сме на произвола на съдбата. Предлагам село Доганхисар заедно със селата, които влизат в състава на общината, да обявим за самостоятелна държава, която ще наречем „Република Доганхисар“. Доганхисар дава подслон и организира изхранването на бягащото население от разорените вече села. Тук се събират близо 7000 души. След разгрома на Манастир и Съчанли идва ред и на Доганхисар. Селото е нападнато на 9 септември. Боят трае 6 часа, но силите са неравни. Нахлулите в селото турци съсичат когото срещнат по улиците и подпалват къщите. Китното село е опожарено и разграбено. В Дедеагач се събира голям брой прокудени от родните им огнища бежанци от всички околни български села. Обезумели от ужас, те оставят след себе си изгорени къщи и непогребани близки и търсят спасение от турските безчинства при западните консули, които обещават да ги спасят. Когато се убеждават обаче, че турските власти имат твърдо намерение да унищожат българите, консулите оттеглят гаранцията си за спасението им [10].

На 23 септември турците влизат в Дедеагач и подкарват с бой народа към Фере. Нещастните бежанци тръгват с многобройната си челяд и добитък под ударите на озверелите башибозуци. Тия, които от умора изостават, безмилостно са убивани с ятагани и приклади на пушките. Очевидецът Мавер Калоянов разказва: „Когато на 23 септември турците подбраха народа с бой, се вдигна такъв сърцераздирателен вик на многохилядния народ, че цял Дедеагач потрепери. Целият град стана на крак! Камък да беше човек, не можеше да не проплаче“ [6].

Двамата войводи – Руси Славов и Димитър Маджаров, разбират за пъкления план на турците и без да се колебаят, вземат единствено вярното решение – да му се притекат на помощ с четите си. На 1 км преди Фере те нападат башибозука. В завързалата се престрелка е убит командирът на турците и те се разбягват панически. Докато трае боят, народът се насочва към планината, оставяйки всичко, що не е може да се носи на ръце. Най-жестоко пострадват селяните в края на колоната, които не се решават веднага да хукнат към планината. Те са избити от башибозука поголовно.

От Фере до границата с България – река Арда, бежанците непрекъснато са преследвани от турски потери, озверели от факта, че са изтървали плячката си. Част от кервана, наброяваща към 800 души, неволно се отклонява от колоната и достига долината Армаган. Измъчени и гладни, на 25 септември нещастниците сядат да си починат и точно тогава са нападнати от 200 турски войници. Настава жестока сеч. След турците остават обезглавени мъже и деца, изнасилени и след това убити жени. Жестокостите са неописуеми [11].

За тази трагедия по-късно проф. Любомир Милетич пише: „Това, което след 9 месеца заварихме в Армаган, беше достатъчно, за да се установи без всякакво съмнение, че тук наистина е имало човешка касапница!“. Същата кървава трагедия се разиграва и в местността Илиева нива, където са избити безмилостно от турците над 200 невръстни деца.

Преминаването на колоната с бежанци през река Арда под обстрела на турците е свързано с ужасни перипетии. Вследствие на паниката и страха много невръстни деца и пеленачета са изоставени от своите майки. Бреговете на граничната река са задръстени от труповете на убитите и удавените. Водата потича червена от пролятата кръв. Атмосферата е покъртителна. Двете чети водят стрелба срещу турците през целия ден и през цялата нощ, за да дадат възможност на изплашеното население да се съвземе от ужаса и да премине реката. През този кошмарен ден са убити 100 души, а ранените са 300 души.

На другия ден идва известие, че около 3000 девойки, жени и деца са докарани от турците в село Адачалъ, до река Арда, където са подложени на брутални изнасилвания и гаври. При войводата Руси Славов идват отчаяни бежанци и му разказват покъртителната история. Момчетата от четата се разплакват и пожелават да се притекат на помощ на нещастните хора. Те заявяват на войводата, че не могат да търпят на 3 км от българската граница да се обезчестяват и убиват хиляди българки. Четата, разделена на три части, преминава Арда, заобикаля турското село и от три страни открива огън. Турците се разбягват и оставят жените на мира.

На 4.10.1913 г. приключва кървавият път на тракийските бежанци, които изминават 150 км, за да се спасят от зверствата на турците [6].

Заключение

Съществени промени претърпява след Втората балканска война – 1913 г., етническата карта на преразпределените територии на Балканите. 350 хил. българи, оказали се част от етнически и религиозни малцинства в новите политически граници, са подложени на жестоки репресии и икономически натиск от мнозинството в тези балкански държави и търсят убежище в пределите на българската държава. 1 млн. българи остават под чужда власт. Българската историография определя тези последици като Първа национална катастрофа.

Българите от Източна (Одринска) Тракия повече не се завръщат в родните си места. На 18.10.1925 г. в Анкара (тогава Ангора) е подписан Ангорският договор за приятелство и сътрудничество между България и Турция. Договорът е подписан от Симеон Радев като извънреден пратеник и пълномощен министър на България във Вашингтон и от Тефик Кямил Бей като държавен подсекретар при Министерството на външните работи на Турция.

Тракийските бежанци у нас остро осъждат българското правителство за подписаната спогодба, която, вместо да защити законните им права да се завърнат в имотите си, сочени най-общо като 34 хил. къщи, близо 2 млн. декара ниви и лозя и 213 хил. декара гори и пасища, предвижда парично обезщетение за обсебената тяхна недвижима собственост в Одринска Тракия, което Турция така и не изплаща досега.

По неофициални данни тяхната себестойност заедно с лихвите и пропуснатите ползи възлиза на над 15 млрд. щатски долара [4].

Приложение № 1. Млада жена с невръстното си дете на гроба на своя убит мъж




Приложение № 2. Карта на България след Лондонския мирен договор на 17.05.1913 г.



Приложение № 3. Етнографска карта на Одринския вилает към 1912 г., от която се вижда ясно преобладаващото българско население в него




Приложение № 4. Карта на България след Букурещкия мирен договор от 10.08.1913 г. с откъснатите от нея територии




Приложение № 5. Карта на България след Ньойския мирен договор от 27.11.1919 г. с откъснатите от нея територии
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Мениджмънт на кризисни ситуации
и ефективно преодоляване на съпротивата
към промените в организациите
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Abstract: At present, the crisis of confidence in the public sector and the ongoing efforts of government worldwide to seek security solutions in various areas of social and economic life are new challenges. The general dissatisfaction with the functioning of the public sector has caused the need for reforms in the public administration and, above all, for effective public management, aimed at seeking tools for effective change management and adequate crisis response, which is undoubtedly linked to the increased role of security in modern society in all its dimensions. In such a context, the role of effective change management in crisis management is an increasingly common problem area in public institutions, and the good implementation of this management tool implies higher levels of efficiency in organizations.
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Надеждата е нещо хубаво, може би най-хубавото нещо, а хубавите неща са безсмъртни!


Стивън Кинг

Увод


Какво се случва със света? В какво се изразяват ключовите промени в съвременните парадигми на мениджмънта на всички нива?


Както отбелязва Ричард ван Хойдонк, „светът се променя с бързо темпо. Роботите скоро ще бъдат част от живота ни и дори ще имаме лични взаимоотношения с тях. Ще живеем в умни жилища и градове и ще ползваме самоуправляеми автомобили. (...) …бързината, с която технологиите променят живота ни, е забележителна. Все едно танцуваме върху вулкан, който всеки момент може да избухне“
.


В тази връзка кризата на доверието в публичния сектор и непрестанните усилия на държавното управление в търсенето на решения в областта на повишаване на сигурността в различни области на социалния и икономическия живот са предизвикателства от новата епоха.


Институт „Уърлдуоч“ в доклада си за състоянието на планетата за 2016 година, озаглавен „Може ли един град да бъде устойчив“, насочват вниманието на учени и практици към някои позабравени през последните десетилетия предизвикателства. Извежда се изводът, че понастоящем предизвикателството е свързано с търсене на отговор на въпроса може ли един град да бъде устойчив.
 Единодушно е мнението, че публичният сектор по-скоро създава, отколкото решава обществените проблеми, и че правителствените програми и политика по-скоро понижават, а не повишават жизненото равнище.
 Но очакванията за позитивни решения с поглед, вперен в публичния мениджмънт, остават все така горещи.

Това е така и защото публичният мениджмънт изостава от очакванията на обществото в много посоки. Нещо повече, както отбелязва проф. Георги Манолов, „...политически проблем на българското общество изобщо без никакво съмнение се проявява в зейналата огромна пропаст между елит и маси, богати и бедни, грамотни и неграмотни, която и до ден днешен продължава да се увеличава“
.


Общественото мнение от една страна в голяма степен е убедено, че публичният сектор не е способен да провежда адекватна на очакванията на обществото политика. Според тази гледна точка признаците за провал са навсякъде – престъпност, наркомания, тероризъм, хора без покрив, високи данъци, упадък на държавните училища и болници, корупция сред висшите държавни служители и др. Тероризмът например достигна пандемични размери, като например според някои водещи автори в тази сфера (Й. Бакалов, П. Маринов и др.) това е безспорно пагубно за развитието на публичния мениджмънт. Както отбелязва Бакалов, „някои от тези проблеми произтичат от факта, че правителствата говорят на различни „езици“, когато става въпрос за противодействие на екстремизма и насилието“
. Наблюдават се пречки от политическо естество, които отразяват фундаментално спорния характер на проблема.


Общото неудовлетворение от функционирането на публичния сектор предизвика необходимостта от реформи в публичната администрация, и преди всичко от ефективен публичен мениджмънт, насочен към търсене на инструменти за ефективно управление на промените и адекватна реакция на кризисните ситуации.


За новите предизвикателства в управлението, мениджмънта на кризи и ролята на промените


Изтъкнати авторитети обявяват, че „се осъществява „революция“ в управленското мислене, революция, която прави възможни новите постижения в качеството и продуктивността както в държавния, така и в частния сектор. Вместо да търсят унифициране и контрол, ръководителите вече говорят за адаптивност, творчество и споделена власт (партисипативен мениджмънт). И резултатите в държавите с развита демокрация са впечатляващи.


В нашата страна публичният мениджмънт е продукт на прохождаща демокрация с всички произтичащи от това негативни последствия: липса на закони и нормативни актове, неподготвена за прехода администрация, ярко политическо противоборство, смяна на държавни служители и др.
 Поради тези причини еволюцията на публичния мениджмънт в България най-пряко ще зависи от два основни фактора: първо – от протичащата политическа промяна в обществото и адаптацията на гражданите към нея, и вторo – от способността ни бързо и динамично да се интегрираме все по-успешно в европейските структури, като внимателно внедряваме доказали ефективността си подходи и концепции за управление.


Основни причини, които пораждат съпротива към промените


Съпротивата към промените е естествен компонент в управленския процес. Променят се и хората, техният облик, качествата, очакванията, отношенията им, като фокус се поставя на практическите изследвания в различни области на публичния мениджмънт.
 Както отбелязва Клаус Шваб във фундаменталната си разработка „Четвъртата индустриална революция“: „…понастоящем промените са исторически по отношение на своя размер, скорост и обхват“
. Променливи са и човешките общества – икономическият живот, културата, ценностите, дейностите. Промяната е във нас и около нас. Затова ние трябва да я възприемем като необходимост и да се научим да я управляваме ефективно.


От гледна точка на организацията осъществяването на една промяна оказва влияние върху целите, ценностите и очакванията на отделните лица, което от своя страна създава съпротива. Съпротивата към промяната е отговор на реалната или въображаемата загуба на позната среда и изгоди.


Административните звена и отделните служители в тях имат свои собствени уникални цели, ценности и очаквания и обикновено съществува област на застъпване, където техните цели са общи. Когато в звеното се въведе промяна, областта на застъпване се премества.
 Целите, ценностите и очакванията на звеното се променят, което създава потенциален конфликт за отделните служители.

На по-дълбоко равнище съпротивата е отговор на реалната или въображаемата загуба на изгоди, без значение дали това е загуба на конкретни изгоди, като работна заплата, длъжност и компетентност, или загуба на технологически изгоди, като удобство, рутина и самостоятелност. Например много ръководители се противопоставят на промените, които „биха разклатили лодката“. Онези, които предпочитат сигурността на създаденото положение, съзнателно или несъзнателно се противопоставят. Някои изпадат в истинска парализа поради своята несигурност, липса на самочувствие, подозрителност и страх от евентуална критика. Това препятствие обикновено ги кара стриктно да се придържат към някое безопасно становище, което им е служило добре в миналото. Въпреки че не е разумно да се допуска, че всеки случай на организационна промяна ще породи съпротива, много важно е да се установят основните причини, които пораждат съпротива.

Фактори на съпротивата към промяната в организационен контекст


Безспорно за установяването на причините, поради които хората се съпротивляват на промяната, е важно да се разгледат и специфичните фактори, които влияят върху равнището на съпротивата у отделните лица.


Общите фактори, които имат пряко влияние върху равнището на съпротивата, оказвана от персонала в административната организация, са:

· авторитарен и недемократичен стил на ръководство;


· липса на опит в реализацията на промени през предишни периоди;


· липса на допирни точки между установената организационно култура и новите изисквания към работата;


· прекален фокус върху очакваната промяна, без адекватни управленски действия;


· високо равнище на скоростта на промяната;


· слаба вътрешна комуникация в организацията;


· негативен предишен опит с въведени промени;


· неразвита система за целеполагане и оценка на персонала.

Методи за преодоляване на съпротивата към промените в контекста на мениджмънта на кризи


Съпротивата срещу промяната в значителна степен е реакция на стреса, предизвикан от неопределеността и заплахата за бъдещето.
 Затова намаляването и преодоляването на съпротивата срещу промяната предполагат да се отчетат поведенческите реакции, симптомите и последствията от стреса, както и да се анализират организационните практики от предишни периоди и случаи.


Много често в организациите се извършват чести и непрекъснати промени, без да има ясно споделени виждания за целта и смисъла на промяната, без създадена готовност за приемане и участие в промяната и без видими резултати и подобрения. Всичко това създава допълнително напрежение и изисква свръхусилия от страна на личността и поради това е вероятно да възникне бърнаут
 или преживявания на психическо „изгаряне“, умора и изтощение от промяната. Веднъж възникнали, умората и изтощението от промяната създават предпоставки за блокиране на нейния по-нататъшен ход, намаляват до краен предел ентусиазма и поддръжката на промяната и предизвикват трайно разочарование и недоверие към бъдещи промени. Друг подобен феномен е т.нар. „бораут ефект“, който също се свързва с реакция на служителите в посока на поведение, водещо до съпротива към промените в организацията,
 и най-общо казано, със самоизключване на служителя от работното ежедневие.


Ефективен подход за управление на промяната е да се разчита на намиращите се в зоната на комфорт, тъй като те могат да дадат подкрепа на намиращите се в зоната на риск и по този начин да се разшири кръгът на поддържащите промяната.


Разбирането на страховете и на видовете съпротива срещу промяната довежда до изучаване на начините на тяхното преодоляване.


В класическата си разработка Котър и Шлезингер предлагат шест основни метода (техники) на преодоляване на съпротивата.
 Всеки от методите има както предимства, така и недостатъци, и е подходящ при определени обстоятелства. Освен това няма гаранции, че тези, които са създавали проблеми, няма да продължават да ги създават и от новата си позиция на власт и влияние и да оказват пагубно влияние на управлението на човешките ресурси.
 Доказалите се повече от 40 години методи са: Обучение и комуникация; Участие; Фасилитация и подкрепа; Преговори и постигане на съгласие; Манипулиране и кооптиране; и Явна и скрита принуда.

Котър и Шлезингер подчертават, че изброените техники могат да се комбинират. Изборът в дадена ситуация трябва да зависи от вероятната реакция на заинтересованите от промяната и от дълговременните последствия от преодоляването на съпротивата и решаването на проблемите по този начин.


Бихме подчертали необходимостта от обновяването на този утвърден модел на преодоляване на съпротивата към промени. Иска ни се да вярваме, че последните години показаха, че ролята на информационните и смарт технологиите са все по-значими в публичния мениджмънт. Нещо повече, те се налагат като водещи при всяка промяна. Ето защо според нас ключов компонент в преодоляването на съпротивата към промените се явяват и технологичните нововъведения, разбира се, при правилна апробация и комуникация. Съществуват десетки примери за ефективни решения в тази посока.


Доколкото обаче в една и съща организация различните служители могат да се намират в различни ситуации от гледна точка на промяната, методите са подходящи не само за самостоятелно използване, но и за комбиниране.


Дорис и Джон Нейсмит акцентират: „Безспорно почти всеки би искал да има карта, която да му помогне да очертае пътя си в предсказуема среда, наречена „бъдеще“. И наистина с повече или по-малко въображение и интерпретиране наличната информация ни позволява да очертаем сравнително точна картина на това, което ще бъде“
.

Заключение

Мениджмънтът на кризи в съвременната организация безспорно се намира в нова фаза от своето развитие като управленски инструмент. В такъв контекст все повече са идеите да се търсят комплексни и интегрирани организационни решения.
 Предизвикателствата, които са представени в доклада, са опит да бъдат изведени някои идеи по темата и да фокусират вниманието върху предстоящите промени пред публичната администрация.


В периодичните изследвания на Европейската асоциация по управление на персонала (European Association for People Management (EAPM) се извеждат някои важни промени относно управлението на организациите.
 Изводите подчертават връзката между управлението на промените, кризите и сигурността в организациите като безусловно важна за ефективното управление на съвременните организации поради няколко причини:


· Налага се изводът, че за ефективното управление все по-важни са иновативните подходи в управлението на промените и на кризите.

· Отнасянето на управлението на промените към кризисния мениджмънт позволява на съвременния ръководител да предоставя ефективни стратегически решения.

· Адекватното прилагане на управлението на промените води до повишаване на нивата на мотивация на служителите вследствие на повишените нива на позитивен организационен климат в организацията.

· Релацията между управлението на промените и кризисния мениджмънт е водеща тема във все повече организации.

· Разширяват се очакванията за приложението на информационни и смарт технологии в процесите на управление на промените и кризите.

· Не на последно място намирането на правилното „сечение“ в мениджмънта на кризисни ситуации е водещ в процеса на управление на промените.


Тези предизвикателства са част от съвременния облик на бъдещето пред управлението на човешките ресурси, с които ръководителите е необходимо да се съобразяват, и в широк контекст са фактор за успех на организацията.

Както отбелязва Клаус Шваб: „През последните години се налага мнението, че технологията и цифровизацията революционизират всичко, правейки съвсем подходящ инак прекомерно изтъркания и често използван не на място израз „този път е различно“. Големите технологични нововъведения са на крачка от това да дадат началото на паметна промяна в целия свят – и това е неизбежно“
.


Тези думи са олицетворение на поддържаната в текста идея, а именно, че мениджмънтът на кризи е съществен компонент от преодоляването на съпротивата към промените в съвременната организация. Нещо повече, във времена на повишена несигурност, на турбулентност във всички познати ни процеси фокусирането върху изучаването и умелото прилагане в практиката на горепосочените идеи може в значителна степен да послужи за фундамент на нова, отворена към промените организационна култура.
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