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УКАЗАНИЯ 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА „НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ 
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. „Научните трудове“ на ВУСИ се издават в няколко научни направления: Политика, 
Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право, Сигурност и др. „Научните трудове“ 
се издават в единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, поместена на сайта 
на ВУСИ – www.vusi.bg; също така са пълнотекстово индексирано издание в 
www.ceeol.com. 
2. Материалите трябва да имат оригинален научен принос и JEL код. 
3. Материалите се представят на един от работните езици на „Научните трудове“ – 
български, руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към тях са 
съответно на английски език (ако текстът е на български език) и на български език (ако 
текстът е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съответен 
начин се дават преведени заглавието и автора/ите. 
4. Обемът на всеки материал е от 20 до 80 стр., формат 16 х 23 см, шрифт Segoe UI, 10 
pt, разстояние Single, двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см. 
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на ре-
зултатите, за стиловото и езиковото оформление на текстовете и резюметата. 
6. Всеки автор може да участва в „Научните трудове“ само с един материал. 
7. Материалите се предават в редакционната колегия от 1 септември до 10 октомври. 
8. Всеки материал се представя в електронна версия (в MSWord format), която се изп-
раща на служебната електронна поща на членовете на Редколегията – info@vusi.bg. 

Раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
1. Предоставените материали се рецензират от хабилитирани преподаватели в същото 
научно направление и се одобряват или отхвърлят от Редколегията на „Научните трудове“. 

Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
1. Материалите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на 
програмата), като студиите се изпращат във файлов формат doc. Файлът не се архивира. 
2. За форматирането на текста менютата на Word 2003 се настройват по следния начин: 

Page setup: Margins: Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,25; Right – 2,25 cm 
 Gutter – 0; Header – 1,5 cm; Footer – 1,5 cm 
 Paper Size: 16 x 23 cm 
Format: Font: Segoe UI; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 

3. Страниците не се номерират. 
4. Първата страница се оформя по следния начин: 
а) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва „НАУЧНИ 
ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ и научното направление. 
б) След един празен интервал с редовни букви, 12 pt, Bold, се изписва заглавието на 
български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд език (ако 
текстът е на чужд език) и се центрира. 
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в) След празен интервал с редовни букви, 11 pt, Bold, 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), научните звания и 
степени на български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд 
език (ако текстът е на чужд език). 
г) На следващия ред се изписва с редовни букви, 11 pt, Italic, учреждението, което 
авторът представя. 
д) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език заглавие-
то, имената на авторите и учреждението, което представят, само че всички 10 pt (ако 
текстът е на български език) или на български език (ако текстът е на чужд език). 
е) След един празен интервал с редовни букви се изписва Abstract: и на английски 
език с Italic се помества резюмето. На нов ред също с малки букви се изписва 
Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи (и двете 9 pt) 
(ако текстът е на български език); или се дават Резюме: и Ключови думи: (ако текстът 
е на чужд език). 
ж) След един празен интервал следва изложението. 
5. За основния текст се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – 
Hyphenation – Automatically hyphenate document. 
6. Заглавията на отделните части/точки са с букви Small Caps, Bold, 11 pt, центрирани. 
Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал. 
7. Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Segoe UI, 8 pt, разстояние 
Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия ред на 
абзаца – 0 см. 
8. След един празен интервал от основния текст следва БИБЛИОГРАФИЯ, 9 pt, центрира-
на, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът 
за библиографско описание; висящ първи ред – 0,8. 
9. Таблици, фигури и източници 
а) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, 
номерацията им е с арабски цифри. 
б) Думата Таблица се изписва изцяло, с редовни букви, Bold, Italic. Заглавието на 
таблицата се изписва на същия ред, с редовни букви, само Bold, без отстъп, двустран-
но подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките започ-
ват с главна буква, а в края им не се поставя точка. 
в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 11,5 см (пропорцио-
нално). Думата Фигура се изписва с редовни букви, Bold, а заглавието на фигурата се 
изписва на същия ред, с редовни букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно подрав-
нено, преди фигурата. 
г) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и следва 
текстът, 8 pt, Italic. 
10. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното 
поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. 
11. Библиографските позовавания се посочват в текста с номера, след като са подре-
дени по азбучен ред в Библиографията; номерата им се поставят в квадратни скоби, 
например [1; 3 – 7] и т.н., а посочените страници от източниците: [1: 73]. 
12. В края се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, 
тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор. 
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INSTRUCTIONS 

FOR PRESENTING THE MATERIALS FOR „SCIENTIFIC WORKS“ OF HSSE 
 

Section I. GENERAL PROVISIONS 
1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics, Economics, Man-
agement, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific works“ shall be issued in a 
single booklet form, but also in an online version posted on the website of HSSE – 
www.vusi.bg; and are also a full-text indexed edition at www.ceeol.com. 
2. The materials must have an original scientific contribution and a JEL code. 
3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific works“ – Bul-
garian, Russian, English, German, and French. The abstract and keywords to each of them 
are in English (if the text is in Bulgarian language) and in Bulgarian (if the text is in a foreign 
language). The title and author/s are given translated after the main title and the author/s in 
the same relevant way. 
4. The volume of each material is from 20 to 80 p., format 16 x 23 cm, with font Segoe UI, 10 
pt, distance Single, justified text, indent the first line 1 cm. 
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results of 
the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries. 
6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material. 
7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to October 10. 
8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which is sent to the 
official e-mail to members of the Editorial Board – info@vusi.bg. 
 

Section II. TERMS OF PUBLICATION 
1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same scientific field and 
be approved or rejected by the Editorial Board of „Scientific works“. 
 

Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS 
1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program) as a disk 
studios are saved in file format doc. The file is not archived. 
2. For text formatting the menus in Word 2003 is configured as follows: 
 
Page setup: Margins: Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,25; Right – 2,25 cm 
 Gutter – 0; Header – 1,5 cm; Footer – 1,5 cm 
 Paper Size: 16 x 23 cm 
Format: Font: Segoe UI; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
 
3. The pages are not numbered. 
4. The first page is formed as follows: 
a) At the top in Bulgarian and English in capital letters is shown „Scientific works“ of HSSE 
and the scientific direction. 
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b) After a space in regular letters, 12 pt, Bold, displays the title of the Bulgarian language (if 
the text is in Bulgarian language) or in the respective language (if it is a foreign language) 
and is centered. 
c) After a space with regular letters, 11 pt, Bold, the names of authors – the full first and last 
name of author/authors (if more than three are allowed initials acronym of own names) 
academic titles and degrees in Bulgarian (if the text is in Bulgarian language) or in respective 
foreign language (if it is a foreign language) are written. 
d) The next line displays with regular letters, 11 pt, Italic, the institution which the author 
presents. 
e) After a space title, the authors' names and institution, which present are shown only that 
all 10 pt (if the text is in Bulgarian language) or in Bulgarian language (if it is a foreign lan-
guage) in the same way in the English language. 
f) After a space with regular letters written Abstract: in English with Italic is placed the 
summary. On a new line also with regular letters are written the Keywords: and in English 
also in Italic the keywords are written (both 9 pt) (if the text is in Bulgarian language); or a 
Резюме: and Ключови думи: (if the text is in a foreign language). 
g) After a space the exposition follows. 
5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language – Hyphenation – Au-
tomatically hyphenate document. 
6. The titles of individual parts/items are letters SMALL CAPS, Bold, 11 pt, centered. Before 
and after the section headings is allowed a blank space. 
7. The footnotes are: justified text, font Segoe UI, 8 pt, distance Single, off the top, bottom, 
left and right – 0 cm, indent the first line of the paragraph – 0 cm. 
8. After a blank space from the basic text should follow BIBLIOGRAPHY, 9 pt, centered, as in 
the shaping are respected alphabetical order by surname and ISBDs; hanging first row – 0,8. 
9. Tables, figures and sources 
a) The tables, charts and figures are in black and white, they are incorporated into the text, 
their numbering is with Arabic numerals. 
b) The word Table is written entirely in regular letters, Bold, Italic. The title of the table is 
displayed on the same line, in regular letters, only Bold, without indentation, justified text 
before the table. The text and the names of the parameters in the header begin with a capi-
tal letter, and they do not end with a point. 
c) The maximum permissible width of the figures and the charts is 11,5 cm (proportionately). 
The word Figure is shown in regular letters, Bold, and the title of the picture is displayed 
on the same line, in regular, but Bold, Italic, without indentation, justified text before the 
figure. 
d) The sources of tables, graphs and figures indicated below: Source: and follows the text, 8 
pt, Italic. 
10. The mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the print-
ing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc. 
11. The bibliographic references are given in the text with numbers after they are arranged 
in an abstract order in the Bibliography; their numbers are placed in square brackets, for 
example [1; 3 – 7], etc., and those pages of sources: [1: 73]. 
12. At the end the names of the author/s, his/their addresses, telephones, e-mails are indi-
cated. It is referred and who is the leading author. 
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Икономическите привилегии на елита
в Древен Рим (VIII в. пр.н.е. – III в. н.е.)

проф. д.п.н. Георги Л. Манолов
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The economic privileges of the elite in Ancient Rome
(8th century BC – 3rd century AD)

Prof. Georgi L. Manolov, DPS

Higher School of Security and Economics – Plovdiv


Abstract: The historical causes, genetic roots and status of elite privileges in Ancient Rome are examined. A significant part of the various economic privileges during the three main periods at that time – the Imperial period, the Roman Republic and the Roman Empire – have been distinguished and substantiated. A detailed classification of the types of royal, republican, imperial and class privileges of the elite during the indicated historical era is made. The most relevant conclusions about the role of privileges in ancient Roman society and their impact on its development are also drawn.

Key words: privileges, economic privileges, social privileges, Antiquity, Ancient Rome

Възникването и еволюцията на привилегиите в човешката история имат хилядолетна давност. Те винаги са били във фокуса на общественото внимание, тъй като непрекъснато са се считали за органична част от политическата власт, предизвиквали са множество негативни реакции и като такива са се считали за носители на социално неравенство. Привилегиите се зараждат още в най-дълбока древност и преминавайки през всички известни социалнополитически системи, достигат до нашата съвременност, разбира се, в най-различни варианти и модификации. Така или иначе обаче на феномена привилегии като изследователски обект все още се обръща почти нищожно внимание независимо от обстоятелството, че неговият генезис се съдържа в Античността. В този смисъл най-напред ще дефинираме привилегиите изобщо, въз основа на което ще анализираме техните икономически измерения сред елита в ранната Римска империя.


Привилегиите в обществото могат да се детерминират поне в два по-общи аспекта: в социален – като някакви изключителни права на една група хора върху друга група хора, лишени от такива права; и в правен – като специфично право или благоприятно правно положение, предоставено от държавата на оправомощен субект (или ограничена малка група хора) и обособено по признак, който по естествен начин не предполага такова правно положение.


В този контекст привилегиите биха могли да се определят като изключителни права и предимства на малка група хора (олигархия, върхушка, слой) по отношение на други групи хора (социални групи, маси, общности), лишени от такива права и предимства, и които се притежават от някаква малцинствена социална общност (отличавайки я от всички останали групи) благодарение на политическата ѝ власт в държавата. Тези права и предимства се налагат от обичаите или законите на класовите общества, защото привилегиите отделят дадена група хора от общественото цяло, обособявайки я в малка и изключително затворена общност (наричана „политически, икономически и пр. елит“).


За разлика от правото, където привилегиите се формират и мотивират от установения правен (и законов) ред, с който се ангажират всички правни субекти, вкл. и държавата (чрез своите институции), при политическите привилегии това съвсем не е така въпреки установената правна регламентация в повечето демократични държави. В случая най-дълбокият източник (генератор, мотиватор) на различните видове привилегии е самата политическа власт, упражнявана (легитимно или нелегитимно)от различни персонални или колективни субекти. Или, в политическата сфера привилегиите винаги се захранват от „резервоара на властта“ независимо от характера на политическия режим (демократичен, тоталитарен, авторитарен). Дори политическите привилегии твърде често се мотивират от „едноличната воля на властта, която я предоставя“ (Ива Пушкарова), без последната задължително да се съобразява с привилегированите права, които самата тя им предоставя. Тоест властта и властовите ресурси изобщо, както и едноличната власт (и прерогативи) в частност, са основният двигател на политическите привилегии в държавата. Такава е ключовата разделителна линия между политическите привилегии и тези в другите обществени сфери, тъй като без функционирането на политическата власт няма да има никакви привилегии в политиката. И тук е мястото да припомним, че за дълговечното съществуване на привилегиите в политиката като обобщен вариант могат да се посочат два изключително важни фактора: единият е от обективно естество и както вече посочихме, произтича от природата на политическата власт, предоставяща редица облаги, изгоди и предимства (под формата на привилегии); и другият е от субективен характер, тъй като се отнася до личния егоистичен стремеж към властта на всеки човек, който иска да се включи в структурите на политическата власт (чрез избори, назначения, партии и т.н.). Има обаче и още един, трети, съществен фактор, който също се отнася до политическата власт, от която се регламентират и т.нар. „социални привилегии“ (на културни дейци, хора на изкуството, видни учени, военни командири, заслужили воини и др.). Тези привилегии се дават за заслуги към държавата и за голям принос в развитието на изкуството, науката, културата, образованието и пр., които, макар че произтичат от властта и безусловно имат политически характер, не могат изцяло да се причислят към нея, защото са косвени (и вторични), тъй като не носят преки изгоди от заемането на висши държавни постове. В случая ние не се занимаваме с тяхното интерпретиране, доколкото този тип привилегии не са свързани директно с неизбежните властово-политически прерогативи и егоистични апетити на различни субекти към властта. И нещо последно, което е твърде съществено, защото засяга един друг вид привилегии – икономическите, които също имат своето важно място в древните общества и, естествено, се ползват от тогавашния политико-икономически елит.


Въз основа на изразеното схващане за привилегиите ние сме анализирали техните далечни проявления и първични форми още в най-дълбока древност чрез проучване на различни исторически източници и монографии, посветени на Античността. Защото проблемът за привилегиите като цяло почти е невъзможно да се обяснява и изследва задълбочено, ако не се проследи неговият генезис, заченат в лоното на древността. И още нещо важно: този проблем датира от най-ранна „детска възраст“ на човешката цивилизация, когато няма почти никакви държавни образувания, институции и органи на властта. Това налага привилегиите да се разглеждат в дълбок исторически контекст, чиито корени следва да се търсят още в Стария свят, при функционирането на родовите общества, няколко хиляди години назад.


Погледнато исторически, хронологическите граници на Стария свят са изключително широки и разгърнати и обикновено се разполагат във времето между IV и I хил. пр.н.е., стигайки до краха на Западната Римска империя през 476 г. В зависимост от това учените са се обединили около всеобщото мнение, че историята на Стария свят се разделя на три основни дяла, които се определят от естеството на историческите процеси и тогавашното състояние на общественото и държавното развитие, а именно Древен Изток, Древна Гърция и Древен Рим [22: 5]. Освен тези три цивилизационни центъра в древността съществуват и редица други подобни социални образувания, които са обособени самостоятелно, в различни отношения са с останалия Античен свят, като някои от тях даже възникват много преди класическите общества (от посочената периодизация на Древния свят).


Стъпвайки върху такава теоретико-методологическа основа, ще се опитаме да разкрием характера и спецификата на отделните видове привилегии на елита в Античен Рим, от които се възползват всички царе и императори, както и управляващата олигархия в лицето на богатите съсловия.


Възникването на най-ранната римска държава датира някъде от около VIII в. пр.н.е., когато е създаден град Рим (21.IV.753 г. пр.н.е.) според документалните свидетелства, оставени от Марк Теренций Варон. Тази държава се появява на Апенинския полуостров в Европа и преминава през три основни периода в своето историческо развитие: 1) Царски период – VIII – VI в. пр.н.е.; 2) Римска република (ранно- и къснорепубликанска епоха) – IV – II в. пр.н.е.; 3) Римска империя (ранна и късна) – I –V в. н.е. [22: 478; 505; 677]. В този смисъл най-напред ще характеризираме накратко всеки от посочените периоди, за да разкрием впоследствие еволюцията на тогавашните привилегии на политическия елит.


Изясняването на въпроса за същността и мащабите на привилегиите в древния римски свят ще започнем с кратка пояснителна бележка в два пункта: първо, поради обстоятелството, че императорската власт в Античен Рим е власт, делегирана от Бога на конкретен политически субект (цар, император), невинаги може да се направи строга диференциация между икономическите и политическите привилегии, доколкото в много отношения те почти се преплитат (заради единствения субект, който ги определя), и затова анализът се движи по скáлата овластен субект – елити (политически и икономически); второ, специално внимание е отделено на икономическите привилегии, доколкото те имат специфичен произход и проявление, тъй като се развиват приоритетно в търговията и услугите и изцяло се използват за лично (и семейно) потребление; и трето, налага се да поясним, че привилегиите са разгледани исторически (за целия Древен Рим), но акцентът е съсредоточен приоритетно върху тяхното проявление в ранната Римска империя (I – III в. н.е.), тъй като там те и като разпространение, и като обхват пускат най-дълбоки социалнополитически и икономически корени.


Царската институция и привилегиите


През посочения първи период римската държава възниква във време, когато родовите порядки определят изцяло характера на общественото устройство и на обществените отношения сред всички племена и народи на Древна Италия. Тази особеност повелява напълно естествено родовите порядки да навлязат в цялостния живот на младата римска държава, като това се осъществява основно по два начина: от една страна, първите заселници на Рим стават и родоначалници на нови римски родове; а от втора, с преместването на други, компактни групи население в града с тях навлизат утвърдени традиционни родови структури. Поради тези причини римските родове и възникналата родова организация са твърде сходни с особеностите на родовите порядки на другите народи от тази част на Италия. Наред с това родовият колектив се характеризира както при другите народи, така и при римляните с общност на произхода на своите членове въз основа на кръвните връзки. Или, родът и родовата организация свързват навсякъде членовете си с най-различни връзки и определят система от права и задължения, а мнозина учени определят римския род като своеобразна религиозна организация. Известно е, че всички римски родове имат общ религиозен култ, общи родови празници и родово гробище. Тоест родът осъществява цялостен морален контрол над поведението на своите членове и може да налага забрани и наказания от различно естество (включително и изваждане от състава на рода и прогонване на отделни лица). С други думи родът е единствената обществена институция, която има правото да решава въпроси, отнасящи се до нейните членове, като решенията не могат да бъдат насочени единствено срещу интересите на общината държава [22: 487].


Следващата клетка в изградената структура на родовата организация е семейството (лат. ез. familia), което, реално погледнато, представлява тясно сплотен, затворен кръг лица. Римското семейство е такава обществена единица, която е съставена от глава на семейството, неговата съпруга (без никакви отделни права), тяхното потомство, внуци и роби. Това семейство може по право да притежава всякакво имущество (земя, добитък, движими вещи и др.), но с него има право да се разпорежда единствено главата на семейството [22: 489], което е напълно естествено за тогава.


Другата единица от структурната йерархия на родовата организация е т.нар. „курия“, която всъщност означава обединение в група от десет рода. Различното тук е това, че в куриите се провеждат народните събрания в ранния Рим, като всяка курия има един глас при решаването на съответния въпрос [22: 489]. Така куриите постепенно стават единствените обществени институции с важна политическа роля и значение през Царския период.


И последното структурно обединение на родова основа е т.нар. „триба“ (сходна с гръцката фила – племе), която се състои от десет курии или съответно от сто рода. По подобие на куриите тя (трибата) също има свое ръководство, което е съставено от ръководителите на родовете (като съвет на родови старейшини) и което има право да провежда народни събрания [22: 490]. Така първоначално ранната римска държава се изгражда като племенен съюз от няколко триби, образувани „по изкуствен път и по аналогия с принципите при другите италийски градове държави“ (Вл. Попов). По този начин, чрез съвкупността от членовете на отделните семейства, родове и курии, първоначално е образуван римският народ, което население по-късно получава наименованието „патриции“ [22: 491].


В общественото устройство на ранния Рим по времето на Царския период се формират две водещи социални групи – на патрициите и на плебеите. Това социално деление се получава благодарение на имуществената диференциация между родовете, поради което в състава на патрициите обикновено се включват благородниците, аристократите и богатите граждани от управляващата класа (елит) въз основа на принципа на знаменитост и богатство (за сметка на старшинството, мъдростта и опитността) и в този смисъл е привилегия да се носи това име (патриций); докато към плебеите се отнасят най-често хората от безправното население на Древния Рим, или хората от т.нар. „нисши“ и безимотни слоеве, т.е. хората от незнатните и небогати родове [24: 28]. Всъщност на базата на така установеното имуществено деление между двете социални групи впоследствие се формират и различните видове привилегии, ползвани от едни или други съсловия (особено от патрициите).


Според българския историк проф. Вл. Попов би било погрешно да се смята, че обществената група на патрициите е само класа на богатите граждани или своеобразна аристокрация, защото тя е преди всичко изконно коренно население на Вечния град. В този смисъл авторът извършва детайлизирано разграничение на общото и различното между патрициите и плебеите [22: 491], което е от важно значение за по-голямата прецизност при уточняване на състава на тези социални групи в древноримската политическа история.


На първо място, общото между патриции и плебеи се свежда до това, че двете съсловия са съставени от свободни хора, плебеите са равни на патрициите само по отношение на имуществената си правоспособност. Те имат право да притежават всякакви имущества и съответно да ги придобиват и отчуждават в различни форми. Наред с това между патрициите и плебеите е възможно да има различни правни отношения (частноправни договори и др.), като плебеите могат от свое лице да предявяват искове и да отговарят по искове пред съда, а и двете съсловия задължително трябва да участват във войската.


На второ място, между патрициите и плебеите има и съществени различия: 1) патрициите по онова време са единствените пълноправни свободни хора в държавата, т.е. представляват самия римски народ, и се приравняват обикновено с т.нар. „пълноправни граждани“, независимо че за тогава такова правно определение все още не може да се приложи; и 2) за разлика от патрициите плебеите нямат подобно положение и същите права като тях, защото например браковете между представители от двете обществени групи са забранени. Така допускането им в отделни случаи ги прави незаконни, а потомците им – лишени от правата на бащата патриций от такова семейство. И особено важно, плебеите нямат никакви политически права и не участват в управлението на римската община държава по онова време [22: 493]. Близки или подобен тип различия (и деления) се срещат и при много други древни народи, което, разбира се, е напълно нормално за разглежданата историческа епоха през Античността.


В процеса на оформяне на римското общество през Царския период се проявява и развива и друго социално деление на населението, известно с наименованието „патрони и клиенти“, или отношения на зависимост между покровители (патрони) и послушници (клиенти). При това деление патроните приемат клиентите в рода си и им дават своето име, а освен това се задължават да ги подпомагат, като отделят за тях земя и ги защитават в съда. Докато в тяхна отплата клиентите се подчиняват в абсолютно всичко на своите патрони (вкл. и в общите празници), и най-същностното – съставят бойните им дружини [24: 28]. Тоест налице е „вечна“ зависимост на клиентите от патроните, която намира израз в почти всички социални отношения – политически, имуществени, търговско-икономически и др.


Изхождайки от тези социални взаимовръзки, следва да отбележим, че цялото римско общество е изтъкано от мрежа от зависимости и задължения за вярност, обикновено познати като клиентски отношения, като днес обаче бихме могли да обхванем или да си представим тази мрежа само повърхностно [2: 193 – 194]. В по-тесен смисъл клиентела (clientela) означава съвкупност от онези личности (clientes), които установяват със своя покровител (patronus) вярност (fides), за да защитят и прокарат интересите си. Така в изключителни случаи патронът гарантира социалното съществуване на своя клиент, като се грижи за издръжката, подслона и поне за временната му работа. А клиенти с известна сигурност в социалното положение – например дребни селяни, занаятчии, дребни и средни търговци – очакват от своя патрон правна защита, мерки за опазване на имотното им състояние и насърчаване на професионалния им напредък. И още нещо, клиенти (вкл. такива, които принадлежат към издигнатите и по-висшите слоеве, като едри поземлени собственици, търговци, корабопритежатели, собственици на работилници и банкери), заемащи независимо социално положение и сами влизащи в ролята на патрон, не изискват материална помощ, а съдействие в деловата дейност от патрона си, който има сериозно обществено и политическо влияние. По този начин и една от най-древните функции на патрона – представянето на клиента пред съда, често е използвана преди всичко във висшите слоеве на обществото. Но и това не е всичко, защото клиентът е задължен да отговаря с действия, чийто вид и мащаби зависят от положението и възможностите му, както и от потребностите на патрона. В случая ще посочим само казуса с патрона, който принадлежи към някоя от най-големите фамилии и е политик по професия, за когото, общо взето, всички негови клиенти гласуват при избори и плебисцит (респ. за предложенията му и за неговите кандидати). А когато клиентите спадат към висшите кръгове и сами притежават клиенти, ги водят със себе си, като се очаква те да защитават деловите и обществените си връзки в интерес на своя патрон.


По правило клиентските отношения не могат да бъдат преустановявани, защото, умира ли патронът, неговото наследство обхваща всички съществуващи задължения; но умира ли клиентът, то неговите наследници продължават отношенията на вярност към патрона, т.е. клиентските връзки са многостранни. Затова отделният човек може да бъде патрон на повече клиенти или клиент – на повече патрони, или и двете заедно. Обаче личната обвързаност е толкова по-слаба, колкото по-сходен е общественият ранг на партньорите в подобни отношения на вярност и колкото по-независими са те в социалното си положение. Това се отнася особено за отношенията между управляващите фамилии и т.нар. „конническо съсловие“, което в социално отношение е по-добре поставено. Във взаимните си задължения членовете на тези две съсловия не се определят като патрони и клиенти (освен пред съда), а като приятели (amici) или добри познати (familiares). Всичко това обаче изобщо не променя нищо в моралното задължение да се отговаря на всяка услуга, като между големите фамилии също нерядко отношенията на вярност продължават поколения наред [2: 193 – 194]. Но във всекидневието на политическия и обществения живот като правило действат по-скоро променящите се отношения, отколкото стационарни модели на поведение.


В рамките на социалното разделение в римското общество през Царския период от особено значение е да се знае как се „композира политическата власт“, какви са функциите на нейните институции и респективно какви привилегии има управляващият елит. Става дума за царя и царската власт в своеобразните общини държави с техните ръководни лица, които обикновено се уподобяват на царе, макар че държавите не са автентични монархии в общото значение на този политически термин. Поради това първият период от римската история на държавата с основание се нарича „Царски“ (вж. по-подробно разработката на въпроса за властта и държавните институции през този период, на който ние се опираме тук, във: 22: 495 – 504), с който се свързва и еволюцията на властта, и властовите отношения в нея.


Според едно широкоразпространено гледище в науката принципите на функциониране и системата за получаване на царската власт в Древен Рим са твърде специфични. Те не съответстват на историческите познания за общите особености на получаване и наследяване на едноличната монархическа власт от един или друг вид. Защото римската държава по онова време далеч не е типична наследствена монархия или монархическа система от класически (наследствен) образец. Така е, понеже през Царския период в Рим има особена генеалогична система на права върху престола, като най-общо може да се твърди, че тогава в Рим се практикуват две системи за правата върху царската власт: първата, че римските царе са съпрузи на дъщерите на предходните царе, т.е. техни зетьове; и втората, че са синове на дъщерите на тези царе, т.е. техни внуци по майчина линия. Наред с това системата на наследяването на царската власт излиза от тази опростена схема на наследство и е усложнена с ред други принципи, които са твърде специфични в сравнение с останалите общества и държави от времето на Стария свят в дълбоката древност.


Следва да се изтъкне, че една от най-съществените особености на властта на римските царе е пряко свързана със съществуването на специфични триади (тройки) от т.нар. „братя“, които представляват съюз на три лица. Тези лица могат да бъдат както преки кръвни братя, така и побратимени на друга традиционна основа, включително и на основа родова близост. Едновременно с това право на царска власт има не толкова едно отделно лице, колкото тройката от сродени братя, като чрез нея едно от лицата е номинирано и избрано за цар от народните събрания. Избраният за цар няма право на пожизнена власт, както древноизточните владетели или древногръцките базилевси, а триадата от братя получава право да управлява 24 години, съответно по 8 за всеки един от братята (след този срок властта вече е право на друга триада от сродени братя). В този смисъл и функциите на римския цар са твърде многообразни, тъй като царят е върховен ръководител на римската държава. Той осъществява всички главни функции на държавната власт, които се свеждат до няколко основни области – вътрешна, военна, съдебна, религиозна и др. [22: 495 – 504]. Сиреч властта на царя се окачествява като върховна и основателно се нарича от римляните империум (imperium).


По отношение на царската власт знаменитият познавач на Древния Рим Т. Момзен изтъква още едно много съществено обстоятелство: „Бихме се заблудили, ако приемем – пише той – римското държавно устройство за теокрация; никога за италийците понятията „бог“ и „цар“ не се сливат в едно, както е в Египет или при източните народи. За народа царят не е бог, а по-скоро собственикът на държавата (подчертаното е мое – Г. М.). Затова и не откриваме при римляните понятия като божия благодат, осенила един род за сметка на друг, или за някаква загадъчна вълшебна сила, която превръща царя в човек с различен произход от този на останалите хора; благородното потекло, родството с царя (…) е предимство, но не и задължително условие; всеки пълнолетен римлянин, здрав тялом и духом, може да стигне до царската власт“ [18: 41 – 42].


Към тези особености на властта ще добавим обаче и това, че въпреки всичко на царя принадлежи и част от висшата религиозна власт, защото той извършва и най-важните жертвоприношения, които се приемат като общонародно дело за боговете. В случая разпорежданията на царя са задължителни както за всички граждани на държавата, така и за тези, които нямат съответните права и са с друг статут. Тези разпореждания са валидни само докато царят не ги отмени или докато е жив. За разлика от законите, които са постоянно валидни, докато не се отменят или видоизменят по съответния ред чрез вот в Народното събрание, разпорежданията на царя престават да бъдат в сила след неговата смърт. Иначе казано, царят притежава огромна двойна власт – държавна и религиозна, което пък недвусмислено означава, че „при властта на царя – според Цицерон – останалите хора са напълно изключени от всеобщ правен ред и решения (…) и множеството мъчно може да се ползва от свободата, тъй като е лишено от съвместно участие във (…) властта“ [32: 28].


Какви други по-важни властови институции има през този Царски период?


Първата от тях е Сенатът (създаден от Ромул – основателя на Рим), който според римска историческа традиция се отнася към най-древните държавни институции и се състои само от патриции. Той представлява съвет на представителите на родовите организации (достига 300 души), излъчвани от самите ръководители на отделните родове или от други лица, които имат право да ги представляват. Същевременно римският Сенат има изключително важна роля и при избора на цар, понеже след смъртта на царя и до излъчването на нов властта изцяло преминава в Сената. Функциите по управлението обаче (след царската смърт) не се осъществяват от всички сенатори, а само от десетимата „първи“ на принципа на ротация на всеки пет дни през периода на междуцарствието.


Втората съществена институция са народните събрания (комициите), като в Древен Рим представляват събирания на граждани за гласуване по даден повод и са четири основни вида: 1) Куриатни комиции – взимат различни решения, свързани със: номинацията и избора на царя, определени магистрати, религиозни ръководители и жреци на отделни божества; приемане или отхвърляне на конкретни закони, без да се предлагат и гласуват нови; започване и прекратяване на войни; смъртно наказание за римски граждани и др.; 2) Трибутни комиции, т.е. т.нар. „народни събрания по триби“, които решават някои местни въпроси, като събирането на данъци, участието във войската, поддръжката на пътищата и др.; 3) Центуриатни комиции – събрания, в които всички римски граждани имат право да гласуват, независимо дали са патриции или плебеи (без гражданите от най-ниските класи, които са без доходи, както и жените, чужденците и робите, които също не са граждани); и 4) Калатни комиции – институция, която няма особена роля и значение за управлението на държавата, защото разглежда частни въпроси, като завещания на римски граждани, някои действия на жреците и др.


Следващите важни институции са магистратурите, които за древните римляни означават лица – носители на конкретни длъжности с определени функции в държавното управление (в нашата съвременност този термин се използва като синоним на съдиите в съдебната система), а тези, които ги заемат, се наричат магистрати, т.е. магистратите са държавни служители. А след създаването на римската държава последователно във времето възникват и други специализирани институции и магистратури (вж. по-подробно за тях във: 22: 499 – 502).


И най-накрая обезателно ще изтъкнем съществуването на Закона за 12-те таблици, който се счита за основа на римското право и по незнайни причини не се тълкува по този начин (с изключение на юристите) от различни обществоведи – политолози, социолози, историци. Той обаче е рационален сбор от обичайноправни норми, създаден е между 451 и 450 г. пр.н.е. от колегия от десетима магистрати и е изписан в 12 таблици. С него се регламентира формалното равенство между патрициите и плебеите, което е голяма победа за плебеите, понеже ги защитава от беззаконията и произвола, създадени от патрицианските магистрати и съдии. Това е реална защита на равенството на гражданите, тъй като чрез закона се отстояват (и защитават) тяхното достойнство, чест и права, включително и чрез забраната на някои специални привилегии (на патрициите), които съществуват тогава [12: 159 – 160; 34]. Този закон според нас не само придава писмена форма на древните обичаи в различните области на частното и наказателното право (както твърдят юристите), но и по-скоро се доближава до първите писани конституции, защото, макар и частично, той все пак разглежда проблемите на равнопоставеността на гражданите и съществуващите привилегии в римското общество.


В този контекст през Царския период свободните пълнолетни римски граждани от мъжки пол имат следните права: да гласуват при утвърждаването на закони; при избора на магистрати; както и да бъдат избирани за държавни служители. Онези от тях, които не са сенатори, заседават в народните събрания (комициите). Първоначално те също са организирани на родов принцип, по-късно – според имуществения ценз, и най-накрая, след създаването на институцията на плебейския трибун – на териториална основа. От своя страна комициите приемат закони, някои от които първоначално трябва да бъдат одобрени и от Сената, като те (комициите) избират по-нисшите по ранг магистрати и действат като местни органи на властта. Имат и правораздавателни функции по особено тежки престъпления, за които може да бъде наложено смъртно наказание, като осъденият обаче има като последна възможност правото да обжалва „пред римския народ“, т.е. пред тълпата, събрана в момента на форума [33: 20]. В случая ще откроим само безспорния факт, че макар и прекалено рано в исторически аспект, при това в условията на абсолютна царска власт, все пак римските граждани още тогава (мъжете) притежават едно изконно човешко право – да избират и да бъдат избирани.


Би следвало да се отбележи, че за разглеждания Царски период съществуват много малко документални факти и доказателства за наличието на привилегии на управляващия елит. Въпреки тази оскъдица все пак могат да се намерят някои исторически данни за проявленията на едни или други привилегии, които пряко произтичат от политическата власт. Ето само някои от тях: най-напред иде реч за прословутите царски привилегии от икономическо естество, каквито са например намаляването на дела на военната плячка, която трябва да получи войската, и нейното присвояване; налагането на извънредни повинности чрез неправомерни данъци, за да посегне на собствеността на гражданите; получаването на пристанищните налози, приходите от общинските земи, таксата за правото на паша върху общинските ливади, дял от реколтата, които ползвателите на държавни земи трябва да платят на царя; глобите в натура от добитък, различните видове конфискации [18: 42 – 44] и др. После ще откроим важната привилегия, която произтича от властта и дава право само на богатите знатни хора да носят името „патриции“ за разлика от всички незнайни и небогати родственици (и хора) [24: 28]; след това идва правото на първо гласуване в центуриатните комиции на т.нар. „първа класа“ и на класата на конниците, които винаги гласуват съгласно собствените си интереси и често пъти по предварително споразумение [22: 501]; и най-накрая разделението на местното население на Рим (патриции и плебеи) на шест имуществени категории, определени чрез поземления ценз, т.е. според количеството земя, която всеки притежава (а не според парите) [24: 28 – 29], а оттук и прерогативите за участие в обществено-политическия живот. Не можем да пропуснем и едни други привилегии – на сенаторите (чиито основни представители са патрициите), които условно ще наречем „религиозни“. В случая твърде отрано патрициите се ползват от цяла редица привилегии, най-важни от които са правото да действат като посредници между царя и боговете. Жреческите колегии си остават изключително патрициански до много по-късно време. Например най-видни жреци са: фламините, или „изгарящите жертвоприношения“, всеки от които се грижи за култа (богослужението) на отделен бог; авгурите, които предсказват бъдещето по летенето на птиците; салиите, или „танцуващите“, които омилостивяват бога Марс посредством свещени танци с оръжие; и най-сетне луперциите, или „вълчите братства“, които тичат покрай помериума (свещената граница на града) и по този начин изгонват злите духове и осигуряват плодородие за жените и добитъка в общината. Но жреците, или т.нар. „понтифекси“, са най-висшите измежду помощниците на царя в религиозните работи: именно те стъкмяват религиозния календар на общината, дават съвети на царя относно обредите и т.н., с други думи грижат се за изпълнението на религиозния и гражданския закон [27: 25 – 26], за да се реализират в живота неговите клаузи.


Всички тези привилегии са отчетени, без да калкулираме широките царски правомощия (привилегии), които произтичат от допълнителната симбиоза между царската и религиозната власт (специална храна, царски дворци, ловни излети и др.) като изключителни права и изгоди, принадлежащи само и единствено на владетеля. Следователно през целия този т.нар. „Царски период“ има тясно преплитане на конкретни политически (властови) и икономически (имуществени) привилегии, обслужващи олигархичните прослойки на римското общество в името на малка група знатни богаташи, които притежават властта и властовите ресурси.

Привилегиите на знатните в Римската република


Републиканската епоха в еволюцията на Древен Рим бележи началото си от 509 г. пр.н.е., откогато римската държава променя с течение на годините цялостното си държавно устройство от царство в република. (Според историческите данни Римската република се разделя на две републики: ранна република (V – III в. пр.н.е.), когато Рим завоюва цяла Италия и броят на робите се увеличава чувствително (и те рязко започват да се отделят от останалите слоеве на свободните); и късна република (II – I в. пр.н.е.), която бележи разцвета на робовладелските отношения в Италия и се отличава със създаването на римската средиземноморска държава) [24: 9]. Това става след премахване на царете и установяване на нови, републикански институции, с видоизменени функции, независимо че повечето от тях (институциите) носят същите имена като през Царския период.


Възходът на Римската република се свързва изцяло с установеното в Древния Рим държавно устройство, намерило своята адекватна форма в смесена конституция. Тя ще просъществува видоизменена в продължение близо на пет века, като същевременно Античният Рим ще израсне от малък град до огромна средиземноморска империя. И въпреки че еволюцията на това държавно устройство преминава през поредица политически сблъсъци и сътресения [5: 72], няма как да отречем появата на новата институционална структура на държавата.


Същността и функциите на Римската (сенатска) република в литературата са разработени изключително изчерпателно от политологическа и правна гледна точка, без обаче да се отчитат директните връзки на политическата власт със съществуващите привилегии. Затова първо ще акцентираме върху общото и специфичното на римските републикански институции (структури, функции, характер), въз основа на което ще изясним и проявленията на привилегиите в целокупния социалнополитически живот.


При оформянето на републиканската уредба в Древен Рим по подобие на Царския период се разграничават няколко основни институции, чрез които функционира политическата власт в държавата. Тези институции са [22: 517 – 539; 5: 72 – 98; 13: 60 – 71]:


1) Народни събрания


Още от реформите на Сервий Тулий в Древен Рим са познати три вида народни събрания (куриатни комиции, центуриатни комиции и трибутни комиции), които съществуват едновременно през раннорепубликанската епоха (а и много по-късно) ето как:


– куриатни комиции


Това е най-старият вид народни събрания (V – IV в. пр.н.е.), чиято роля и функции най-общо се свеждат до следното: утвърждаване на решенията на народните събрания по центурии за избор на магистрат, за приемане на закони и др.; даване на империум на висшите магистрати, които имат такова право след техния избор; предоставяне на инвеститура (въвеждане на васал във владение на феод, придружено с церемония) на някого от жреците; вземане на отношение по някои въпроси на родовата организация (семейства, родове, курии, осиновяване, завещания) и др.


– центуриатни комиции


През двете столетия на раннорепубликанската епоха властта в тази институция остава по същество в ръцете само на богатите римски граждани. Настъпват обаче известни помени във функциите на центуриатните събрания. Според тях постепенно една част от въпросите, които са в правомощията на куриатните комиции, преминават в тези на центуриатните, като най-общо функциите на центуриатните комиции се свеждат до: първо, избор на магистрати, консули, претори, военни трибуни с консулска власт, цензори и децемвири; второ, законодателна дейност – на принципа, че обществените институции могат само да приемат или да отхвърлят предложен законопроект от действащите магистрати, които имат правомощия да предлагат закони (събранието няма право да обсъжда и да гласува предложения от свои членове); трето, обявяване и прекратяване на война; и четвърто, съдебни правомощия, при които центуриатните комиции са висшата апелативна инстанция, и действията и решенията на висшите римски държавни магистрати могат да се обжалват само пред тези комиции. Заедно с това центуриатните комиции решават и поставени въпроси за държавна измяна, за действия срещу държавата, за властта и неприкосновеността на висшите магистрати и др.


– трибутни комиции


Характерът и функциите на трибутните комиции се променят съществено през раннорепубликанската епоха в сравнение с времето на възникването им в края на Царския период. Промените стават постепенно и са тясно свързани с борбата на плебеите срещу патрициите. При тях структурата и администрацията на трибите се превръщат в основни системи на вътрешните работи на републиканската организация. Така трибутните комиции имат по същество няколко основни функции: управление и контрол на цялостния живот в трибите; избор на различни магистрати в римската държавна администрация; законодателни правомощия; и функции в съдебната власт.


Важно е да се каже, че законодателната власт на трибутните комиции е на първо време твърде незначителна, защото за начало на избирателните правомощия на трибутните комиции обикновено се смята Законът на Публилий Волерон от 472 г. пр.н.е., който дава право на плебейските събрания по триби да избират плебейските магистратури. След този закон в плебейските събрания по триби са избирани народните трибуни и почти всички нисши магистратури, като плебейски едили, квестори, куратори, различни видове трибуни и др. (по-късно квесторите и военните трибуни също са номинирани от трибутните събрания).


С течение на времето – изтъква Вл. Попов – „трибутните събрания станали (…) силни обществено-политически институции, които в много отношения били противопоставени на центуриатните комиции и се конкурирали с тях във вътрешнополитическия живот на Рим през раннорепубликанската епоха. Имущественото състояние на римските граждани нямало никакво значение в трибутните събрания. Тази особеност превърнала твърде рано трибутните комиции в единствените конституционни институции, където римските граждани били третирани действително като пълноправни граждански лица“ [22: 521]. По този начин се създава стабилна система за демократично участие на гражданите в обществено-политическия живот на древноримската република, която не е зависима само от имущественото положение на хората в онази далечна историческа епоха.


2) Сенат

Налага се да припомним още в началото, че Сенатът (т.е. Съветът на старейшините от всичките триста рода) като институция стои начело на родово-племената римска община, като в неговия състав са привличани хора със знатен произход –  патриции. Те като първопроходци държавници се наричат „бащи на държавата“ и обсъждат всички въпроси в Сената, които впоследствие окончателно решава Народното събрание. Освен това в римската монархия няма закон за наследствено предаване на властта, а царят се избира от Народното събрание с участие на Сената, поради което той (царят) едновременно изпълнява няколко функции – на военен вожд, на върховен жрец, а понякога и на върховен съдия.


Държавното устройство на Римската република изобщо (и Сенатът като институция в частност) от нейния класически период (III – II в. пр.н.е.) е описано като „смесена конституция“ от известния историк Полибий, който е непосредствен свидетел на събитията от онова време. Попаднал като заложник през 167 г. пр.н.е., той живее във висшето общество на Древния Рим в продължение на цели 17 години (до 150 г. пр.н.е.), като това обстоятелство му позволява да опознае отблизо и в подробности не само държавните институции и техните взаимоотношения, но и главните действащи лица на политическата сцена на епохата. Затова и разсъжденията на Полибий относно Конституцията на Рим се отнасят до периода, определян като „Златен век“ в развитието на републиката (вж. повече подробности за тълкуванията на Полибий във: 5: 81 – 83).


През раннорепубликанската епоха римските сенатори не са избирани, тъй като след унищожаването на царската власт консулите съставляват списъка на членовете на Сената. Същевременно работата на римския Сенат протича при строго установени правила, като обикновено се свиква и ръководи от консулите, а в тяхно отсъствие – от преторите. Тогава заседанията на Сената биват два основни вида – нормални и извънредни, като отсъстващите безпричинно са глобявани.


Според римската държавна уредба Сенатът формално и по същество представлява съвещателен орган на действащите висши магистрати. В действителност обаче той е висш орган на римската държава и има обширни функции във всички обществени сфери. Подредени по степен на важност, тези основни функции на Сената биват: 1) спазване на законовата уредба на страната, т.е. на конституционния ред; 2) променяне на системата за управление на държавата и възлагане на неограничена власт на магистратите (вкл. и „въвеждане“ на диктатори, ограничаване на властта на консулите и народните трибуни и др.); 3) осигуряване и контролиране на вътрешната сигурност; 4) утвърждаване на всички избори на различните магистрати, проектозаконите на центуриатните комиции и др.; 5) обявяване на война и сключване на мир (за обсъждане от центуриатните комиции); 6) водене на външната политика на страната; 7) управление на държавните финанси в приходната и разходната им част; 8) владеене, разпореждане и контролиране на държавната собственост; 9) определяне на различните разходи за всички държавни длъжностни лица (вкл. консулите и военноначалниците) и контролиране на тяхното разходване; 10) фиксиране и отпускане на средства за всякакви видове обществени дейности, осъществявани от консулите, едилите и магистратите и др. (вж. по-подробно за тези функции във: 22: 525 – 526).


Изобщо римският Сенат притежава твърде много власт, включително и върховен контрол върху всички въпроси, отнасящи се до религията, висшата съдебна власт (главно в териториите, подчинени на римската държава) и пр. И макар че неговите решения имат не задължителен, а препоръчителен характер за висшите римски магистрати, реално практически римският Сенат е най-висшият орган в държавното управление.


3) Консули (в случая използваме този термин като част от т.нар. „магистратури“ (висши държавни длъжности), защото е по-популярен и известен в различните научни източници)


Генезисът на тази институция има своите дълбоки корени в царската власт, като според Т. Момзен разликата е в това, че „на мястото на един пожизнен цар се появяват двама годишни, които се наричат военноначалници (pratores) или съдии (indices) или просто колеги (consules)“ [18: 52]. Така, чрез принципа на колегиалност, висшата власт е предоставена не на двама служители съвместно, а всеки консул я упражнява самостоятелно по подобие на царя. С други думи консулите са почти това, което са преди тях и царете, – най-висши управници, съдии и военноначалници (вкл. и религиозни водачи), заключава цитираният автор. Същевременно властта на тези двама консули е разсредоточена, като в нейните рамки се създават няколко помощни длъжности, които са общо шест: претори – хора с власт и военни правомощия, които са втори по ранг и значение в държавната йерархия (след консулите); квестори – оторизирани да съдят за престъпления против обществения ред; едили – притежаващи специфични функции, близки до полицейските; ковчежници – работещи с финансите в държавната хазна; и цензори – надзираващи различни държавни слоеве (вж. подробната институционална характеристика на тези органи във: 22: 529 – 536). И нещо последно: дейността на консулите не е безконтролна, защото се следи както от Сената, така и от народните трибуни, т.е. те носят непосредствена отговорност пред римския народ, тъй като са известни и редица случаи, когато някои от консулите са осъждани, след като паднат от власт.


4) Народни трибуни

Тази институция е специфична в римската държавна уредба, защото чрез нея народът участва в управлението на държавните дела. Тя не е пряко свързана с управленските функции на държавата, но чрез нея се осъществява реален контрол върху държавното управление, понеже се влияе върху вземането на различни решения. Сиреч това е институция с отличителен и твърде демократичен статут в републиканската политическа система на Античен Рим.


В този мисловен порядък особено съществено е да се изтъкнат големите демократични права, които имат народните трибуни, буквално превърнали се в защитници на гражданите. Така например плебейските трибуни, съставени изцяло от народа (без да включват патриции) и излъчвайки измежду тях определен брой трибуни (по местожителство), образуват собствени събрания със следните права и прерогативи: право на неприкосновеност на трибуните от страна на властта; право на протест (вето) срещу взети решения от магистратите и отмяна на тяхната законна сила, ако имат такава; право да свикват плебейски събрания за поставяне, разискване и гласуване на важни общодържавни въпроси; както и същественото право гласуваните от трибуните решения да имат силата на закон (с изключение само на въпросите за обявяване на война или мир и избора на магистрати).


Съвкупното проявление на тези права в реалния живот на римската държава по същество превръща плебейските трибуни в действителен стожер на народовластието, защото те де юре спират и преустановяват решения както на законодателната, така и на изпълнителната власт, което пък на свой ред осигурява равновесието на различните видове власт. Тъкмо в това се съдържа огромната значимост на римския демократизъм, доколкото подобни държавни органи на властта човешката история почти не познава след упадъка на древната република в края на старото хилядолетие (І в. пр.н.е.) (вж. по-подборно за народните трибуни във: 17: 283 – 284).


Трябва обезателно да се отбележи още една важна особеност в римското общество, която се отнася до структурирането на отделните социални групи в републиката. Това е свързано с установяването на римското робовладелско общество, при което хората се различават помежду си не по своя произход, а по имуществото и мястото, което заемат в социалната йерархия. Така според Д. Попов се сливат върховете на двете ключови съсловия – патрициите и плебеите, в единна господстваща класа на свободните римски граждани – цивес романи, в противовес на класата на робите. Тоест горната и богата прослойка на плебса се обединява и слива със запазилите се патрициански родове, като образуват заедно новото знатно съсловие на нобилитета (от „нобилис“ – „знатен“, „благороден“, „известен“), като участниците в него се наричат още „оптимати“ (от „оптимус“ – „най-добър“) [23: 39]. Към нобилитета може да принадлежи всеки гражданин, който има съответното имуществено състояние, за да може да заема висши държавни постове, чиято мощна икономическа основа е едрото земевладение, а неин политически фундамент – силната земеделска аристокрация [23: 39]. Това – първо. И второ, налице е и друга заможна социална група, съставена предимно от занаятчии и търговци, които в икономическо отношение са много активни и се обединяват в т.нар. „конничество“. То пък от своя страна се обособява в такова специфично съсловие, което оформя тогавашната търговско-лихварска и парична аристокрация (и финансов елит), активно участващи в деловия живот на обществото [23: 39]. С една дума казано, формира се и втора, малобройна прослойка от граждани като самостоятелна класа в държавата, достатъчно богата, известна и представителна, за да може да се включи в разпределението на обществените блага и привилегиите.


Разбира се, в институционалната структура на Римската република се съдържат и други държавни органи (магистратури) (такива са например: извънредната магистратура с длъжността на т.нар. „диктатор“, която възниква поради необходимостта да се съсредоточи цялата власт в ръцете на едно лице, когато има голяма опасност за държавата (диктатурата е установена през 501 г. пр.н.е.); началникът на конницата, който се смята за помощник на диктатора и изцяло му е подчинен във военно отношение, и др. [22: 538 – 539], които също имат важно значение за нейното социално развитие, на които не е необходимо да се спираме тук.


Обобщено казано, основните елементи на римското държавно устройство в контекста на смесената конституция са три водещи: народът, който се изявява чрез народните събрания и трибуните на плебса; Сенатът, който приютява тогавашната аристокрация; и консулите, които се избират за ограничен период от време, за да действат от името на държавата. В този смисъл отделните елементи притежават и собствено предназначение: консулите въплъщават в себе си монархическия елемент, Сенатът – аристократическия, а народът – демократическия. Тоест всички функции на държавата са така равномерно разпределени между нейните елементи, че е много трудно да се определи каква точно е формата на управление [5: 83]. Това обаче не променя отрадното историческо обстоятелство за демократичните компоненти в устройството на Римската република, както и още по-безспорното обстоятелство за съществуването на различни привилегии по висшите етажи на държавната власт.


След разгледаните институционални характеристики дойде време да анализираме по-конкретно и използваните привилегии от управляващия елит в римската републиканска система през същия период.


Привилегиите в древнорепубликанската римска действителност намират своето реално проявление в йерархичната структура на длъжностите в публичната власт, от мястото в която зависят и размерът и качеството на тези привилегии – заплатите, пенсиите, земята, събирането на данъците и т.н. [28: 36]. При това особеностите на политическата йерархия са една от движещите сили както на борбата между водещите класи в обществото, така и на съперничеството между прослойките вътре в самите класи. С течение на времето тези класи придобиват облика на най-видните богати и знатни обществени групи и постепенно се обособяват като водещи в римската държава. Така е, защото според Х. Ортега-и-Гасет старите фамилии натрупват от поколения на поколения трайно богатство, което осигурява създаването на типична аристокрация, чиито компоненти са знатност, богатство, умения. Естествено всичко това води със себе си до необходимото социално надмощие (и „кръжащите около знатните нисши социални слоеве плебеи, и др.“ [21: 187 – 188] на заможните класови прослойки, които, имайки правото да участват във властта, разпределят и публичните блага, и обществените ресурси, и политическите привилегии.


От такава гледна точка следва да се изтъкне, че привилегиите от властово-политически характер, на първо място, са зависими от прилагания висок имуществен ценз (основно върху земята), и на второ място, обхващат най-заможните патриции и плебеи, между които съществува остро политическо противоборство за висшите длъжности в държавната йерархия. В този смисъл богатите плебеи получават изключително важна привилегия, а именно изравняване на гражданските им права, при което могат активно да участват в обществения и политическия живот [22: 506 – 507]. Това е съществена политическа привилегия на богатата плебейска върхушка, за чийто малцинствен състав тя има огромно политическо значение.


Както във всички древни общества, така и в републиканския Рим първият атестат за повечето длъжности в политиката е значителният размер на богатството, или изискуемият имуществен ценз. На тази класическа привилегия сериозно внимание обръща английският специалист по класически цивилизации Мери Биърд, която изтъква, че никой не може да се кандидатира на избори, без да премине финансова проверка, изключваща повечето граждани. Без да знае точно какъв е имущественият ценз, тя по косвени данни заключава, че е ограничен (цензът) до най-високия връх на имуществената стълбица – класата на т.нар. „конници“ [4: 156]. А що се отнася до самото гласуване, тогавашната избирателна система изцяло дава превес на богатите, защото имущественият ценз обхваща всички други заможни и знатни съсловия (аристократични, сенаторски, нотабилски). Така например в центуриатната комиция всеки центурий има един глас, без значение колко души има в него; конниците имат осемнайсет центурии (гласа), инженерите и музикантите – по два, пролетариите – една центурия, и пр. [29: 64]. Тоест системата всячески фаворизира богатите класи, които винаги гласуват първи и фактически предопределят гласуването по всички въпроси.


Измежду всички знатни съсловия в Римската република на особена почит като привилегировани в държавата са 300-тимата души сенатори. Те олицетворяват аристократичния елемент в държавното устройство и заемат централно място в системата на управление, поради което тяхната длъжност е пожизнена. Наред с това статутът на сенаторите е диференциран според техните изборни длъжности през предходната им кариера. И друго, те имат изключителните права (привилегии) да участват едновременно и в пренията, и в гласуванията [5: 89] и в цялостната работа на Сената.


Солидният обществен престиж на римските сенатори се определя и свързва с понятието „достойнство“, което се поддържа с големи разходи за представителни нужди. Например всеки сенатор задължително разполага с къща в Рим, организира разкошни приеми за гости и си създава подобаваща свита от обслужващ персонал (камериери, чистачи, готвачи, сервитьори, охранители и др.), за да посреща за държавна сметка многобройните си гости [5: 89 – 90]. Нещо повече – обикновено от сенаторското съсловие (или нотабилитета) се избират висшите държавни магистрати, каквито са консулите, цензорите, диктаторите, преторите и др. [22: 631], което е друго важно право (и привилегия) на чиновете на римския републикански Сенат.


За високото обществено положение на сенаторите говори още един действителен факт: те се обличат по различен начин в сравнение с другите римляни, имат златни пръстени и носят специални знаци за високото достойнство, което неизменно им се признава от държавата. Това облекло представлява особена туника, специално извезана с широки вертикални пурпурни ивици; сенаторска тога (наречена „тога претекста“), която е знак за високия им обществен авторитет (и състояние), и др. По-късно, или към края на републиката, на сенаторите се определят и специални места по време на публичните игри и представления [22: 524]. Тоест по този начин са наложени още в онова далечно време привилегиите за отделни облекла и дрехи на сенаторите с пари от държавната хазна, за да се поддържа винаги в блестяща форма имиджът на тогавашните управници.


В Римската сенатска република богатството и властта намират ярък израз във външната символика на правоимащите елити, защото съществуват резки статутни различия по отношение на облеклото, храната, жилищата, украшенията. Вече подчертахме, че месото в храната е привилегия на богатите, на елита и на част от средните слоеве. Сиреч в прединдустриалните цивилизации продуктите с външен, неместен произход са достъпни само за елита и за средните слоеве. Това са важни властови символи на висшата аристокрация в Древен Рим, каквито са например колесниците, използвани в погребални процесии, за лов, война и състезания. Заедно с това бойните колесници са особено характерни за войните през II и I хил. пр.н.е., а скъпите защитни средства, като шлемове, ризници, щитове, също са достъпни само за богатите – военната аристокрация и бойците от средните слоеве (конниците, рицарите) [15: 152]. В този смисъл можем да говорим и за привилегирован елит във военната сфера (военни привилегии) в древноримското общество, доколкото единствено и само определено социално малцинство има право да използва скъпи военни аксесоари.


Може би ще прозвучи парадоксално, че в Римската сенатска република се развива една твърде специфична, но и реална дейност, като „търговията с гласове“ от страна на сенаторите, която според нас е ярко проявление на политическа привилегия в древното общество. Достоверни данни за нея ни предоставя социалдемократът К. Кауцки, който в книгата си „Произход на християнството“ (вж. подробното изложение на тази привилегия във: 14: 116 – 118, на когото се основаваме на тази и следващите страници) подробно анализира политическата „търговия с гласове“ в Римската република, изтъквайки, че всеки богат римлянин и всяко богато семейство разполага с многобройни гласове, които те управляват в интерес на кликата, към която безусловно принадлежат.


Така няколко клана богати семейства държат управлението на държавата в ръцете си и редовно налагат избора на свои членове на висши държавни длъжности, а чрез това и в Сената. В случая демокрацията не променя много нещата, освен че позволява и на богатите плебейски семейства да влязат в този кръг, който по-рано е бил запазен само за патрициите.


Защо това е така? Защото избраните консули и претори трябва да изкарат първата година от своята служебна дейност в Рим. През втората година всеки от тях поема управлението на една провинция и се старае да се обезщети за разходите, които му струва избирането му, и освен това да изкара и печалба за себе си, понеже не получава възнаграждение, тъй като длъжностите са „почетни“. От друга страна надеждата за печалба, която може да се получи в провинцията чрез изнудване и подкупи, а понякога и чрез обикновен грабеж, е причина да се води настървена борба за тези длъжности, така че различните кандидати все повече и повече се надпреварват в стремежа си да спечелят благосклонността на народа. Поради това колкото по-големи стават облагите, които лумпен-пролетариите извличат от своите права на граждани, продавайки гласовете си, толкова е по-голям подтикът за селяните, притежаващи римско гражданство, да се откажат от своето оскъдно затруднено съществуване на село и да се преместят в Рим. Това увеличава броя на имащите право на глас лумпенпролетарии, а с това и претенциите към кандидатите. Всичко това довежда нещата до тотален негативизъм и през 53 г. пр.н.е. купуването на гласове предизвиква такова търсене на пари, че кредитният процент рязко се покачва и настъпва парична криза.


„Нобилитетът (служещата аристокрация) е трябвало много да плаща“ (Т. Момзен), защото гладиаторски игри например струват 720 хил. сестерции (150 хил. марки). Но той ги плаща охотно, понеже по този начин прегражда възможностите за политическа кариера на хора, непритежаващи богатства [14: 118]. А нобилитетът трябва доста често да плаща, тъй като всяка година се провеждат нови избори. Затова той плаща не само от честолюбие, а защото знае, че така купува разрешение за изключително изгодния грабеж на провинциите и, разбира се, прави много добра сделка за себе си.


„Демокрацията“, т.е. господството на няколко стотици хиляди римски граждани над цялата Римска империя с 50 до 60 млн. жители, във висша степен способства за ускореното разграбване и разхищаване на богатствата на провинциите (подчертаното е мое – Г. М.), като значително увеличава броя на участниците в него. И не само наместниците се стремят да извлекат максималното, но всеки от тях води със себе си цяло ято „приятели“, които са му помогнали при изборите и идват да крадат и грабят под негово покровителство“ [14: 118], завършва анализа си К. Кауцки. Това е основната причина да считаме, че „търговията с гласове“ е специфична разновидност (форма) на политическите привилегии в републиканския Рим, тъй като се ползва само от управляващото и богато малцинство (олигархия) за осигуряване на високи постове във властта. (Проблемът за „търговията с гласове“ подробно и изчерпателно е разгледан в неговия исторически и политологически контекст във: 16.)


В Древния Рим на изключителен привилегирован статут заедно със сенаторите се радва и т.нар. „конническо съсловие“, или конниците, които във войската са лица със значителни имуществени възможности (в късната република това е търговско-паричната аристокрация, едрите земеделски стопани и др.). И въпреки че към края на републиката водят битки против привилегиите на нотабилите, самите те (конниците) изобщо не се отказват от тях. Поради факта, че това съсловие е признато за наследствена аристокрация, то например получава немалко права и постове в политическия и обществения живот, като членове на съдебни учреждения, управители на провинции, финансови агенти, офицери в армията и т.н., а за част от тези висши длъжности се полагат и съответните представителни разходи (облекло, храна и др.) по подобие на сенаторското съсловие.


Към разкритите привилегии от политическо естество би трябвало да се посочат и някои, които се развиват в икономическата сфера на Римската република. Тези „икономически привилегии“ намират широко приложение сред богатите и олигархични съсловия, за което говорят следните по-съществени факти: 1) при конниците (в края на републиката) това е откупната система на римските държавни финанси, при която едно отделно лице по договор срещу предварително заплащане на определена твърда сума може да откупи от държавата даден държавен имот (императорски имения, мини и др.), както и да събере съответния данък за една или повече години [3: 85], разбира се, в своя полза; и 2) при центуриите не само че не е задължително да си плащат данъците (т.е. не ги плащат), но и редовно са освобождавани от военна служба [20: 334]. Или, тук става дума едва за няколкостотин богати велможи, които благодарение на своето властово политическо и икономическо положение се ползват от тези привилегии в ущърб на държавата.


Интересно е да се отбележи и една друга привилегия в Римската република, която не засяга пряко централните институции на властта. Става въпрос за изключителното право на старото гражданство да заема всички общински длъжности и така да ползва всички общински привилегии [18: 81], които заедно с огромните богатства изцяло се трупат в ръцете на малцина аристократи. Това е нова разновидност в привилегированото положение на овластените местни персони, която внася допълнителни щрихи в богатата палитра от различни привилегии на управляващия политически елит (централния и местния).


От всичко, казано дотук за еволюцията на привилегиите през този републикански период, може да се заключи, че тяхното разпространение перманентно нараства (в сравнение с Царския период) независимо от някои демократични порядки в общественото устройство на Древен Рим.

Императорските привилегии в Римската империя


Въпросът за характера и проявленията на привилегиите през имперския период ще започнем с историческа бележка, която е следната: известно е, че империята като вид държавно устройство в Древен Рим се подразделя на два основни типа – ранна (I в. пр.н.е. – III в. н.е.) и късна (III – V в. н.е.) [22: 677; 734]. Но ние тук, както вече споменахме, ще разгледаме разпространението и използването на привилегиите от политическия елит само в ранната Римска империя (епохата на принципата – 27 – 284 г.) поради обстоятелството, че те (привилегиите) действително намират твърде широко приложение във всички пори на властта в сравнение с късната Римска империя. Преди това обаче нека характеризираме накратко какво представляват империите като типове политически режим (и система).


Към архаичните типове политическа система, зародили се в древността, следва да причислим и империята, която е силно развита и разпространена през този период. (Империя – лат. ез. imperium – власт – 1. Монархическа държава, на която владетелят се нарича император. 2. Период от съществуването на една държава, през който тя е управлявана от императори. 3. Колониална държава, която като метрополия изсмуква природните богатства на завладените от нея колонии [вж. 26: 296].) Това е една от най-дълго съществувалите форми на държавно управление, имаща няколко основни съдържателни характеристики: 1) държава, която е основана на завоеванията, и правителство, опиращо се на армията, т.е. империите могат да се разглеждат като разновидност на военните диктатури; 2) многонационални държави в империите, при които един от съставляващите я народи господства над останалите; и 3) държавни империи в древността и през Средновековието, функциониращи като еднолични политически режими, опиращи се на един човек (господар, диктатор, авторитет), разпадащи се след неговата смърт. Или, империите са мимолетни образувания, които най-често се раждат от сливането на изключителна личност и нова военна технология, с която се превъзхождат останалите армии през съответното историческо време [11: 296 – 297] (например Кир и персийската конница; Чингис хан и степната конница; Александър Велики и македонската фаланга и др.).


И така, за начало на Римската империя (ранната) се приема установяването на едноличната власт на Октавиан Август след края на гражданските войни в Рим, като дотогава всички произтичащи събития са пряко свързани с републиканската конституционна уредба. Именно тогава Октавиан е записан като пръв сенатор, т.е. като принцепс, и получава от Сената титлата „август“, означаваща (и възприемана като) „възвеличен“, „прославен“, „всемогъщ“. А официалната титулатура на Октавиан от този момент става „император цезар август, син на Божествения“. Чрез събития, състояли се през януари 27 г. пр.н.е., окончателно се установява краят на Римската република и респективно се полага началото на империята в нейната най-ранна форма, наречена още „принципат“ [11: 677 – 678]. И друга специфична особеност: властта на Октавиан Август представлява тотално единовластие (или монархия), което обаче е скрито в републиканска форма на управление, т.е. то е реализирано в границите на тогавашната републиканска конституция [11: 677 – 678] (която все още не е отменена).

От такива позиции ще интерпретираме от тук нататък функционалните характеристики на институциите и нормативната уредба на властта и властовите отношения в ранната Римска империя.


1) Император (принцепс)


При новата уредба на римската държава, създадена от Октавиан Август, старите републикански институции са напълно запазени; магистратите, Сенатът и народните събрания продължават да съществуват. Обаче наред със старите републикански магистрати се явява един нов магистрат, наречен „принцепс“ или „император“. Какви са неговите функции? Императорът притежава до живот: първо, власт върху всички войски, както и върху управлението на всички провинции, където се държат войски; и второ, трибунска власт, от която следва право на независимост и неприкосновеност. Всъщност той черпи своята власт от народа и Сената, които му я дават с особен закон, гласуван при неговото коронясване. (Въпросите на императорската власт, държавните институции и нормативната база на ранната Римска империя са разгледани задълбочено от проф. Петко Венедиков, на чиито становища ние тук и на следващите страници се опираме [вж. 9: 18 – 22].) Освен това своите провинции императорът управлява чрез собствени чиновници, като за тяхното управление съществува отделно императорско съкровище (фиск), в което постъпват доходите от тези провинции и от което се черпят нужните за управлението средства. Тук обаче императорското достойнство, понеже е само магистратура, не се наследява. И нещо друго – императорът взима мерки още приживе да посочи наследника си, като го направи свой съуправител, при това той обикновено осиновява наследника си.

2) Сенат и Народно събрание

Различното тук е, че сенаторите се назначават от императора, а функциите на Сената се разширяват, защото той управлява чрез магистрати провинциите, в които не се държи войска, и държавното съкровище (т.нар. „aerarium“; отделно от императорското). И още, Сенатът избира магистратите, като постепенно неговите решения добиват силата на закон, което вече е възприето в средата на II в. н.е. Народното събрание продължава да притежава законодателна власт, но я упражнява все по-рядко и по-рядко. Например последният закон, гласуван от него, който е известен, е чак от края на I в. н.е. Тук законите и плебисцитите са все още източник на държавността и правото, защото законодателната власт на народните събрания не е отнета, макар че има рядко гласуване на закони от Народното събрание. И друго, през този период има нов източник на правото – сенатус консулта (senatus consulta), каквито са решенията на Сената, имащи силата на закон в средата на II в. н.е. Тези сенатус консулти от края на тази епоха, гласувани по предложение на императора, се означават от името на императора (orations principis), тъй като то (предложението на императора) никога не е отхвърляно от Сената, нито пък е сериозно обсъждано.


3) Магистрати и чиновници

Републиканските магистратури продължават да съществуват, само че от времето на император Тиберий се избират не от Народното събрание, а вече от Сената. Някои от тях, главно консулите, изгубват значението си поради господстващото положение на императора в държавата. Тоест покрай магистратите се появяват сега и императорски чиновници, с помощта на които той упражнява своите функции. Такива са например префектът на преторианците (началник-гвардията), префектът на столицата (началник на полицията в Рим), префектът на прехраната и императорските легати, чрез които той командва войските и управлява своите провинции. За отбелязване е и това, че за разлика от магистратите, императорските чиновници получават заплата и се назначават без срок.


4) Императорски конституции

Към средата на II в. се приема, че императорът разполага с делегирана му от народа законодателна власт и че следователно неговите разпореждания имат силата на закон. В този контекст императорските конституции са четири вида: едикти – които имат сила само докато той е на престола, но за разлика от другите едикти, императорските имат много по-голяма властова тежест; мандати – нареждания на императора до администрацията, които действат само докато императорът е на престола; декрети – решения на императора по дела, по които той е съдия, които обаче имат действие само за делото, по което са издадени, като при разрешаването на други подобни случаи съдията се съобразява с това, което е приел вече императорът; и рескрипти – резолюции, дадени от императора на заявления, като те са задължителни само при разрешаване на случая, по който са издадени [9: 20].


Напълно логично е да се обобщи, че при такава структура на държавните институции в Римската империя властта се отличава с ярко изразени авторитарни белези, изцяло свързани с едноличния монарх. В този смисъл обаче следва да се отбележат и някои същностни особености при Октавиан Август, които според Вл. Попов се проявяват и в империята, в т.нар. „принципат“ (от името на магистратурата принцепс на Сената), а именно: едната се свежда до това, че едновременно се заемат всички висши републикански магистратури в Рим, което е недопустимо за съединяване в класическата република; и другата е тази, че императорът заема пожизнено всички висши държавни магистратури независимо от факта, че според републиканската конституция те са мандатни, със срок една година [22: 678]. Или, при такава изключителна монархическа власт на императора е налице тотално съчетаване на пожизнена консулска (изпълнителна) с трибунска (контролна) и висша военна власт, неограничавана и неконтролирана от никого и нищо [22: 678 – 679]. Следователно съвършено естествено е да се предположи, че и многоликите видове привилегии ще намерят еднолично и съсловно приложение като неизбежен атрибут на императорската власт.


На фона на тази „тоталитарна институционалност“ нека сега се впуснем последователно в безконечния свят на римските привилегии, като, разбира се, започнем с най-видимите и лични изгоди от властта – императорските. Защото по израза на един от видните римски прависти от III в. – Улпиан, за римските императори са валидни преди всичко две ключови максими: първата от тях гласи, че „това, което се харесва от императора, има силата на закон“, а втората – „императорът е свободен от законите“ [30: 56]. При това, както е известно, императорската власт има свещен характер, като мнозина от принцепсите са обожествявани след смъртта им, докато други още приживе се ползват със статут на полубожество подобно на царете от предходни исторически епохи (за какъвто се смята Калигула). С други думи императорските привилегии са напълно закономерно явление, тъй като пряко произтичат от властта (преки привилегии), имат институционален характер, като техните мащаби и проявления зависят само и единствено от волята на монарха.


Едва ли има някакво съмнение, че за римските императори тронът винаги е върхът на материалния успех. Защото по думите на К. Варналис, стъпили веднъж горе, те стават абсолютни господари на държавната хазна и неконтролирани от никого грабители на провинциите. Освен това могат да конфискуват имуществото на всеки римски гражданин. Единствената им цел е личното благополучие и задоволяването по всички възможни начини на безмерните им желания, позволени и непозволени. Безсрамен мързел – ето едно от най-големите им наслаждения. Да управляват, без да се безпокоят за каквото и да е [7: 197]. Това е тяхното управленско, морално и житейско кредо. В този смисъл и въз основа на изложените властово-институционални прерогативи ще кодифицираме най-характерните императорски привилегии, както следва:


1) Обожествяване на императорите

Подобна привилегия не е новост за политическия живот в Древен Рим, тъй като тя намира приложение много преди възникването на Римската империя, но тук приоритетно се откроява основната характеристика на императорската власт – нейната „божественост“. Защото още от времето на Август всеки император след смъртта си се причислява към боговете, като в източните части на империята той получава гръцкото име Сотар, или Спасител. Нещо повече, прочутият император Калигула (12 – 41 г. н.е.), известен с титлата си „звезда на народа“, макар и властвал само четири години, още приживе заповядва да бъде почитан в Рим не като полубог, а като истински бог, доколкото е дълбоко убеден в своята божественост. В потвърждение на това К. Кауцки цитира неговите думи: „Както тези, които пасат овце и волове, самите те не са нито овце, нито волове, а са с по-висша природа, така и тези, които са поставени да властват над хората, не са хора като другите, а богове“ [14: 148 – 149]. По-късно Юлий Цезар е първият, дръзнал да поиска от римляните да бъде почитан като бог, тъй като се хвали с божествения си произход, понеже неговата прародителка била Венера… [14: 146]. Или, тази привилегия е фундаментална, защото с нейното прокарване в социалнополитическия живот се „отварят“ други врати – за придобиване на необятни властови изгоди от императорите поради тяхното олицетворяване с Всевишния.


2) Култ към императорите


Вероятно за някого това е само политическо явление, а не императорска привилегия, на което културно ще възразим, че в случая култът към императора е основна привилегия, доколкото произтича от неговото обожествяване и тъй като се „въвежда“ от властелина император единствено за неговата персона, и то приживе (никой друг няма такова „право“). Ето какво свидетелства изследователката М. Биърд по този повод за император Август: „Едно от неговите най-значителни и трайни нововъведения е, че залива римския свят с портретите си: главата му върху дребните монети, каквито хората носят в джобовете си; мраморни или бронзови статуи в естествен или по-голям ръст по обществени площади и храмове; миниатюри, щамповани или гравирани върху пръстени, геми и сребърни прибори за хранене. Мащабът на това явление е неизмеримо по-голям от всичко подобно дотогава. Няма римлянин от по-ранно време, който да има повече от няколко известни портрета, а и автентичността на повечето от тях така или иначе не е сигурна (изкушението да дадем име на някоя принципно анонимна скулптурна глава или да придадем по-определени черти на Цицерон, Брут и други често се оказва непреодолимо въпреки липсата на доказателства). Дори за Юлий Цезар, като изключим монетите, има само два много съмнителни предполагаеми портрета, направени приживе. За сравнение навсякъде из римските територии и отвъд тях – от Испания до Турция и Судан, има около 250 статуи, които изобразяват Август в множество различни превъплъщения – от героичен завоевател до благочестив жрец“ [4: 290]. Очевидно е, че императорският култ е особена, но и изключително характерна политическа привилегия за почти всички властелини на тогавашната римска държава.


3) Лична императорска хазна


Изключителна императорска привилегия, наричана „фиск“ (в буквален превод „чанта за пари“), която хазна е много по-богата от старата държавна хазна (ерарията). В тази лична хазна, чийто създател е Октавиан Август, постъпват доходите от такава богата страна, като Египет, превърнала се в лична негова собственост; освен това той става управител на провинциите Галия, Илирия, Македония и Сирия, от които присвоява средства; армията, която наброява 300 хил. души, също остава в ръцете на императора и т.н. [31: 88]. Сиреч императорите дублират собствената си държавна хазна със своя лична, като по този начин присвояват и заделят огромни безотчетни финансови ресурси за своите персонални щения, прищевки и охолен живот.


4) Сливане на висши длъжности


Внедряването на тази привилегия се дължи основно на Цезар, който, след като приема титлата „диктатор“ (46 г. пр.н.е.), утвърждава в обществото принципа едно и също лице да изпълнява едновременно няколко държавни длъжности. Така например от 48 г. пр.н.е. той всяка година е избиран за консул, постоянно получава трибунски прерогативи, изпълнява длъжността „цензор“, става велик понтифекс и др. Междувременно се сдобива с титлата „баща на отечеството“, а званието „император“ влиза в състава на името му, сочейки личната връзка на Цезар с войската [24: 167 – 168].


Според историка Д. Попов по време на управлението на доживотния „вечен“ диктатор народните събрания, които продължават да се събират по обичай, изгубват своето политическо значение, доколкото Цезар свободно се ползва от правото на препоръка за заемането на различните длъжности. И тъй като неговите предпочитания се гласуват с послушание, фактически изборите на отделните лица се подменят с тяхното назначаване. Сенатът също е реорганизиран и съставът му е увеличен на 900 души, много от които са хора без аристократичен произход, военачалници от армията – лично задължени на Цезар, а някои дори са негови освободени роби [24: 167 – 168]. Всъщност такова тотално преплитане и сливане на важни висши длъжности в държавата като концентрация на власт в ръцете на императора действително е привилегия от най-високо (недосегаемо) естество, което не е често срещано явление в държавните устройства на античните общества.


5) Купуване на политически длъжности


В древноримската политическа практика това е една от най-разпространените и известни императорски привилегии. Затова тук ще приведем един очевиден пример от властването на Цезар (46 – 44 г. пр.н.е.), който, за да си набави много пари, взима огромни суми назаем, ограбва провинциите и т.н. Не са му чужди и всевъзможните финансови машинации, включително и купуването на политически длъжности в държавата като „основно“ императорско „право“ и привилегия. Или, както пише К. Варналис, Цезар е „…пръскал всички тези богатства със същата лекота, с която ги събирал: обаче само за своите политически интереси. Повечето от длъжностите, които е заемал, е получил срещу парите си, с други думи купил ги е. А когато бил далеч от столицата като управител на някоя провинция, подкупвал римските управници, за да го защитават, в случай че някой от враговете му би поискал да му навреди, възползвайки се от отсъствието му. И не само им плащал, но ги карал да подписват разписка, че са получили пари от него и за каква цел са ги получили, та по този начин да ги държи в ръцете си“ [7: 72]. Впрочем купуването на длъжности, освен че осигурява мощно политическо влияние на императора, и представлява солиден бизнес механизъм за трупане на несметни средства, особено след тяхната обратна препродажба на други лица.


6) Внасяне на бакшиши в императорската хазна


Вече изтъкнахме, че през разглежданата императорска епоха е нормална практика да се продават държавните и обществените служби. При тези продажби (дори и на писарски длъжности) новият кандидат-служител трябва да даде немалък бакшиш на своя началник на канцеларията, тъй като всяко назначение се прави по препоръка на тачен патрон. Така през късната империя най-висшите сановници, назначени от императора, внасят бакшиш в… императорската хазна. А още в началото на империята всеки сан, за който се смята, че самият император трябва да назначи сановник, – било то консулски, или на обикновена пълководческа степен – налага на избрания моралното задължение да остави дарение на владетеля и негов благодетел под заплаха завещанието му да бъде отменено заради неблагодарност, а наследството му – конфискувано в полза на императорската хазна [8: 84]. По този начин самият принцепс създава един безупречен модел на присвояване на пари за лична сметка, или както сполучливо го наричат, „империя на бакшиша“ (Пол Вейн), който едва ли има равен на себе си в онези далечни времена.


7) Продаване на държавни служби и вещи


Тази привилегия се развива още при създаването на империята и е използвана от всички императори по време на тяхното властване. Няма как обаче да не приведем поне един факт, който е особено показателен и характерен за цялата историческа епоха в Древен Рим. Става дума за император Веспасиан (69 – 79 г.), който по писанията на Светоний „съвсем открито правел сделки, срамни дори и за частно лице: закупувал вещи само за да може да ги продаде след това на висока цена. Не се колебае да продава държавни служби на кандидатите (подчертаното е мое – Г. М.), амнистии на подсъдимите, невинни или виновни. Смята се, че нарочно издигал на по-високи длъжности най-хищните си прокурори, та щом забогатеят, да ги осъди; сред народа се говорело, че си служи с тях като със сюнгери (тур. ез. – гъба за изтриване); сухи ли са, намокря ги; напои ли ги добре, изстисква ги“ [31: 172]. Очевидно, този владетел работи с широк размах, проявява завидни бизнес умения, постоянно измисля все по-нови и нови похвати за лично забогатяване, част от които са и „полагащите“ му се привилегии като елемент от държавното управление. Впрочем продажбата на държавни служби е характерна за живота в Римската империя и по примера на първите хора в нея редица богати персони и висши служители редовно се възползват от своето привилегировано положение.


8) Едноличен контрол върху данъчната система


Въз основа на тоталната власт на императора той е поставен в привилегировано положение относно събирането на различните видове данъци. Във връзка с това цяла върволица служители, които работят в императорските провинции, събират посредством градските магистрати преките данъци, които плаща провинциалното население, определят приходно-разходните пера, като в разходите се включват заплатата и поддържането на войските, както и разноските, свързани със стопанисването на държавните землища (домените). Но с течение на времето императорите считат за нужно да разпрострат своя надзор и върху събирането на т.нар. „косвени данъци“ – данъка върху наследствата, налога, плащан при освобождаване от робство и при публични разпродажби, и данъка върху вноса и износа. Първоначално са назначавани особени надзорници (контрольори) за делата на разните лица и компании, които влизат в договори с държавата. Но по-късно държавата взема в свои ръце събирането на всички тези налози и ги ръководи посредством назначавани от императора чиновници. Различията между държавна и императорска собственост все повече отслабват и фискът, или императорското съкровище, все повече се отъждествява с държавното съкровище. Фактите показват, че дори в сенатските провинции стопанисването на императорските частни имения е ръководено от същата служба, която се грижи и за държавните домени [27: 247]. Тоест цялостната концентрация на най-важните финансово-икономически лостове (и ресурси) като водеща привилегия е съсредоточена в ръцете на императора.


9) Изключително императорско земевладение


При управлението на Римската империя всички императори отделят подобаващо внимание на икономическото ѝ развитие. Такъв е случаят и с еволюцията на земеделския отрасъл, при който обаче водещо значение има собствеността върху земята от страна на императорите. Защото те благодарение на своите високи властови позиции фактически си извоюват правото да бъдат и най-едрите земевладелци в държавата. И както твърдят историците в един научен сборник [13: 284 – 285], наред с частните владения във всички провинции силно се разпространява и императорското земевладение. Ала основната част от императорската поземлена собственост се съсредоточава в източните и африканските провинции, докато в Италия и на запад ролята на частната поземлена собственост е много по-голяма. Например императорската собственост във всяка провинция се състои от огромни латифундии – салтуси, които не са подчинени на властите в съседните градове и се управляват от специален чиновник прокуратор (териториите, иззети от властта на съседните градове муниципии, се наричат „екзимирани“, сиреч иззети). Или, много често големият салтус с цялото си население се взема под аренда от богат предприемач, наречен „кондуктор“, който се подчинява на прокуратора. Той (кондукторът) ръководи цялото селскостопанско производство, а прокураторът получава само готовия продукт. Но кондукторите често злоупотребяват със своето положение, произволно повишават плащанията на колоните и броя на дните, през които те трябва да им работят. Така почти винаги прокураторите взимат страната на богатия кондуктор срещу интересите на онеправданите колони. Заедно със салтусите съществуват и императорски латифундии, обработвани само от роби. Тук императорите са най-големите робовладелци в империята, разполагат с най-много роби и пред тях никога не стои въпросът за недостиг на робска ръка. Затова използването на роби в императорските земи е много по-продължително, отколкото в земите на частните земевладелци и робовладелци. По този начин императорските и частните латифундии като централизирани робски стопанства или децентрализирани владения с колони са основна форма на земевладението през II в. н.е. [13: 284 – 285]. Наред с тях съществуват и други земеделски форми на владеене и стопанисване на земята, но това въобще не отменя привилегированото право на императорите да бъдат водещи в развитието на земеделието в империята, създавайки „императорско земевладение“. А между впрочем този особен тип привилегия се проявява през всички императорски управления в Рим, тъй като тя, освен всичко друго, е и изключително доходоносна.


10) Право на търговия с роби


Както е добре известно, през онези далечни години робите нямат почти никакви права, поради което те се продават като „жива стока“ на специално организирани пазари. Тяхната цена е подчинена на закона за търсенето и предлагането – колкото повече стока има, толкова по-евтина е тя за купувачите. В този смисъл императорът е най-големият и могъщ търговец на роби, тъй като е изключително богат, безконтролен и всемогъщ „бизнесмен“. Доказателство за това е сделката на великия Цезар, който след превземането на крепостта на адуатиките вкупом продава 53 хил. роби [7: 320]. Тази привилегия е изключително печеливша поради факта, че държавата няма никакви правомощия върху робите, няма право да ги наказва, да ги санкционира и пр., защото те са собственост на господарите, което представлява отвратителен правен абсурд…


11) Завещания на имущество на императора


Още при самодържавието на Октавиан Август се заражда системата от благинки, която като рог на изобилието се изсипва в покоите на императорските особи. И това не е спорадично явление, защото така императорите трупат несметни богатства, разполагат с огромни състояния и заграбват множество чужди имущества по време на своите управления. Фрапиращо тук е поведението на Август, чието грамадно богатство се увеличава непрекъснато от „приписаните завещания на редица от знатните, които по различни причини му предоставят след своята смърт част или дори целите си имущества“ [24: 226]. И то във време, когато бюджетът на държавата не само изтънява, но и почти съвпада с личния императорски бюджет, без да калкулираме обстоятелството, че императорът трябва да контролира харчовете на хазната и респективно да се грижи за увеличаването на приходите в нея. Практически системата от завещания за императора от знатните люде в римската държава представлява изключително рафиниран (и доходен) механизъм за привилегировано трупане на пари, имущества и богатства въз основа на най-високото положение на принцепса в държавната йерархия.


12) Опрощаване на дългове


Това право и привилегия на императорите има двойствен политически характер – положителен и отрицателен. Положителен, защото чрез опрощаването са заличавани съответните длъжници; и отрицателен, тъй като държавната хазна се лишава от средства, които иначе самата държава отпуска. Например император Адриан (117 – 138 г.) проявява небивала щедрост, понеже опрощава на частните длъжници на императорската хазна в Рим и в цяла Италия всички неизброими суми, които те следва да платят (вкл. опрощава огромните суми от недосъбрани постъпления на провинциите). И за всеобщо успокоение на населението заповядва да бъдат изгорени всички разписки за дължимите суми, като имуществото на осъдените отива не в личната му, а в държавната хазна [31: 200 – 201]. Разбира се, това става само защото първият човек в държавата има изключителна власт и прерогативи в управлението на страната.


13) Раздаване на императорски привилегии


Специфичността на тази привилегия намира израз в обстоятелството, че тя е насочена и се реализира от императора към други социални слоеве в римското общество. Тези слоеве са дарявани със солидна материална подкрепа под егидата на императора, какъвто е примерът с т.нар. „лумпенпролетариат“, който живее в големите градове на империята – Александрия, Антиохия, Рим и др. Според някои специалисти римският лумпенпролетариат представлява паразитна социална прослойка, която не работи никъде и живее предимно от подаянията на държавата (императора), градските власти и частни лица. Това е особено показателно при снабдяването на лумпенпролетариата в Рим, където през II в. н.е. около 150 – 200 хил. души (мъже, които имат семейства) получават веднъж месечно по 5 модия жито, малко масло и месо. А когато на престола се качва нов император, се раздават пари. Заедно с това за развлечение на тази неспокойна и буйна тълпа (която представлява голяма сила) се устройват многобройни гладиаторски боеве и преследвания на зверове, морски сражения и редица надбягвания с колесници. Сиреч тази декласирана маса иска „хляб и зрелища“ и е готова да подкрепи всеки император или авантюрист, който я храни и развлича. И ако по някакви причини снабдяването на плебса се окаже под заплаха, това представлява реална опасност за царуващия император. Затова всички римски императори грижливо пазят привилегиите на тази прослойка от римското население, взимат всички зависещи от тях мерки, за да я снабдяват с продоволствие и да организират развлечения [13: 294 – 295]. И още нещо като пояснение: тази привилегия се проявява основно през II в. н.е. и е преди всичко императорско подаяние, доколкото само едноличният властелин в държавата може да разреши подобни луксове, естествено в името на укрепването на личната си власт.


14) Заличаване на дългове на сенаторите и отпускане на пари


Подобна привилегирована екстра съществува при император Адриан, която обаче е валидна за прословутото сенаторско съсловие. Особеното е, че привилегията засяга само разорилите се сенатори (не по тяхна вина), на които императорът най-напред опрощава (заличава), а впоследствие и възстановява дължимите от тях суми до размерите на социалното им положение (и в съответствие с броя на децата им), като на повечето височайши особи отпуснатите средства стигат почти до края на живота [31: 200]. Тази щедрост действително открива пряк път пред широк кръг високопоставени хора (от обкръжението на владетеля) да се катерят към всякакви почетни длъжности в йерархията на властта.


15) Хранителни продукти за лично потребление (и раздаване на храни на бедните)


Вече споменахме, че императорското семейство и някои богати съсловия привилегировано получават най-качествените хранителни продукти, като част от тях са безплатни. Затова сега ще обърнем внимание само на факта какво консумират като храни бедните и богатите семейства, за да илюстрираме диаметралната разлика в стандарта на живот на едните и другите. Ето примерно как обядват хората в Древен Рим (през I и II в. н.е.): в богаташките къщи обядът се състои от три ястия, като в началото се поднася нещо като ордьовър (салата, люти треви, солена риба, варени яйца) и се пие вино, смесено с мед. Основната част на обяда се състои от традиционни каши (от лимец или боб), подправени със сосове, риба (включително и морски хищници – морени), варено и печено месо, птици, а за десерт се сервират плодове (ябълки, нарове, пъпеши), кестени и орехи. По време на обяда пред излегналите се край масата гости се явяват разни рецитатори, музиканти, певци, танцьори и танцьорки и др. И обратно, обядът на обикновеното население у дома или в уличните гостилници се състои от каши, подправени с лучен сос, козе сирене и дребна солена риба. Понякога го разнообразяват с парче овнешко или свинско месо, пият евтино вино [13: 306], и толкова.


16) Измисляне на данъци от императора


В условията на императорско всевластие, при което институциите нямат особено контролно значение в римската държава, логично се развива една абсурдна привилегия, каквато е измислянето на данъци. Тя (привилегията) е въведена от Веспасиан, който не само облага с тежки налози провинциите (а в някои случаи дори ги удвоява), но и постоянно се усъвършенства в „изобретяването“ на нови и нови данъци, включително се изхитрява да получава приходи и от отходните места! Дори синът му Тит многократно го укорява заради това нечувано нововъведение, поради което Веспасиан взема една монета от първата вноска, тиква я под носа му и го пита надменно дали мирише. Оттук води началото си популярният и до днес израз „парите не миришат“ [31: 172], станал толкова любим на цели поколения политици и предприемачи през вековете. Няма как да не се „възхитим“ на тази императорска изобретателност, която е в полза на личната угода (и алчност), но изцяло е в ущърб на държавата.


В интерес на истината ще изтъкнем, че при зараждането на Римската империя се налага тенденцията на раздаване на храни на бедните. Тази система на раздавания, започната от Август, ежемесечно предоставя на около 200 хил. души безплатно жито, а понякога и подаръци. Самият император нееднократно предоставя на беднячеството известни парични средства от порядъка на 400 сестерции на човек, като отделя голямо внимание на забавленията, развлеченията, гладиаторските игри и т.н., отдавайки дължимото на известния девиз „хляб и зрелища“ [23: 223]. Разбира се, към края на имперския период парите рязко секват и безплатните „дарения“ спират, защото за тази привилегия според някои преценки са необходими около 14 млн. бушела (към 493 млн. литра) зърно годишно [6: 267]. Нещо почти непосилно за тогавашното икономическо състояние на държавата, поради което това „продоволствено спомоществователство“ за бедните отпада в края на императорската епоха.

17) Императорски имения, дворци и резиденции


За тази класическа привилегия могат да се приведат десетки факти и доказателства като изключително ценени и задължителни атрибути на властта. И въпросът не е в това, че не трябва да съществуват такива представителни имоти, а главно в това, че те винаги са били прекалено много, излишно големи и финансово разточителни. Римските императори изобщо не правят изключение, поради което като илюстрация ще цитираме данните, изложени от М. Биърд, за разгулните мащаби на императорските имения.


Още към края на I в. н.е. императорите се сдобиват със суперлуксозни имения в околностите на града (Рим), които го заобикалят почти отвсякъде (комплекси от дворци и паркове за развлечения, известни като „horti“, или „градини“), а основната им резиденция или дворец заема почти целия Палатински хълм (откъдето идва и думата „палат“). Тя вече включва зали за аудиенция, официални трапезарии, приемни, работни кабинети, бани и жилищни помещения за семейството, служителите и робите, а точно отзад в символична близост е имитацията на „колибата на Ромул“, откъдето Рим започва някога. Така дворецът не само се вижда отвсякъде с многоетажната си структура, която се извисява над града, но и заема напълно земята на Палатинския хълм – предпочитано място за домовете на сенаторите в продължение на векове – завършва описанието си М. Биърд [4: 332]. В този смисъл наред с разкошните дворцови палати, помещения и резиденции перманентно се увеличава както административният, така и обслужващият персонал, без които нито един римски император не би се чувствал като истински самодържец на престола на властта.


18) Привилегирован административен и обслужващ персонал


Нека започнем с това, че колкото повече се множат и разширяват императорските дворци, толкова повече се увеличава и специализираният им персонал. Поради това обслужващият и административният персонал придобиват все по-голямо значение и приоратен привилегирован статут под ръководството на императора. Така например според М. Биърд много малко подробности са известни за административната организация при първия Август, но вероятно тя изглежда като разширена версия на обслужването на някой важен властелин от предходния век: множество роби и бивши роби, изпълняващи всевъзможни функции – от чистачи до секретари, със семейството и приятелите в ролята на съветници и довереници, които първи научават за плановете на императора. Такова е безспорното впечатление например от една голяма обща гробница (т.нар. „columbarium“, или „гълъбарник“), открита през 1726 г. на Апиевия път. Тя първоначално е съдържала останките на повече от хиляда роби и бивши роби на Ливия, с малки плочки, на които са записани имената и длъжностите им. Това обаче, което е запазено, дава най-обща представа за обслужващия я персонал: сред тях има петима лекари и един медицински управител, две акушерки (вероятно за останалите от домакинството), художник, седем шивачки (или кърпачки), нещо като камериер (capsarius), завеждащ доставката на провизии и евнух (с неопределени функции). Персонал, какъвто би могла да има всяка дама от аристокрацията, само че в крайно увеличени размери. А къде са живели всички тези хора, е донякъде загадка, тъй като те трудно биха могли да се вместят в къщите на императорската двойка, и най-вероятно е трябвало да бъдат настанени някъде другаде [4: 332 – 333].


Тридесет години по-късно, само че по времето на Клавдий, вече е налице административна организация, придадена към императора, която има съвсем друг мащаб и ниво на сложност. Тогава са създадени редица отдели или служби, които да отговарят за различните аспекти на администрацията: отделни кабинети за кореспонденцията на латински и на гръцки и други специални кабинети за петициите до императора, за счетоводството, за подготовка и организация на съдебните дела, които се решават от императора, и т.н. Служещите в тях са предимно роби, стотици роби, управлявани от ръководители на отдели (които първоначално и в повечето случаи са бивши роби – надеждни администратори), чиято преданост към императора е повече или по-малко гарантирана. По-късно обаче, когато огромната реална власт на тези мъже придобива скандална известност сред традиционния елит, местата на управители започват да се заемат от членове на конническото съсловие. Защото на сенаторите никак не им харесва да бъдат в сянката на влиятелна прослойка от най-долен, робски произход, която си позволява повече волности (от тяхна гледна точка), отколкото се полага на нейното положение [4: 332 – 333]. Това свидетелства, че около персоната на императора се оформя специфичен привилегирован слой (бюрократичен и обслужващ), който винаги се докосва до едни или други властови облаги (в различна степен), въпреки че за него трудно се намират достоверни данни и досега.


19) Императорски гуляи, пиршества и разхищения (за разкошен живот)


Едва ли съществува съмнение, че това е една от най-приказните, разкошни и шикарни императорски привилегии в Древния Рим. Така е, понеже всички онези безконечни императорски сбирки (банкети и чествания) се правят с безотчетни държавни средства, за които никой от императорската свита не плаща нито една сестерция. Затова ще приведем няколко фрапиращи примера за този толкова безгрижен и охолен живот, започвайки с прословутите гуляи, които са изключително търсени (и посещавани) от различни императори и техните влиятелни слугински кохорти.


Реалната картина на тези разточителни пиршества сполучливо е разкрита от големия изследовател на римската култура проф. Ромоло Стачоли, който в своите трудове осветява редица малко известни аспекти от интериора на десетките гуляйджийски сбирки в Древния Рим. Според думите на учения банкетите, организирани от влиятелните хора, както се знае, са под знака на лукса и с цел да изненадат гостите с редки рецепти и скъпи ястия. Сребърни купи и златни предмети са част от куверта върху тези (знатни) трапези. Плюс това в първата зала в къщата – атриума, тази с големия басейн, който събира дъждовната вода, един роб задължително ще ви измие краката. И докато го прави, ще се заоглеждате наоколо, откривайки бюстовете на прадедите на сенатора, поставени така, че да се виждат отдалеч като големи шахматни фигури. В друга част ще забележите сандък с каса с метални ленти и големи розетки, в която са затворени най-ценните предмети на семейството – от златните монети до бижутата на съпругата на сенатора, а също и търговските договори, които може би са по-важни и от самите бижута. Тази „каса“, поставена на видно място в атриума, подсказва на всички за богатството на собственика на къщата и е пазена от роб, застанал мирно отстрани. Ще съзрете освен това гирлянди, лампи, факли, букети цветя и мълчаливи прислужници, които следят всичко да протича добре [1: 309 – 310]. Тоест тази нескрита показност просто съпътства предстоящия купон, чиито организатори искат да се изтъкнат, че не са случайни хора, че имат силно влияние, че притежават несметни богатства, и най-важното – че са силно приближени до императора, който твърде често ги удостоява със своето присъствие на тези парвенюшки „манифестации“ на всевластна показност и простотия.


Особено показателно е поведението на император Вителий (януари 69 – декември 70 г.), който остава в историята като всепризнат гуляйджия и безбожен лакомник. За това свидетелства Светоний, който аргументирано разкрива тази характерна черта на императора като част от неговия привилегирован статут.


„Угощения давал (Вителий – б. м.) по три, а понякога и по четири пъти дневно: утринна закуска, закуска през деня, обяд и гуляй. И с всички се справял лесно, понеже всеки път взимал средства за повръщане. В един и същ ден гостувал на различни домакини и на никого това не струвало по-малко от четиристотин хиляди сестерции. Най-прочута била гощавката, дадена от брат му по случай пристигането в Рим: както разправят, били поднесени две хиляди най-отбрани риби и седем хиляди птици. Но и нея надминал при посвещаването на едно блюдо, което сам наричал „щит на Минерва, закрилница на града“ поради необикновената му големина. В това блюдо били смесени дробчета от риба скар, мозъчета от фазани и пауни, езици от фламинго, мляко от мъжки морени. (…) Но понеже лакомията му била не само ненаситна, но и неприлична, не можел да се сдържа дори по време на пътуване или жертвоприношение: пред самия олтар грабвал едва ли не от огъня парчета месо и жертвен хляб и започвал да дъвче, а в кръчмите по пътя се нахвърлял на още димящите гозби или пък на огризките от предишния ден. (…) Казват, че за тези няколко месеца, когато е бил император, Вителий изял двеста милиона сестерции“ – завършва Светоний [31: 162 – 163].


Пословично известна е и гуляйджийската гастрономия на римския властник Лукул, който можел да попилее цяло състояние за едно-единствено ядене, а не след дълго и други започват да следват съсипващия му и лаком пример. При него вечерята започва към четири следобед (деветия час) и представлява дълго представление в три действия: gustation, или ордьовър, fercula, което означава „ястия, които се носят“ (от кухнята), и mensae secundae, или десерти. Обикновено канапетата се подреждат във формата на буквата П и гостите се излягат върху тях; отворената страна се използва от слугите за сервиране и отсервиране; често с основното ястие се сменя и цялата маса. Римляните използват пръстите си, ножове и лъжици, но нямат вилици; пият от сребърни или бронзови бокали, инкрустирани със скъпоценни камъни, ако собственикът е изключително богат; в редки случаи чашите могат да бъдат от стъкло или кристал според вкуса и средствата на домакина [6: 276].


За разлика от официалните при по-обикновените вечери първо се поднасят апетитни и леки ястия, например късове овчи мозък, малки наденички от черен дроб, макови семена в мед, чистени охлюви, стриди, резени гъши черен дроб, осолена есетра, аспержи, праз лук, репички, яйца… Докато основното ястие може да достигне чак до десет гозби. Когато някой си Муций Лентул Нигер посреща Юлий Цезар, му поднася десет първи и десет втори ястия, както и безброй десерти. Има ред най-различни шантави и екстравагантни ястия за лакомите и съревноваващите се: зърна от свински гърди в саламура от риба тон; камилски копита (твърди се, че Клеопатра страшно ги обича); слонски хоботи; глави на папагали; рагу от мозъци на славеи; мозъци на пауни; пай от езици на малки птици (който е безумно скъп); да не говорим за le pork a la Troyenne farci de becs-figues et d'huitres (троянско свинско с пълнеж от бекаси и стриди) [6: 277]. Сякаш императорите се раждат с минимум два корема, а не само с един!


Няма що! Страхотни вкусове за страхотни императори на страхотни пиршества!!! И ако това не е властова привилегия, то какво друго би могло да бъде!?


За привилегирования разкош на римските императори са твърде показателни и редица факти от безметежния живот на Антоний (30-те – 20-те години на I в. пр.н.е.) и неговата благоверна любовница, египетската царица Клеопатра, която ражда близнаци от него. Техните „разточителни подвизи“ бързо „прелитат“ до Рим (те живеят в Александрия), ставайки предмет на одобрителни или злостни приказки. Според някои автори иде реч за сензационни разкази за разкоша, в който двамата влюбени живеят, защото се разпространяват фантастични истории за разгулни пиршества и за прословутия им облог кой ще организира най-скъпата вечеря. Смята се, че Клеопатра спечелва баса, тъй като устройва „скромна“ гощавка за 10 млн. сестерции, включвайки в нея и цената на един прочут бисер, който тя разтваря в оцет и изпива [4: 283]. И това е само една от множеството разточителни прояви на разгулния римски елит.


Въобще, както правдиво отбелязва Пол Вейн, пиршеството в Древен Рим е цяло изкуство, понеже е церемония на учтивост и залог за вежливи обноски. И още, маниерите на масата, изглежда, са по-малко изкусни и не чак толкова строго кодифицирани. В замяна на това обаче се вечеря с клиенти и приятели от всякакъв ранг, въпреки че строго се спазва йерархията при разпределението на леглата край масата, около кръгла масичка на един крак, на която се поставят блюдата. Угощението без легло не е истинско дори и при бедните: седнал се яде само при обикновените хранения (при обикновените хора майката на семейството, права, сервира на бащата, седнал на масата). Докато кухнята би ни се сторила ту ориенталска, ту средновековна, защото тя е с много подправки, утежнена със сложни сосове. Месото е варено, преди да се задуши или пече, въпреки че е предварително обезкръвено, и се сервира захаросано. Гамата на предпочитаните вкусове се движи в сладко-киселото. За пиене има избор от вино с вкус на марсалско сладко вино и рицина, както в днешна Гърция, и двете смесени с вода… Защото деликатната част от вечерята, най-дългата, е тази, в която се пие; през първата половина на вечерята хората само се хранят, без да пият; втората част, в която се пие, без да се яде, е същинското пиршество (commissatio). Това наистина е повече от угощение – малък празник, на който става дума за защита на собствената императорска особа. В знак на празничност сътрапезниците носят шапки от цветя или венци и са парфюмирани, т.е. намазани с благовонно масло – пиршествата са мазни и лъскави и любовните нощи също са такива [8: 159 – 160]. И не само това: по традиция на всички организирани пирове се раздават различни подаръци, фрапиращ пример за което е поведението на император Луций Вер (161 – 169 г. н.е.). Веднъж по време на пир в Рим той поканва само дванадесет души, като всеки от тях получава като подаръци: по един красив роб, живи домашни и диви птици (от животните само такива, на които месото се яде), скъпоценни кристални, златни и сребърни чаши (чийто брой съответства на тостовете), една колесница заедно с мулетата и мулетарите и др. А самият пир струва само някакви си нищожни 6 млн. сестерции(!!!) от сиротата държавна хазна [31: 219]. С други думи казано, гуляите, запоите и пиршествата реално се превръщат в неотменна съставка от разкошния начин на живот на императорите и същевременно в една от най-ярките привилегии в безгрижното им битие.


За прочутите и ненадминати по своите мащаби императорски разхищения са изписани купища чудовищни факти (и доказателства), които и досега са ненадминати като израз на безпардонната властова арогантност. Поради това тук ще приведем само два други очевидни примера относно привилегирования статут на императорите в Рим. Става дума най-напред за известния с алчната си разточителност император Калигула (37 – 43 г. н.е.), който само за по-малко от година прахосва наследството на Тиберий от 2 млрд. и 700 млн. сестерции. Вероятно като компенсация той обявява с едикт, че на Нова година ще приема подаръци, и от 1 януари застава насред входа на двореца, за да събира лептата, която тълпите народ от всички съсловия с пълни шепи и пазви изсипват пред него. И накрая така го обхваща страст да се докосва до парите, че често разстила нашироко огромните купове златни монети, разхожда се бос по тях и дълго се търкаля, проснат с цяло тяло. А след като изразходва средствата си и обеднява, веднага започва да граби с помощта на тънко измислени обвинения, разпродажби и данъци. Освен това Калигула въвежда огромно количество данъци, но цялата сила на своята бясна жестокост стоварва върху римската аристокрация. На всичко отгоре той задължава знатните и богати хора да го правят свой сънаследник в завещанията си, след което ги обявява за престъпници, осъжда ги на смърт и заграбва тяхното имущество [31: 125 – 126]. На такова хищническо отношение към властта и произтичащите от нея всякакви лични изгоди навярно биха завидели и най-отявлените диктатори в човешката история.


„Само когато разточителствам, чувствам, че съм император“ – обича да казва Нерон (54 – 68 г. н.е.) – другият виден римски властник, който сяда на масата на обяд и става в полунощ от нея. И пръска несметни суми, за да задоволи гастрономическите си прищевки, като например за едно ястие, приготвено с мед, Нерон похарчва „само“ 4 млн. сестерции [7: 166]!!!


Но върхът на тези безумни разхищения е построеният с държавни средства императорски дворец на Нерон, който най-добре описва Светоний:


„Ала нищо не нанесло на империята толкова щети, както неговото строителство (на Нерон – б. м.). Построил си дом от Палатина до Есквилина; отначало го нарекъл „Пасажа“, а като го възстановил след пожара – „Златен“. За големината и разкоша му би било достатъчно да се спомене следното: имал толкова голямо преддверие, че побирало колосална статуя на Нерон, висока сто и двадесет стъпки; бил толкова широк, че тройните портици имали дължина хиляда стъпки; вътре имало езеро колкото море, заобиколено от постройки, които изглеждали като цели градове; а освен това пъстър полски пейзаж – ниви и лозя, пасбища и гори, пълни с много и различни диви и питомни животни. Останалата част от дома била цяла в позлата и украса от скъпоценни камъни и бисерни миди; в трапезариите таваните били с плочки от слонова кост, подвижни и с отвори, за да се пръскат отгоре цветя и благовония; главната трапезария била кръгла и се въртяла нощ и ден, както се върти светът; в баните течали води от морето и река Албула. Такъв дом бил дотолкова по вкуса му, че след завършването, когато го освещавали, казал, че най-после щял да живее като човек“ [31: 154]. Естествено, за тази приказна „къщурка“ плаща италианският народ, тъй като цялата империя се „прегърбва“ от данъци и конфискации на богаташки имущества и защото Нерон тотално изпразва както държавното съкровище, така и собствената си каса [7: 167]. Дори се стига дотам, че императорът избива един след друг най-заможните граждани и обсебва всичко, каквото те имат, за своите пъклени разточителни намерения…


Няма да пропуснем и друга „разхитителна“ черта на тази привилегия, каквато е празнуването на военните победи в Римската империя. За тях не се жалят никакви държавни средства, както това става през 101 г., когато император Траян спечелва войната с даките, което разхищение е представено от историка Д. Попов ето как: „Отпразнуваният в чест на победителя триумф се отличава с бляскав разкош и разточителство. Празненствата продължават четири месеца, съпровождани с пищни игри и зрелища в цирка и в Колизея, където на арените мерят сили 10 хил. двойки гладиатори и са избити още толкова диви екзотични животни. За да увековечи славата на тържеството си, принцепсът разпорежда създаването на нов, голям форум. В центъра на малкия му площад се издига четиридесетметрова колона, обвита със спиралообразен мраморен релеф от сцени с изображения на епизоди от войната с даките. Нейният връх е увенчан със статуята на победителя“ [23: 249].


Съзнателно отделихме повече внимание на този разточителен начин на живот и поведение, защото той, освен че е привилегия на малцина „богоизбрани“ люде, тотално е мотивиран от едноличната безконтролна власт, за която не е имало никакви спирачки, блокиращи абсурдното пилеене на народната пара.


20) Сексуални привилегии (за сластолюбие и наслади)


Навярно за мнозина читатели формулировката на тази привилегия на императорите ще прозвучи парадоксално, поради тривиалния факт, че това е личен въпрос и строго интимна част от живота на всеки един човек. Без да отричаме това обаче, бързаме да подчертаем, че в условията на Римската империя сексуалният живот на първенците е превърнат в изкусителна привилегия, от която се възползват най-вече първите хора на деня – императорите, при това с такъв размах, пред който биха се поклонили и най-известните донжуановци в цялата човешка история. И тук, разбира се, въпросът се свежда главно до това, че почти всички римски императори и велможи използват властта, за да принуждават, прелъстяват и унижават представителките на нежния пол, независимо дали са чужди жени, известни проститутки или бедни (но красиви) робини. Ето защо според нас можем да говорим без никакво притеснение за подобен тип привилегии – сексуални, тъй като те стават важна сладострастна част от живота на императорите и техните присъдружни свити.


По темата за сексуалните похождения на императорите в Римската империя са изписани десетки томове и страници, с които се разкриват похотливите нрави на различни вождове от онова време. В случая ние няма да морализаторстваме с гневни укори към императорите (както повечето автори правят), а просто ще разкрием пошлостта на тази привилегия, доколкото тя произтича от „правото“ на принцепса в държавата да се „разпорежда“ както си иска дори и със сексуалния живот на хората.


Според познавачите на разгулния живот в Древен Рим сексуалните „подвизи“ на различни императори (и техни приближени) най-бурно се проявяват по време на шикозните пиршества в дворците на владетелите. Там, на прословутите вечери и сладострастни оргии, редовно се канят проститутки, които според проф. Стачоли са млади и привлекателни жени с много изискани маниери, обучени като гейши, за да бъдат приятни дами за компания на гостите. Те идват, за да създадат по-приятна атмосфера с малко чувственост, веселие и оживени разговори, като всичко това е подправено с настоятелни погледи, многозначителни усмивки и после прегръдки и страстни целувки. Подходящ грим, къси и преди всичко прозрачни рокли или такива, които изразително подчертават пищните женски форми. Естествено, тези момичета могат и да пеят, да танцуват, да играят или да свирят на флейта. Не липсват прочутите танцьорки от Гадес (Gades, днес Кадис) puellae Gaditanae, които само при звука на своите кастанети стават изключително добри в гъвкавите си и възбуждащи танци, „люлеейки задните си части до земята“ (Ювенал) [1: 311]. Сиреч тези момичета умеят да вършат много добре своята работа и буквално прелъстяват гостите. С развитието на вечерята атмосферата се наелектризира с еротизъм и с неочакван предварително край, който лесно бихме могли да отгатнем. Даже може да се стигне от обикновен орален секс до бързи сношения, и дори до истински колективни оргии, които не са изключение. Нещо повече, освен момичетата, доставени от „агенциите“, има и такива, които работят самостоятелно. Те обикновено са освободени робини, които могат да предоставят на разположение малки зали за тези деликатни срещи. Наричани са фамилиарно amicae (приятелки) [1: 312]… Така че нежните женски създания не само разнообразяват перманентните пиршества и оргии, но и изключително много допринасят за задоволяване на половия нагон на императорите. В подкрепа на това нека все пак да илюстрираме с няколко примера необузданото използване на тази привилегия от няколко известни римски императори.


Най-напред ще започнем с Цезар (46 – 44 г. пр.н.е.), който е голям прелъстител на жени (за предпочитане омъжени), и то до такава патологична степен, че неговите легионери, когато минават на триумфа през Рим, пеят: „Затворете вкъщи вашите съпруги, защото ви водим един плешив прелюбодеец“. Но и с охота разказват за неговата предполагаема хомосексуална връзка с царя на Витиния, когато е изпратен по онези места на военна мисия. И още нещо любопитно за Цезар: необходимо е да се каже изрично, че той преминава през всички „категории“ любов – хетеросексуална, женен е три пъти, изневерява и му изневеряват, има любовници и наложници и т.н., и т.н. Сред завоеванията му обаче трябва да се припомнят Клеопатра, Евноя – съпругата на царя на Мавритания, Тертула – съпругата на Марк Крас, Постумия – съпругата на Сервий Сулпиций, Муция – съпругата на Гней Помпей, съпругата на Авъл Габиний и кой знае още колко [1: 313]… Но и това не е всичко, защото перверзният нрав на Цезар показва и реални своднически наклонности (за да спечели съдии за свое дело), за което ще цитираме М. Т. Цицерон, тъй като иначе не е за вярване. „Той ги покани у дома си: обеща, гарантира, раздаде. Каква мръсна работа, добри богове! Като най-скъпа награда определени съдии получиха нощи с някои жени и срещи с някои юноши от знатни семейства. „Не му е времето да се оплакваш за пари, когато главното е наградата! Искаш ли жената на този суров мъж? Вземи я! Искаш ли съпругата на този богаташ? И нея ще ти докарам в леглото! Ако не искаш да блудстваш, признай ме за виновен в съда. Красавицата, която искаш, ще дойде при теб и гарантирам, че обещанието ще бъде изпълнено още преди да бъде произнесена присъдата.“ Да раздаваш прелюбодеяния е по-лошо, отколкото да ги вършиш: далеч не доброволно майките на семейства се решавали на подобна стъпка. Такива неща са ставали и стават и разпуснатостта в градовете понякога е намалявала от строгост и страх, но никога сама по себе си“ [31: 50].


Следващият не по-малко изкушен от прелюбодеянията е император Тиберий (14 – 37 г.), който в своята вила на о. Капри организира истински оргии, като си доставя „стада от момичета и хомосексуалисти (…) карал ги да се свързват в тройна верига и да правят секс взаимно пред него, за да съживи своята залязваща сексуалност“ (според Светоний). А стаите на вилата са пълни с еротични статуи и картини, вдъхновени от „Кама Сутра“. И за да е качествена услугата, в градините императорът държи момчета и момичета, маскирани като сатири и нимфи, които проституират… Но кулминацията на перверзията е тази, че накрая той се къпе с деца, които нарича „рибки“, научени да го „стимулират“ по различни начини между краката, докато плува [1: 314]!!! Както обикновено се казва: без коментар!


Изключително безскрупулен перверзник в своите сексуални щения е Калигула (38 – 41 г.), който изобщо няма никакви задръжки: извършва кръвосмешение със сестрите си, прави секс със съпругите на гостите си, декламира пред всички стихотворения за сексуалните качества (и недостатъци) на своите гости и т.н. Но може би най-невероятното от всичко е следното: в собствения си дворец императорът открива „образцов“ публичен дом, като „питомци“ в него се приемат само свободни римлянки и младежи от аристокрацията. И на всичко отгоре Калигула изпраща роби глашатаи по градските площади да канят паралиите старци и богаташките синчета да посетят „заведението“ на императора! Дори служителите в публичния дом записват в регистър имената на клиентите, като този регистър е един вид „Златна книга“, защото онези първенци, които са записани в него, се радват на благоразположението и приятелството на императора [1: 314 – 315; 7: 119].


Съвършено безпардонни са и уродливите сексуални похождения на Нерон (54 – 68 г.), за които Светоний пише, че „освен педерастията със свободни момчета и сношенията с омъжени жени, той изнасилил и девицата весталка Рубрия“. Измисля дори еротична игра: „покрит с кожа на диво животно, излизал от клетка и нападал мъже и жени, завързани на колове, настървявайки се върху гениталиите им. После отивал да прави секс с освободения роб Дорифор, като изпълнявал ролята на съпруга и стенел като такава. (…) След като накарал да отрежат тестикулите на момчето Спор, се помъчил да го превърне в жена и го завел на тържествена церемония с много зестра и червено було като на големите сватби, държейки го до себе си, сякаш е съпругата му…“ [1: 315].


Гнусно, отвратително, извратено!!!


И най-сетне ще завършим с „легловите подвизи“ на император Комод (161 – 192 г.), който до такава степен развихря сексуалните си фантазии, щото си прави собствен харем с 300 жени (и момичета) и 300 момчета [19: 42], вероятно за да има сексуална еманципация и равенство между половете.


Повече от очевидно е, че това няма нищо общо с нормалните сексуални отношения между хората, понеже произтича и се захранва от тоталитарната императорска власт и сексуалната перверзност на императорите в Рим. Напълно прав е Пол Вейн, когато казва, че подобни сексуални връзки далеч не са някаква обикновена проституция, защото се превръщат в наемничество, при което дамите се стремят към наемничество в прелюбодейството, докато мъжете се стремят към зестра [8: 124]. Тоест освен всичко останало този тип императорски привилегии могат да се определят и като своеобразна „политическа сексуална търговия“, която принцепсите приватизират за своите собствени перверзии, страст, наслада и удоволствия.


21) Служебна и лична охрана (телохранители)

Знайно е, че първите телохранители в историята са т.нар. „преторианци“, които пазят императора и неговия дворец [35]. Това е много специална привилегия, защото обичайно така наричат личната охрана на властелините (императорите) или войниците, които са опора на насилствената и принудителна власт. А самото название „претория“ идва от палатката (преторис) на пълководеца и мястото, на което тя е издигната в лагера на войските в Древен Рим. Оттук и думата „преторианци“ като название на императорската гвардия, чието предназначение е да опазва личния и публичния живот (и дейност) на императора. Тук пътьом ще отбележим, че преторианската гвардия е създадена от Октавиан Август, като в началото се състои от 9 кохорти с по 1000 войници всяка. Те (кохортите) са смесени, като в състава им влизат 2 подразделения – конници (300 души) и пехотинци (700 души), като 3 от кохортите са разположени в самия Рим, а останалите – в неговите околности. Преторианците единствени могат да носят оръжие и служат като стража около двореца на императора, когото съпровождат, когато той излиза от града, за да участва в различни публични празненства, религиозни церемонии и др. Наред с това преторианците постепенно участват във военните походи на императора. И още нещо: от общо 9 кохорти 3 са разквартирувани в Рим и служат за лична охрана на императора и за вътрешни нужди като полиция.


Особено интересно е това, че преторианците имат множество привилегии, утвърдени от императора: те служат не 20 – 25 години, както редовните римски войници, а около 15 години; заплащането им е от 3 до 4 пъти по-високо от това на редовите легионери; понякога допълнително получават големи суми – по случай кръгли годишнини на императора, за рождения ден на неговия наследник, по повод на навършването му на пълнолетие, във връзка с постигнати от римляните победи и пр., и пр.


Преторианската гвардия е отлично екипирана и ползва и други привилегии: само преторианците имат право да използват „императорски пурпур“, т.е. пурпурна тога, когато дават караул в императорския дворец; оръжието им е богато украсено със злато и сребро, парадният им шлем е окичен с пищен гребен и т.н. Освен това за тях има специални казарми в Рим, като в тяхна чест дори са сечени монети.


Императорските телохранители получават и щедри възнаграждения. Калигула например отпуска на всеки гвардеец 5 хил. денария – двойно повече, отколкото получават при Тиберий. След като Калигула е убит от заговорниците преторианци и след като те провъзгласяват Клавдий за император, той обещава на всеки преторианец 15 хил. сестерции (4 хил. денария). Но да се събере такава сума е нереално и следващият император – Пертинакс, намалява ставката на 12 хил. сестерции. Тогава недоволните преторианци го убиват, като му отрязват главата и я разнасят из Рим, макар че само три месеца преди това сами го поставят на императорския трон. Впоследствие ставките отново започват да растат, като от 193 г. всичко това започва много да прилича на наддаване: Сулпициан – тъст на убития император Пертинакс, предлага на всеки гвардеец 20 хил. сестерции, но Дидий Юлиан го надминава с оферта от 25 хил. сестерции (по онова време небивало голяма сума, равняваща се приблизително на заплатата на войник за няколко години). През следващите два месеца обаче Юлиан не може да се изплати на преторианците, затова и не се намира кой да го защити, когато Сенатът го сваля, отдавайки предпочитание на един от съперниците му – пълководеца Луций Септимий Север.


Тази охранителна войска с течение на времето обаче извършва големи своеволия, защото нейното всевластие стига дори дотам, че сваля и качва на власт различни императори. На всички тези безобразия е сложен край чак през IV в. от император Константин Велики [35], който разпуска преторианската гвардия и срива нейните казарми в Рим като „постоянно гнездо на метежи и разврат“, уронващо престижа на държавата. Това обаче изобщо не отменя основното предназначение на преторианците като важна привилегирована прослойка на империята, която векове наред се грижи за личната (и служебната) охрана на монарсите, подсигурява и питателна храна за тях, следи за „правотата“ (и дискретността) на дворцовите оргии, задоволява прищевките на техните семейства и т.н. и въобще се грижи за всичко, за което си мечтаят богоизбраните наместници на властта в империята.


22) Привилегии в областта на духовната култура


От само себе си се разбира, че през императорската епоха постиженията на различните видове изкуства в Рим – литературата, науката, философията, архитектурата, музиката и др., са издигнати на висок пиедестал от властта. Тези духовни постижения обаче са ползвани преди всичко от императора и старата родова аристокрация, доколкото на всички конкретни поводи в императорския дворец (тържества, чествания, победи) взимат участие представители на елитната римска интелигенция (поети, писатели, философи, учени и др.). Те, от една страна, са привилегировани персони, защото са приближени до императорските особи (някои от тях), докато, от друга страна, са призвани да налагат конкретно политическо влияние върху хората за съхраняването на култа към императорската личност. В това се изразява и същността на подобна властова привилегия, доколкото никой освен императора не може да се наслаждава на високите образци на древната римска култура.


23) Привилегии по отношение на задгробния живот


Би било любопитно да се отбележи, че тази привилегия придобива нови мащабни измерения в Римската империя, защото свързва принцепсите с тяхното вечно „безсмъртие“. В случая е обожествявана единствено личността на императорите, тъй като се смята, че тя неизбежно продължава своя живот в отвъдния свят. В този смисъл както на императорите, така и на знатните люде в държавата им строят приживе скъпоструващи фамилни гробници, мавзолеи и пирамиди. Това далеч и далеч не е само почит към паметта на държавниците, а по-скоро натрапчива парвенюшка демонстрация на всевластието на водачите, което продължава и в другия по-съвършен живот, при Всевишния. Заради това последователно се налага традицията богатите римляни на драго сърце да бъдат погребвани в специални саркофази, украсени с различни барелефи (особено от началото на II в.). Според изследователите те не съдържат почти нищо погребално, защото представляват отделни легенди от митологията, даже и стилът им е още по-малко погребален от самия сюжет. Дори в множество случаи украсата на тези саркофази говори за нещо съвсем друго, а не за смъртта на известния покойник [8: 195]. Независимо от това публичността на императорските гробове в Римската империя никак не губят от своята значимост, тъй като почти всички принцепси са погребвани с величествени процесии в прескъпи гробници и с държавни почести. Така е например с император Август, погребан в Рим в огромен кръгъл мавзолей; с Веспасиан, на когото на Форума построяват великолепен (траурен) мраморен храм; с Тит, в чиято чест е издигната внушителна триумфална арка; с Траян, чийто прах е погребан в златна урна в цокъла на колоната, носеща неговото име, и др. [31: 94; 174; 178; 193]. Или, може да се заключи, че тази императорска привилегия в Римската империя е своеобразен исторически мост между земния и неземния живот, увековечаващ завинаги безсмъртието на едноличните владетели.


Извършеният анализ на генезиса и характера на императорските привилегии недвусмислено и категорично ни показва, че те намират пряко приложение във всички обществени сфери и не срещат почти никакъв отпор от населението поради тоталитарната същност на императорската власт. Това – първо. И второ, тези властови изгоди обаче въобще не биха просъществували дълго през вековете, ако нямаха солидната класова опора на богатите съсловия в Древен Рим. Защото те не само са важни крепители на властта със своето богатство, но и са последващите консуматори на привилегии, получавани с благоволението на принцепса. Така се създава вторична привилегирована система за богатите класи и съсловия в Римската империя, чрез която по идентичен начин (като този на императорите) се „изсмукват“ стотици държавни средства за лични ползи и изгоди.

Привилегиите на римските съсловия в империята


Налага се отново да припомним, че управляващата класа през II – I в. пр.н.е. се разделя на две привилегировани съсловия – нотабилитет и конници. Първото – нотабилитетът, или сенатското, съсловие е образувано чрез обединяването на най-първите патрициански и най-богатите плебейски родове. Икономическата опора на благосъстоянието на това съсловие е едрото земевладение, поради което единствено представители от тази среда попълват държавните учреждения и заемат високи и отговорни постове. Фактически нобилитетът ръководи и управлява всички политически дела, но постепенно се затваря все повече в себе си, а домогванията на който и да е „нов човек“ до участие в състава му е извънредно трудно и даже невъзможно. А второто облагодетелствано съсловие – конничеството, представлява търговско-паричната аристокрация, като техните представители обикновено се занимават с финансови операции (притежават икономическа мощ и богатство), международна търговия, лихварски договори, военни доставки, откупуване на данъци и др. [23: 138 – 139]. Тоест тези две съсловия реално са и съставляват политическата (сенаторите) и икономическата (конниците) олигархия, които, освен че са солиден стожер на императорската власт, в най-голяма степен са и ползватели на едни или други привилегии в Римската империя.


Нека започнем с ключовата привилегия на политическата олигархия – наложения ценз за участие в дейността на римския Сенат. Тук най-ниският ценз за сенатор, както и по-рано, е 1 млн. сестерции. Те заемат висшите постове в централния правителствен апарат и в армията, управляват провинциите, като основа на икономическото благосъстояние на сенаторите е едрото латифундистко земевладение. Но тъй като императорската власт в Рим не се предава от баща на син, а по избор на императора, и то обикновено измежду сенатската аристокрация, всеки сенатор може да стане и император. Този ценз обаче не е единственият, понеже още през 180 г. пр.н.е. е приет специален закон, който уточнява реда за преминаване през магистратурите. Да бъдат избирани за консули и претори могат само ония, които вече са заемали по-нисши длъжности – квестори, едили. Въведен е и съответният възрастов ценз: за едил и квестор – 28 години, за претор – 40, и за консул – 43 години. А заемащият висша длъжност трябва задължително да е минал през военна служба. Разбира се, този закон пречи на младите и популярни сред народа хора да получават висша длъжност, а издигането на кандидатите изцяло започва да зависи от сенатската аристокрация, чиито позиции постепенно укрепват [13: 296]. По този начин, чрез имуществения и образователния ценз, обективно е регламентирано правото на богатите съсловия перманентно да участват във властта и политическия живот на римското общество.

Конниците, или икономическата олигархия, представляват второто след сенаторите съсловие в римското общество. В него попадат предимно много провинциални робовладелци, средното командно звено в римската армия и самата имперска бюрокрация. Така през II в. н.е. конничеството се превръща в чиновническо съсловие, в което конниците заемат високи места в имперските канцеларии, в централната и провинциалната администрация, в армията. Особено много конници има на длъжностите, свързани със събирането на данъците, с арендуването на императорските салтуси и рудници. А най-висшите длъжности, достъпни за конника, са командващ преторианската гвардия (преториански префект) и наместник на Египетската провинция (префект на Египет). Освен това от конниците се попълва сенаторското съсловие. И още нещо, конниците на служба в имперския апарат получават голяма заплата – 100 – 300 хил. сестерции, и носят почетното звание „изтъкнат“. Друго, конниците имат имущество от 400 хил. до 1 млн. сестерции, като много от тях се занимават с търговия на едро, имат латифундии и големи занаятчийски работилници [13: 296].


Към тези две висши съсловия в римското общество ще добавим и т.нар. „муниципална аристокрация“, сиреч заможните граждани, пръснати из цялата империя. Те са собственици на средни робовладелски имения и занаятчийски работилници, занимават се със селско стопанство, занаяти и търговия. От тях се избират длъжностните лица в органите на градското самоуправление. Обикновено към муниципалната аристокрация спадат хората със състояние над 100 хил. сестерции [13: 296]. Тази аристокрация също е здрава опора на римското императорско господство и ревностно поддържа принцепса във всички негови начинания. С други думи високият имуществен ценз е водеща политическа привилегия, тъй като не само поставя бариера пред участието във властовите институции, но и осигурява значителни доходи на управляващия елит (и олигархия).


Историческите източници доказват, че благодарение на въведения ценз цитираните богати съсловия реално се ползват и от „търговията с гласове“ на изборите като една от най-примамливите привилегии, която им носи впоследствие много имоти, пари и богатства. Поради тази причина изборите на магистрати, и особено на консули и претори, винаги са много бурни. По този повод към казаното пó преди за „търговията с гласове“ ще добавим следното. За всяка длъжност има по няколко кандидати, които заедно с привържениците си водят агитация сред видните политически дейци и финансистите, придумват и обикновените граждани, за да получат повече гласове. Тогава съществуват специални инструкции за кандидатите как да привличат вниманието на народа, защо трябва да бъде приветлив, при среща на улицата да се обръща по име дори към бедните граждани (за тази цел с него ходи специално обучен роб номенклатор, който подсказва на господаря си имената на срещнатите) и др. Понеже подкупването на избирателите е официално забранено и се преследва от закона, кандидатите прибягват до косвени подкупи. Те със свои средства организират угощения за много хиляди граждани, устройват гладиаторски игри, построяват някакво обществено здание, раздават подаръци и пр. Мнозина от тях не само пропиляват състоянието си, но и прибягват до заеми от лихварите, като по време на избори лихвите обикновено се покачват, тъй като наличните пари не стигат. Води се бурен политически живот, но в тази напрегната борба нещата често се решават в полза на онзи, който е по-щедър, обещава нови земи, подаяния и гладиаторски боеве, а не на онзи, който застъпва интересите на римското гражданство или на римската държава [13: 187]. Това – от една страна. От друга обаче, тотално се развива твърде негативен политически предизборен процес в Древен Рим, който струва доста скъпо, тъй като се развихря безпардонна покупко-продажба на гласове, първо, за да се осигури необходимата подкрепа (незаконна), и второ, за да се „инвестира“ предварително в бъдещите привилегии на съответните държавни служби. Дори се стига до същински абсурди в утвърждаването на подобна практика, защото – по думите на Т. Момзен – срещу купуването на избиратели през 159 г. е издадена специална забранителна заповед [18: 353]. Тъкмо затова „търговията с гласове“ е особен вид привилегия за управляващия елит, понеже тя е сигурен „ракета носител“ към всички останали изгоди, произтичащи от вземането на властта.


Следващата съществена привилегия на висшите управници в Римската империя е свързана с изключително високите възнаграждения (заплати), които те получават. Ето само два фрапантни примера: първо, сенаторите, заемащи висши държавни постове, получават огромна заплата от 600 хил. сестерции (и носят почетната титла „светлейши“); и второ, заплатата на легионерите, установена от Август на 225 денария, е увеличена повече от два пъти (на 500 денария) от император Септимий Север, а по време на военни походи нараства двойно, плюс получаваните парични подаръци (след победи над враговете, по случай императорските юбилеи и пр.) [13: 296; 338]. Или, казано иначе, сам по себе си високият държавен пост носи твърде много и най-разнообразни ползи, основната от които обаче е необосновано големият размер на изплащаната заплата.


Като логичен рефлекс от битката за високи държавни постове в предизборната кампания и веднага след тяхното заемане светкавично се проявява привилегията „продажба на длъжности“. Тя се „консумира“ от безбройните второстепенни властници – консули, претори, трибуни, военноначалници, провинциални управители и др., които без никакъв срам и свян извършват всякакви гешефти по покупко-продажбата на тези или онези постове. Примерите тук са безбройни, затова ние ще приведем само един, който е показателен за цялата разглеждана епоха. Трибунът Сулпиций (съвременник на император Сула (138 – 78 г. пр.н.е.) редовно открива сергия на пазара, където открито продава обществени длъжности и разни звания, като при всяка продажба брои получените пари. Приживе същият този Сулпиций успява да прокара закон, който забранява на сенаторите да имат дълг, по-голям от 3 хил. драхми. Но когато самият той умира, оставя колосален дълг от 3 млн. драхми! Така че и дълговете, които прави, са един вид „кражба чрез взлом“ [7: 25]. Или, такава привилегия, която реално носи множество финансови дивиденти, но е в разрез с всякакви възможни принципи.


Трябва недвусмислено да отбележим, че богатите съсловия в Древен Рим са твърде изобретателни и хитри, какъвто е случаят с получаването от императора на привилегията (благодеянието на императора) „право на такси върху собствените имоти“. Веднъж издействано, това право позволява на богатите владелци да организират върху имота си пазар, да удържат такси за сделките, да експлоатират мини и кариери, да правят тухларски и грънчарски работилници, да използват селскостопански работници през мъртвия земеделски сезон и пр., и пр. [8: 130], изобщо всичко, от което могат да се изкарват много пари, но само с позволението на принцепса. Сиреч, една не-скрита икономическа привилегия за богатия римски елит, която намира масово приложение в тогавашния социален живот и води до неговото приказно забогатяване.


Един друг интересен нюанс от икономическите привилегии на богатите класи е откупуването на данъци от конническото съсловие. Особеното при тази изгодна операция произтича от обстоятелството, че римляните нямат собствена финансова администрация и затова събират данъците с помощта на частни лица – откупчици, или „публикани“. Откупчиците внасят в държавната хазна цялата стойност на данъка, а после посредством свои хора събират от жителите на провинциите полагаемия се данък. При събирането на данъците те не само възстановяват внесената сума, но имат и огромни излишъци. Така наместниците в провинциите получават големи подкупи и гледат през пръсти на злоупотребите на откупчиците, като им дават в помощ войска и потушават недоволството на провинциалните жители. Но тази откупническа система за събиране на данъците бързо разорява и изтощава провинциите. И най-далновидните представители на римския нобилитет скоро разбират, че това зло отслабва цялата държава. Това води до търкания и борби между сенатското съсловие и конниците, но в общи линии двете съсловия са приятелски и еднакво заинтересувани от ограбването на провинциите. Затова през I в. пр.н.е. върхушката на конниците се слива със сенатската аристокрация (те се сродяват, като много сенатори с помощта на подставени лица участват във финансовите операции на конниците, а най-богатите конници са включени в Сената и във важните съдебни комисии за разследване на злоупотребите на наместниците). По този начин конниците са вече не само финансова, но и поземлена аристокрация [23: 139 – 140; 13: 296], което още повече заздравява тяхната финансово-икономическа мощ.


Публична тайна е фактът, че всички богати съсловия в Древен Рим начело с императора извършват продажба на роби, което е изключително печеливш бизнес в държавата. Тогава заможните и знатни хора и, разбира се, тези, които притежават властта, изобщо не смятат роба за личност, а за най-обикновен безличен вид. Защото робът – изтъква К. Варналис – не притежава абсолютно никакви човешки права: не може да се жени, не може да има никаква собственост и т.н. Господарят има над роба право на живот и смърт: може да бие робите си с бич, когато му скимне, да ги хвърля в затвора, да ги продава или да ги убива, без да дава никаква сметка никому (нито да отговаря пред закона) [7: 320]. Това е основната причина робите да се превърнат в своеобразна „човешка собственост“ (М. Биърд), да се продават на пазарите, на импровизираните тържища, по време на войните и т.н., от които продажби да се печелят множество пари от велможести слоеве (включително и да се пълни с финансови средства държавният бюджет). Така е, понеже по най-груби пресмятания в средата на I в. пр.н.е. в Италия вероятно има някъде около 1,5 – 2 млн. роби, или около 20 % от цялото население, което е солиден фундамент на търговията с роби. И не само това. Робите масово са използвани като всякакъв обслужващ (и помощен) персонал в къщите на богатите, какъвто е и примерът с римския мислител М. Т. Цицерон. В писмата си той сам упоменава, че ползва малко повече от 20 роби: 6 – 7 момчета за поръчки, няколко секретари, писари и „четци“ (които четат на глас книги или документи за удобство на господаря си), както и придружител, работник, готвач, прислужник и един или двама счетоводители. На практика обаче домакинството му със сигурност е много по-голямо. Защото обслужването на двайсет имота предполага персонал от минимум 200 души, дори някои от къщите да са просто хижи, а други да остават неизползвани в продължение на месеци: има да се поддържат градини, да се правят ремонти, да се обслужват пещи, да се организира охрана, да не говорим за обработването на полетата в действащите стопанства. Фактът, че Цицерон не обръща внимание на повечето роби, показва колко невидими са те за господаря [4: 268], дори и за човек като него, с блестяща ерудиция, реторика и авторитет. Сиреч поради изключителните права на господаря спрямо робите (и тяхната тотална обезправеност) се създава нещо като „държава в държавата“, в която не държавата, а богатият собственик на роби има пълни права над техния живот, свобода и смърт, което реално обяснява ширещата се търговия с роби в Рим.


Налице са всички необходими основания, за да изтъкнем, че в Римската империя съществува много особена разновидност на привилегията „търговия с гласове“, каквато можем да наречем „организирането на различни видове игри“ за зрелищни забавления на населението. Такива са гладиаторските игри, боят със зверове, народните угощения и др., които по право са организирани от висши чиновници, а едилите, квесторите и преторите ги заплащат със средства от държавния бюджет. Разбира се, тази привилегия има двояко предназначение, доколкото: първо, се организира от управляващите (като тяхно единствено право), с което те авансово „подкупват“ избирателите и тълпата; и второ, игрите се използват за печелене на парични средства (от организаторите), тъй като са скъпоплатено удоволствие. Според публичните данни от средата на I в. пр.н.е. например за римските игри са отпуснати 760 хил. сестерции; за плебейските игри – 600 хил.; за Аполоновите – 380 хил. сестерции и т.н. [13: 229], т.е. огромната сума от 1 млн. и 740 хил. сестерции държавни пари, които обаче обикновено не стигат и затова отговорниците на игрите добавят собствени средства.


В едно любопитно писмо на едила Целий Руф до неговия учител Цицерон недвусмислено се подчертава, че управителите на провинциите имат такива права, каквито нямат консулите и преторите в Рим, и че се разпореждат така, както те намират за добре, защото издават „укази“, независимо че те понякога противоречат на онези, които са валидни в самия Рим. Така че управителите на провинциите не само облагат с данъци своите поданици (както намират за целесъобразно), но и осигуряват всичко необходимо за провеждането на игрите, боевете и зрелищата. Това се потвърждава от факта, че не някой друг, а самите управители на провинциите изпращат на приятелите си много диви зверове. И толкова голям е броят на изпращаните зверове, че в някои провинции на Източна Азия те изчезват напълно. Достатъчно е само да отбележим, че за 27 боя със зверове, които Август устройва, са пожертвани 3500 диви звяра от Африка, и че само за един бой със зверове, устроен от Юлий Цезар, на арената са изкарани около 500 – 600 лъва и 410 други африкански диви животни. А при откриването на Колизеума само за един ден са показани към 5000 звяра [7: 279]! По подобен начин стоят нещата и с прословутите гладиаторски игри, които са едни от най-атрактивните народни зрелища и неизчерпаем привилегирован източник на средства за редица високопоставени персони.


Изобщо римските управници непрекъснато се надпреварват помежду си кой ще устои на най-омайващите зрелища и кой ще раздаде повече ядене, пиене и пари било като едил, било като пълководец триумфатор, или като велик император. И затова те поднасят на народа най-жестоките боеве със зверове и гладиаторски игри, защото искат да го развълнуват и с проливане на кръв [7: 280] като демонстрация на своята сила и привилегирован статут.


Сред богатия арсенал от най-разнообразни привилегии за управляващия елит и богатите слоеве в Римската империя можем да откроим и редица други, които също носят белезите на тази изключително интересна епоха. Такива са например военните привилегии (въведени от Октавиан Август), свързани със специалното заплащане на войската, възнагражденията на ветераните и извънредните разходи за армията, за които е създадено отделно държавно съкровище [10: 90], някои привилегии на религиозните водачи и т.н., и т.н. Всъщност този многоброен наниз от различни видове привилегии, развили се през разглеждания исторически период в Древен Рим, е показан нагледно в табличен вариант (вж. Схема № 1), от който става още по-ясно каква е тяхната разпространеност.

Схема № 1.





Сполучливо обобщение на този хиперразточителен начин на живот и безбройните привилегии на императорите и богатите им обкръжения ни дава К. Варналис, който тясно преплита същността на държавната власт (на принцепса) с ролята на парите в тогавашната Римска империя. „Тези пари – пише той – не се използвали за производствени мероприятия, а се превръщали в банков и предприемачески капитал. Никога не се връщали в провинцията, от която били дошли. Парите на Сула, на Лукул, Помпей, Крас, Цезар, Антоний, Октавиан, на всички тези „велики мъже“ и на хилядите други „малки мъже“, на завоевателите, на управителите на провинции, на бирниците и на предприемачите не отивали за обработването на земята, нито за производството (занаятчийското), а се превръщали в капитал, в пари, които раждат други пари, или пък се харчели за непроизводителни цели – строеж на дворци, забавления и покупко-продажба на съвести на управници и управлявани. Пръскали се пари, за да се подкупват разни управници, които да правят отстъпки от стопански характер на богатите или да се преструват, че не виждат злоупотребите, грабежите и измамите им; пръскали се пари, за да се купуват гласовете на тълпата – раздаване на крадени пари, на жито, месо и вино – та да избира най-разточителните управници, които се нахвърляли като хищници върху държавната хазна или пък поемали управлението на разни провинции, което ще рече абсолютна власт над нещастните им жители и ограбване на всичко! Защото (…) управителите на провинциите – проконсули и пропретори с цялата си алчна сган от служители! – имали право да издават закони, без да питат никого и без да носят задължението законите им да са съобразени със законите на Рим“ [7: 307 – 308].


През изследвания исторически период се проявява и друга показателна особеност на привилегиите, която се развива по оста легитимност – нелегитимност и намира израз в две насоки: едната е пряко следствие от действията, свързани с узаконяването на привилегиите на управляващия елит на всички висши и някои средни равнища; докато втората има спорадичен характер, защото е свързана с отмяната на някои привилегии, обикновено под напора на общественото недоволство (например законът на Гракх за отмяна на службата на сенаторите като цивилни съдебни заседатели; отнемането от Веспасиан на привилегиите на богатите управници и на част от населението в редица гръцки провинции и др.) [18: 367; 13: 267 – 268]. Тоест, макар и частично, все пак има законодателна воля за ограничаване на мащабите на привилегиите, което обаче въобще не довежда дори до тяхното минимизиране в римското общество.


За широкообхватното прилагане на различните видове привилегии в значителна степен способстват и утвърдените политически права в римската държава, които първоначално се ползват само от гражданите на Рим (повечето римски граждани нямат граждански права). Такива права са получени от всички граждани в държавата чак през 212 г. н.е., когато конституцията на император Каракала им дава римско гражданство, състоящо се от множество права и задължения, част от които са правото да се гласува, правото да бъдеш избиран за магистрат и др. [12: 64]. Именно това закъсняло законодателство е друга важна причина, поради която римските водачи (царете и императорите) и управляващите съсловия (сенаторите и конниците) векове наред ползват безконтролно какви ли не облаги от властта (без някой да ги контролира и санкционира).


В този контекст ще маркираме още нещо съществено. В цялото историческо развитие на Древен Рим (през трите периода) се наблюдава преплитане между правата (регламентираните) и привилегиите (нерегламентираните) както на богатите съсловия, така и на бедните слоеве от населението в държавата. Сиреч реално са размити естествените граници между тях (правата и привилегиите), заради което привилегиите са смятани от ползвателите им за нещо напълно закономерно, и даже за драгоценен дар от Всевишния. Неслучайно М. Т. Цицерон изтъква, че не трябва да се издават разпоредби за отделни частни лица, тъй като това е специална привилегия, която изцяло е в противовес на закона, чийто основен смисъл е да бъде справедлив и задължителен за всички [32: 204] в обществото.


В сравнение с годините на Царския период и Римската република привилегиите на принцепса в Римската империя бележат най-голям ръст (общо 24 на брой), обхващат всички социални сфери и носят изключителни материални облаги на цялата императорска фамилия. Практически е създадена своеобразна привилегирована система „всичко за императора“, която започва от зачеването на принцепса, включва абсолютно целия му съзнателен живот, и дори продължава след неговата смърт в отвъдния свят… А като апотеоз на едноличната императорска власт в римската държава тази привилегирована система почти няма аналог (по мащаби, обхват, разпространение) в последващата човешка история. Иначе казано, императорите са истински шампиони по измисляне, внедряване и използване на всякакви възможни видове привилегии (за своя лична изгода).


През разглежданата историческа епоха възприетата система от привилегии притежава и друга важна специфика, отнасяща се до т.нар. „държавни роби“, каквито са тогавашните многобройни служещи в канцелариите на магистратите и при жреците (писари, библиотекари, четци, архивари, стенографи и др.). По същия начин стоят нещата с надзирателите, ключарите и палачите, които също са роби и чието социално положение съвсем не може да се сравни с това на робите в галериите на мините и каменните кариери. Тази категория хора, която се доближава по доходи до т.нар. „средна класа“, се сдобива (получава) с ключовата привилегия да ѝ се отпуска имущество за лично стопанисване (участъци земя, домашни животни, разни работилници и дюкяни и др.) [23: 111 – 112]. Така те се приближават по привилегии до т.нар. „робска интелигенция“ (учители, граматици, литератори, поети, оратори, лекари, актьори, певци, танцьори) [23: 113], която освен професионалните си занимания перманентно слугува на принцепса, на управляващия елит и на богатите съсловия. Това е третото йерархично ниво (след императора и богатите) в скáлата на привилегиите на римските социални слоеве, чиито представители, макар и на много по-ниско равнище, винаги получават различни материално-парични изгоди поради своето слугинско скимтене около и във кулоарите на властта (за разлика от всички останали роби).


Към посоченото трето ниво ще добавим и безспорния факт, отнасящ се до една вътрешна категория придворен персонал и освободени роби, които чрез присъдените им привилегии (давани им по „право“ от императора) си докарват огромни суми от злоупотреби и изнудвания. Това прекрасно е разкрито от изследователя Фридлендер, който представя порочните нрави в императорски Рим по следния начин: „Богатствата, които са се стичали при тях (придворните и освободените роби – б. м.) благодарение на привилегированото им положение, са били главният източник на власт. През епоха, когато богатствата на освободените роби са били пословични, малцина от тях биха могли да се мерят с тези императорски слуги. Нарцис е притежавал 400 млн. сестерции (87 млн. марки), най-голямото известно ни от древността състояние; Палас – 300 млн. (65 и 1/4 млн. марки). Калист, Епафродит, Дорифор и други са притежавали не по-малко колосални суми. Когато император Клавдий веднъж се оплакал от недостиг на пари в императорската хазна, в Рим се говорело, че той би ги имал в изобилие, ако двама от неговите освободени роби (Нарцис и Палас) биха го взели в своята компания“ [14: 181]. С една дума в Древен Рим още по време на Римската империя използваните привилегии от изредените по-горе присъдружни императорски слоеве са само малка частица от десетките схеми за тотално забогатяване и личностни изгоди.


И последният извод се налага от само себе си, защото през цялата дълговечна римска история (и през трите разгледани периода) множеството видове привилегии винаги са неразделна част от голямото разделение между имащи и нямащи, заможни и незаможни, богати и бедни. Или, както вярно твърди М. Биърд, разделението е между нищожното малцинство хора със значително богатство, голямо удобство и излишен разкош и огромното мнозинство от населението, което в най-добрия случай притежава скромни спестявания, а в най-лошия няма нито имущество, нито работа, нито дом [4: 357]. В този смисъл изложената диференциация лежи в основата на разделението на населението в Римската империя, в която има три подоходни групи (според У. Шейдел и Ст. Фризен): богата олигархия – 1,5 % от населението, или съсловието на патрициите, контролиращо между 15 и 25 % от общия доход на империята; хората със средни доходи, или съсловието на конниците, които са между 6 и 12 % от населението и получават между 2,4 и 10 пъти повече от останалите; и плебсът и робите, които са на равнището на най-базисните потребности от изхранване, представляващи към 90 % от всички други хора [25: 398] в древния социум.


Като последен акорд на всичко изложено дотук за многобройните икономически, политически и други привилегии в Древен Рим ще отбележим, че: първо, в течение на времето те реално се превръщат както в непоклатим стожер на властта, така и в солиден начин на извличане на материални облаги; и второ, те отдавна стават символ на аморалността на политическата власт, защото привилегиите наред с други социални причини (авторитарна власт, олигархично управление, крадливи елити, икономически катастрофи, военни поражения, масова бедност и пр.) неизбежно довеждат до упадъка на римската държава (ранната империя) през първите векове на новата ера.
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Abstract: The EU must apply policies to the Western Balkans that bring them closer economically and politically to the Union, as well as promote their regional cooperation. At the moment, there is no motivation in the EU member states to expand the Union towards the Western Balkans. Admitting new members to the EU requires unanimity between countries, but enlargement to the Western Balkans is seen as carrying more risks than benefits for the Union. Joining the EU is not the main interest of many leaders from the Western Balkans, and this is another reason why they are delaying reforms. The EU needs to develop effective tools to deal with possible future democratic backsliding in current and future member states. In the new enlargement policy of the EU, it is necessary to put more emphasis on the rule of law and to conduct a more assertive foreign policy of the Union.
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Въведение


Съседи на ЕС са държавите от Западните Балкани, които са заобиколени от всички страни с държави – членки на Съюза. Европейските лидери предложиха членство в ЕС на Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Сърбия през далечната 2003 г., надявайки се, че това ще наложи и укрепи принципите на демокрация и върховенство на закона. Това според тях би трябвало да насърчи правителствата на Западните Балкани да разрешават двустранните си спорове чрез дипломация, особено след разпада на Югославия през 90-те години на XX век, и да стабилизира региона. С течение на времето този оптимизъм започна да намалява и държавите от Западните Балкани все още са далеч от членство в ЕС. Само при решаването на някои регионални спорове има ограничен напредък: например Босна и Херцеговина е застрашена от разпад, а напрежението между Сърбия и Косово от време на време ескалира. Много държави – членки на ЕС, са станали скептични по отношение на разширяването в посока Западни Балкани. На срещата на върха, проведена през октомври 2021 г. за Западните Балкани, лидерите на ЕС не можаха да се споразумеят дали да отбележат разширяването като цел в крайната си декларация. И независимо че го отбелязаха, лидерите на Европа предпочитат да не се ангажират пряко с ясната „европейска перспектива“ на държавите от региона. Малък напредък са постигнали само преговорите за присъединяване на Черна гора и Сърбия, откакто са започнали през 2012 и 2014 г. Франция блокира започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания през октомври 2019 г., въпреки че и двете държави са извършили реформите, които ЕС е поискал от тях. Основанието на Париж за блокиране на преговорите е, че върховенството на закона трябва да бъде напълно приложено в държавите кандидатки преди тяхното присъединяване. Въпреки това европейските лидери се съгласиха да започнат преговори с двете държави през март 2020 г., но засега България блокира началото на преговорите със Северна Македония заради спор за произхода на нейния език и общата им история. От друга страна Босна и Херцеговина поради политическата си нестабилност все още е далеч от изпълнението на критериите за започване на преговорите. След като едностранно през 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, членството му остава възпрепятствано от факта, че Гърция, Кипър, Румъния, Словакия и Испания не са признали независимостта му. Държавите от Западните Балкани и техните граждани стават все по-скептични и разочаровани, че членството в ЕС е реално достижима перспектива, и това доведе до забавяне на демократичните реформи и отстъпление в голяма част от региона. От забавянето на европейската перспектива се възползваха Русия и Китай, който насърчиха много политици от региона да използват националистическа реторика, подклаждайки напрежение между държавите от Западните Балкани. Най-сериозна е ситуацията в Босна и Херцеговина, която рискува да се разпадне. Но има и други проблемни въпроси и спорове, като този за суверенитета на Косово. За да може държавите от Западните Балкани да се стабилизират, ЕС трябва да прилага политики към района, които да ги доближават икономически и политически до Съюза, както и да насърчава регионалното им сътрудничество. С всички държави от региона ЕС подписа споразумения за стабилизиране и интегриране, като Съюзът се фокусира преди всичко върху либерализирането на търговията и в по-малка степен върху по-лесното усвояване на инвестициите. Държавите от Западните Балкани са на различни етапи от изпълнение на условията за присъединяване към ЕС, като отделните перспективи за членство се различават значително. Ето защо е необходимо да разгледаме готовността и перспективата на всяка от шестте държави от Западните Балкани, като започнем с държавите – членки на НАТО.

Северна Македония и Албания


Северна Македония и Албания се надяват да започнат преговори за присъединяване в най-близко бъдеще. Северна Македония от 2020 г. е член на НАТО и кандидатства за член на ЕС през 2004 г., като през 2005 г. стана официален кандидат за член на Съюза. Република Северна Македония според Европейската комисия е изпълнила условията за започване на преговори за присъединяване от 2009 г. В продължение на много години Гърция блокира стартирането на преговорите за присъединяване към Съюза заради въпроса за името на страната. През 2019 г. беше подписано Преспанското споразумение, което сложи край на спора, като тогавашната Бивша югославска република Македония промени името си на Северна Македония. Въпреки постигнатото споразумение засега стартът на преговорите е блокиран от България, която твърди, че Северна Македония няма отделна етническа идентичност и езикът ѝ е нейният собствен. България държи на това Северна Македония да признае, че нейният език и идентичност имат български корени. Въпреки това България не е единствената пречка за започването на преговорите. Северна Македония ще трябва да постигне напредък и в решаването на въпроси, свързани с върховенството на закона, справянето с корупцията и липсата на прозрачност при назначенията на държавни служители [9].


Албания подаде молба за членство през 2009 г. и когато стана член на НАТО, подаде и молба за членство в ЕС, като през 2014 г. стана и официален кандидат за член на Съюза. Официалната препоръка на Европейската комисия за започване на преговори за присъединяване е през 2018 г. Държавите от ЕС през март 2020 г. се съгласиха да започнат преговори, но това и до ден днешен не е стартирало. Членките на ЕС искат преговорите със Северна Македония и Албания да започнат едновременно, за да се избегнат някои различия между тях, но засега България блокира началото на преговорите със Северна Македония, което стопира и Албания. Поради проблеми, свързани с широкоразпространената корупция, ограниченията на свободата на изразяване и политическия натиск, заплахи и насилие срещу журналисти [4], Европейската комисия също е много внимателна с Албания. Затова, ако преговорите започнат, те вероятно ще се съпътстват със същите проблеми и препятствия като тези, с които вече се сблъскаха Черна гора и Сърбия.

Босна и Херцеговина и Косово


Босна и Херцеговина и Косово са далеч от възможността да започнат преговори за членство. Още през 2016 г. Босна и Херцеговина кандидатства за членство в ЕС, но си остава дълбоко нефункционираща държава. Мирното споразумение от Дейтън през 1995 г. сложи край на гражданската война, създавайки държава, състояща се от босненски сърби, босненски хървати и босненски мюсюлмани (бошняци). Дейтънското споразумение е компромисно и овласти етническите националистически лидери, защото беше нестабилен компромис, и затова босненските хърватски националисти настояват да получат повече правомощия, а лидерът на босненските сърби Милорад Додик заплаши да се отдели. През юли 2021 г. тогавашният върховен представител Валентин Инцко прие закон, налагащ наказания за отричане на геноцида, на което Додик отговори с бойкот на държавните институции и заплаха да създаде отделни административни органи и да възстанови босненско-сръбската армия. Всичко това можеше отново да върне насилието в района. Настоящият върховен представител Кристиан Шмит предупреди, че страната е изправена пред „най-голямата екзистенциална заплаха от периода след босненската война“. Дори и да не изпълни заплахите си, действията на Додик отслабват централното правителство на Босна и Херцеговина и авторитета на върховния представител. Самият Додик има пълната подкрепа на Сърбия и Русия, което му помага да бъде и по-агресивен.


Косово не може да кандидатства за членство в Европейския съюз, защото Гърция, Кипър, Румъния, Словакия и Испания не признават неговия суверенитет, независимо че официално обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Тези държави си имат собствени вътрешни проблеми, за да не признаят независимостта на Косово, защото имат сепаратистки движения на собствените си територии. Независимо от това Прищина има споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС от 2016 г. и преговаря за безвизово пътуване. Комисията обяви през 2018 г., че страната е изпълнила всички технически критерии, но много от държавите членки са скептични по отношение на прилагането на върховенството на закона в страната. Изводът, който може да се направи за това дали Косово може да стане кандидат за членство, е, че зависи от това дали ще си нормализира отношенията със Сърбия. Това също ще отвори пътя на петте държави – членки на ЕС, да признаят Косово и в крайна сметка да стартират преговорите за членство.

Сърбия и Черна гора


Най-напред в преговорите за членство в ЕС са Сърбия и Черна гора. През 2009 г. Сърбия кандидатства за членство в ЕС и през 2014 г. започна преговори за присъединяване към Съюза, като за голямо съжаление не постигна голям напредък. През последните години сръбското правителство използва все по-авторитарни политики, като индексът на Freedom House 2021 г. определя управлението на страната като „преходно и хибридно“, което показва „съществени предизвикателства пред защитата на политическите права и гражданските свободи“ [11]. Последният приет доклад на Комисията за Сърбия разглежда редица проблеми, които са възпрепятствали преговорите, включително липсата на независимост на съдебната система и държавната служба, корупцията, непоследователната борба срещу организираната престъпност и натиска и насилието срещу журналисти [10]. Това са основни въпроси и да има напредък в преговорите, те трябва да бъдат решавани, а не отлагани. Друг важен въпрос, който трябва да бъде решен, е спорът с Косово. ЕС се опита да помогне на Сърбия и Косово да нормализират отношенията си, като през 2013 г. работи активно за постигане на споразумение между двете държави: Сърбия се съгласи да демонтира административните структури, независимо че продължи да контролира районите със сръбско мнозинство в Косово, а Косово се съгласи да предостави на сръбските общини по-голяма автономия. Това споразумение засега се изпълнява частично: Сърбия все още упражнява контрол върху сръбските райони в Северно Косово, а Косово не е дало повече автономия на косовските сърби, страхувайки се, че това може да я дестабилизира. Има и други споразумения, които не се изпълняват напълно и от двете страни, например взаимното признаване на регистрационни номера или имуществени записи. Тази липса на изпълнение на споразуменията доведе до идеята за размяна на територии между Сърбия и Косово, но засега това предложение е оставено настрана. Изобщо между двете държави липсва какъвто и да е напредък.


Липсата на единна позиция на държавите – членки на ЕС, дали целта на диалога трябва да бъде признаването на Косово от Сърбия отслаби посредническите усилия на Съюза. Напрежението между Сърбия и Косово продължава и през октомври 2021 г., когато ескалира спорът за номерата на превозните средства, след като Косово заяви, че всички, които влизат от Сърбия със сръбски регистрационни номера в Косово, ще трябва да ги сменят с косовски. Това доведе до повишаване на напрежението между двете държави и до блокиране на граничните пунктове от косовски сърби, разполагане на косовски полицейски части, а Сърбия отговори с военни учения до границата.


Във външната си политика Сърбия се стреми да изгради по-близки отношения с ЕС и САЩ, но също и с Русия и Китай, защото те не признават независимостта на Косово, а и двете са постоянни членки на ООН. Независимо че Белград заявява, че се стреми към членство в ЕС, президентът Александър Вучич често критикува Съюза, особено по време на кризата с коронавируса, когато обвини ЕС в липса на солидарност. Сърбия е водеща държава на Западните Балкани, която допринася за военните операции на ЕС, степента ѝ на съответствие с позициите на ЕС във външната политика е само 56 % през 2020 г. [2], и по-конкретно тя не подписа санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус и не критикува действията на Китай спрямо Хонконг.


Черна гора е член на НАТО от 2017 г. и кандидатства за членство в ЕС през 2008 г. През 2012 г. започна преговори за присъединяване към Съюза. Черна гора не изпълнява критериите на ЕС за върховенство на закона, не подобри резултатите си по въпроси, като свобода на словото, свобода на медиите и борба срещу корупцията. Поради тези причини преговорите загубиха темпо и не могат да напреднат. Според последния доклад за присъединяване към ЕС Черна гора е постигнала малък напредък в справянето с всички преговорни въпроси. През 2020 г. Демократическата партия на социалистите загуби властта, след като управляваше страната тридесет години и я ориентира към интеграция със Запада. Новото правителство разчита на подкрепата на няколко проруски партии, но това не е повлияло на западната ориентация на Черна гора и страната продължава да се съобразява и изпълнява външната политика на ЕС, включително подкрепата за всички санкции на ЕС [8].


Защо разширяването е стопирано въпреки желанието
за членство в ЕС на държавите от Западните Балкани


Спирането на разширяването се дължи на два фактора – загуба на инерция от страна на държавите от Западните Балкани и умора от разширяването от страна на ЕС. Забавянето се дължи на редица съпътстващи причини и външни влияния. В момента няма мотивация между държавите членки за разширяване на Съюза по посока на Западните Балкани. Приемането на нови членове в ЕС изисква единодушие между държавите, но разширяването към Западните Балкани се възприема повече като носещо рискове, отколкото ползи за Съюза. Нидерландия, Франция и Дания са водещи скептици в ЕС по отношение на Западните Балкани , но има и други държави членки, които споделят до известна степен техните опасения. Тези държави се притесняват, че приемането на държави с неутвърдени демокрации и правови държави може да привнесат проблемите си в Съюза, след като станат членове. Тези притеснения донякъде се потвърждават и от проблемите с върховенството на закона, които се появиха в Полша и Унгария, и от проблемите, които ЕС има при справянето с тях. ЕС създаде „механизмите за сътрудничество и проверка“, за да гарантира, че България и Румъния ще продължават да се справят с постоянните недостатъци при прилагането на върховенството на закона след присъединяването им към ЕС, но и тези механизми имат частичен успех. Всичко това накара много държави от ЕС да искат демократичните институции да бъдат развити и закрепени на основата на проверките и балансите, защото рискът да се наруши върховенството на закона, след като държавата стане член на ЕС, не е убедително премахната.


Тъй като вътрешните проблеми са най-дезинтегриращи, за много държави членки фокусът на ЕС трябва да бъде върху вътрешната консолидация. Гражданите на ЕС не са ентусиазирани от бъдещо разширяване в посока Западните Балкани. ЕС беше зает с редица вътрешни проблеми, вариращи от миграция до пандемия от коронавирус. Войната Украйна – Русия, напускането на Обединеното кралство от Съюза също намалиха инерцията за разширяване. Лондон беше един от основните защитници на разширяването. В резултат на мигрантската криза се появиха антиимиграционни настроения в ЕС, водени от десни антиимиграционни партии в много от държавите членки. Това накара много лидери по-внимателно да приемат държави, които са много по-бедни от държавите – членки на ЕС, а и в някои от тях има значително мюсюлманско население. Благодарение на натиска на антиимиграционните партии може да се оформи политически дневен ред, дори и да не са в правителството. Това накара френския президент Еманюел Макрон да заеме много по-твърда позиция по въпросите на миграцията и разширяването. Всички тези проблеми заедно и допълнително „помогнаха“ за забавяне на разширяването. Много е малка вероятността ЕС да започне преговори със Северна Македония и Албания, докато правителствата на държавите членки се противопоставят на приемането на нови членове от Западните Балкани. Има и друг проблем, който ги възпира, и това е справянето с кризата на върховенството на закона в Полша и Унгария. ЕС разполага с инструменти за справяне с държави, които не прилагат върховенството на закона, преди да се откажат от позицията срещу по-нататъшното разширяване. Тази способност на ЕС да се справя със собствените си проблеми, свързани с върховенството на закона, вече не е проблем, защото двустранните разногласия е възможно да представляват пречка за приемането на нови членове на ЕС. Има няколко държави от ЕС, които имат двустранни проблеми с държавите от Западните Балкани, които биха могли да поставят по време на процеса на присъединяване: Гърция относно статута на гръцкото малцинство в Албания; България относно езика и историческото наследството на Северна Македония; Хърватия относно статута на хърватското малцинство в Босна и границите ѝ с Босна, Черна гора и Сърбия. Всеки договор за присъединяване към ЕС трябва да бъде ратифициран от всички държави от Съюза, но някои може и преди ратификация да изберат да проведат референдуми, което би било повод на противниците на разширяването да водят кампании против разширяването.


Държавите кандидатки от Западните Балкани също имат вина за забавянето на разширяването на ЕС заради широкоразпространената корупция, „рисковете от неправомерен натиск върху съдебната система“, сплашването и насилието над журналисти, липсата на свободни медии и бойкота на избори и парламентарни процедури от политически партии [9]. НПО са дори по-крайни в своите оценки от Комисията. Например според Transparency International всичките шест държави в региона страдат от т.нар. „експлоатация на правителството“ за частни интереси, предизвикана от широка корупция и липса на ефективна независима съдебна система [15]. Присъединяването към ЕС не е основен интерес на много лидери от Западните Балкани и това е другата причина, поради която те бавят реформите. Преодоляването на корупцията и увеличаването на прозрачността в обществените поръчки за тях може би означават загуба на власт и притеснение от евентуално изправяне пред възможността от наказателно преследване за минали престъпления. При провеждането на избори контролът върху медиите означава, че изборната надпревара е малко вероятно да бъде честна, и прави по-трудно избирането на реформистки проевропейски правителства, които да желаят енергично да се присъединят към ЕС. Отчасти на собствените действия на ЕС се дължи ограниченият напредък в прилагането на реформите в региона. Намаляването на стимулите за реализиране на реформи се дължи и на липсата на реалистична перспектива за членство и на неспазването на ангажиментите от страна на ЕС, който косвено допринесе за ерозия на прилагането на върховенството на закона в Западните Балкани. Европа легитимира авторитарни лидери, като ги прие за партньори и им предостави финансиране, свързано с процеса на присъединяване, което им помогна да затвърдят влиянието си [12]. Всичко това е свързано със „страхливата политика“ на лидерите и институциите на ЕС, които не искат да атакуват авторитарни лидери за политиките им, притеснени, че това ще навреди на двустранните им отношения.


Въпреки това все още голяма част от гражданите на държавите от Западните Балкани искат страните им да членуват в ЕС. Според проучване на Консултативната група по политиката на Балканите в Европа в петте държави от Западните Балкани над 80 % подкрепят членството. Изключение прави Сърбия, където само 53 % искат да се присъединят към ЕС [13]. Има други проучвания, които показват, че само една трета от сърбите смятат, че членството в ЕС би било положително [17]. Поради всичко това е необходимо ЕС да приеме и реализира изцяло нова политика по отношение на разширяването на ЕС. През последните години ЕС се съсредоточи върху постепенен подход за присъединяване, защото преговорите за членство спряха. Комисията направи някои промени в процеса на присъединяване през 2020 г. заради опасенията на Франция и други членове на ЕС. Промените са в посока на това да бъдат по-тясно обвързани с напредъка на държавите кандидатки в спазването на върховенството на закона, като държавите – кандидатки за членство, ще могат да извлекат икономически ползи преди присъединяването чрез постепенна интеграция в единния пазар, след като приключат преговорите в конкретна област на политиката. Интеграцията може да бъде постигната например чрез предоставяне на решение за съвместимост със стандартите за защита на данните, след като дадена държава е приела изцяло правилата на ЕС в тази област. В приетия бюджет на ЕС финансирането на ЕС за региона не е предварително разпределен по отделни държави, което може да стимулира държавите да правят реформи и Комисията ще може да ги финансира, т.е. прилагане на политика „пари срещу реформи“. ЕС насърчава икономическото развитие и регионалната интеграция на Западните Балкани, като отпусна 3,3 млрд. евро, за да стимулира справянето със социално-икономическите и здравните последици от пандемията от коронавирус. Съюзът в края на 2020 г. стартира „икономически и инвестиционен план“ на стойност 9 млрд. евро безвъзмездни средства, които според Комисията могат да доведат до привличане на допълнителни частни инвестиции с приблизителен размер около 20 млрд. евро. Отпускането на тези средства имат за цел да помогнат за подобряване на инфраструктурата, насърчаване на развитието на зелената енергия и на цифровизацията на икономиките на Западните Балкани [5]. През 2014 г. по инициатива на Германия стартира т.нар. „Берлински процес“, имащ за цел да организира регионален пазар, който ще улесни свободния поток на хора, стоки, услуги и капитали. Лидерите на шестте държави от Западните Балкани през 2020 г. се споразумяха да създадат общ регионален пазар по линиите, предвидени от Берлинския процес. Инициативата „Отворени Балкани“, която в момента включва Сърбия, Албания и Северна Македония, има за цел да намали граничните проверки, като към тази инициатива ЕС е настроен добронамерено и тя се ръководи от Сърбия, но засега не е ясно как инициативата е свързана с общия регионален пазар. Косово, Босна и Черна гора я разглеждат преди всичко като инициатива, доминирана от Сърбия.


В дългосрочен план икономическата интеграция е изгодна за балканските държави и затова ЕС инвестира в икономиките на държавите от Западните Балкани. Регионалните пазари обаче са много малки по обем и икономическите ползи от регионалната интеграция са много малки в сравнение с интеграцията с пазара на ЕС. Регионалната интеграция не предоставя много стимули за извършване на реформи и разрешаване на спорове и за голямо съжаление не може да замести политическата и регионалната икономическа интеграция. По отношение на желанието на ЕС да изпълни обещанията си за постепенна интеграция в единния пазар, както и неизпълнените ангажименти на Съюза, новият процес на присъединяване си остава неизпитан, а държавите от Западните Балкани вероятно ще бъдат скептични за присъединяването си.


ЕС започна да разбира, че забавянето на разширяването, съчетано с липсата на последователна и стабилна европейска политика по отношение на Западните Балкани, вреди на стабилността и интересите на Съюза. Това забавяне помага на поддръжниците на идеята за промени на границите между балканските държави. С подкрепата на администрацията на Тръмп през 2018 и 2019 г. Сърбия и Косово обсъждаха размяната на територии. Европейските институции подкрепяха донякъде тази идея, стига това да доведе до нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. В същото време имаше държави от ЕС, които се притесняваха от такава размяна на територии, защото например според Германия това може да стимулира съществуващата идея за разделяне на Босна и Северна Македония по етнически признак, и затова идеята е много опасна и може да предизвика отново сблъсъци. На идеята за такава размяна на територии се противопостави опозицията в Косово, а президентът на страната Хашим Тачи подаде оставка през ноември 2020 г., след като беше обвинен във военни престъпления. През април 2021 г. отново се появи предложение за преразглеждане на съществуващите граници и за преместването им в много по-опасна форма с неформален документ. Твърди се, че автор на документа е словенският премиер Янез Янша, който призовава за обширни промени на границите на Балканите. Преначертаването на граници по етнически признак винаги е рисковано, защото могат да останат големи малцинства, дори при мащабни промени на границите. При възможната перспектива за присъединяване към ЕС в държавите от Западните Балкани беше преодолян национализмът, което помогна за подписването на Преспанското споразумението между Македония и Гърция и се насърчи диалогът между Сърбия и Косово. Сега, за голямо съжаление, при застоя на присъединяването тези договорености са изложени на риск, защото отново националистическите политически сили станаха по-силни за сметка на проевропейските реформистки сили в региона, които бяха отслабени. Например, ако националистическата опозиция в Северна Македония се върне на власт, може да откаже да изпълнява изцяло или частично да отхвърли споразумението от Преспа. Тогава напредъкът от последните години може изцяло да бъде заличен. В региона се чуват призиви за промяна на границите, възхвала на военнопрестъпници и се наблюдава възраждане на опасна реторика, говори се за създаване на „сръбски свят“ и за обединяване на сърбите, „където и да живеят“. Всичко това може да доведе до повишаване на напрежението между Сърбия и Босна, Черна гора и Косово. Албанският премиер Еди Рама през 2017 г. заяви, че ако членството в ЕС се окаже недостижимо, съюзът между Албания и Косово би бил възможен, а това съвпада с желанието на много политици от Косово, които искат по-тесни връзки с Албания. Този политически анонс за обединение на Албания с Косово ще доведе до напрежение между Албания и Сърбия, както и между Албания и Северна Македония заради албанското малцинство.


На Балканите най-големият риск и до ден днешен си остава насилието в Босна и ако се реализират идеите за отцепване от страна на Додик, това би торпилирало споразумението от Дейтън, което ще доведе до повишаване на напрежението в района. При такова развитие на нещата мюсюлманското малцинство на територията на сръбско образувание в Босна би се страхувало за сигурността си, хърватските националисти вероятно ще поискат да се обединят с Хърватия, а босненските мюсюлмани ще се страхуват да бъдат оставени в това състояние. От развитието на такъв сценарий би се възползвала Русия, за да задълбочи позициите си, изпращайки проксита, за да подкрепи отцепилото се сръбско образувание. Турция при използване на насилие може да се намеси, за да защити мюсюлманите в Босна. Реализирането на такъв сценарий отново може да взриви района, а мисията на ЕС, която трябва да пази мира, е твърде малка – около 600 войници, разпръснати в различни райони. Всичко това може отново да доведе до голям брой бежанци в Европа.


Русия, Китай и други незападни държави имат най-голям интерес от забавяне, и дори спиране на процеса на присъединяване, което подхранва антизападните нагласи в района на Западните Балкани. В икономическо отношение ЕС е водещият търговски партньор за всички държави в региона, а инвестициите му съставляват над 60 % от преките чуждестранни инвестиции в него [7]. Въпреки икономическата и финансовата ангажираност на ЕС това не се отразява на подкрепата сред много граждани на Западните Балкани. От проведените проучвания само черногорците виждат ЕС в по-позитивно отношение от другите външни сили, включително и от САЩ. С изключение на Албания ЕС се разглежда като по-голям разпространител на дезинформация от Русия, като сърбите са най-скептични към ЕС и смятат, че Китай предоставя по-голяма финансова помощ от Съюза, а по-малко от 20 % смятат влиянието на ЕС за положително за разлика от 60 % за Русия и 55 % за Китай [16]. Забавянето на перспективата за присъединяване към ЕС за държавите от Западните Балкани помага на Русия, защото показва на държави, като Украйна, Грузия и Молдова, че получаването на членство в ЕС е невъзможно, и следователно подкопава прозападните сили там и помага на антиевропейските сили. Това се потвърждава и от започналата война между Русия и Украйна. За европейците руското влияние е предизвикателство по няколко начина. Москва иска да попречи на държавите, които все още не са членове, особено на НАТО и/или ЕС, да се присъединят към тези организации и по-този начин да увеличи влиянието си в района и да засили статута си на глобална сила [1].

Енергийният сектор дава на Москва много сериозни лостове за влияние и въздействие върху почти целия район на Западните Балкани. Според Евростат Сърбия, Босна и Северна Македония получават почти всичкия газ от Русия, а в сръбската петролна и газова компания руският Газпром притежава мажоритарен дял. Друг проблем, свързан с руските инвестиции, е непрозрачният характер на икономическите отношения с Русия, допринасящ за насърчаването на корупцията, което прави реформите много по-трудни. Русия скрито подкрепя националистическите партии и използва активно дезинформацията, за да подкопае позициите на Запада, използва и общото православно християнско вероизповедание и панславянската идентичност. За да забави интеграцията в Алианса на Северна Македония и Черна гора, Русия използва активно проруските настроения и в двете държави – членки на НАТО. През 2016 г. Русия беше замесена в опит за преврат в Черна гора, за да попречи на страната да се присъедини към НАТО. Всичко това е свързано с вековното желание на Русия да има излаз на топли морета и възможност за строителство на военноморска база. В арсенала за влияние Москва включва и подклаждане на етнически или двустранни спорове между държавите. Сърбия получава от Русия силна подкрепа относно своята позиция по отношение на Косово, което пречи на разрешаването на спора. В Босна Русия помага за обучението на паравоенните сили на Додик, опитите му за подкопаване на Дейтънското споразумение и се опита също да подкопае офиса на върховния представител в Босна. Опита се да попречи на подписването на Преспанския договор между Гърция и Северна Македония и да стимулира опозицията от Северна Македония да се противопостави на смяната на името на страната, като подхрани опасенията, че Албания и България искат да си я поделят. Русия знае много добре, че ЕС не иска да внася конфликти във или между присъединяващи се държави, така че в неин интерес е да продължи да стимулира нестабилността в района на Западните Балкани. Тази нестабилност гарантира, че Съюзът ще държи държавите от Западните Балкани отвън, но с перспектива. Необходимостта от нови инвестиции след COVID-19 и липсата на конкретна перспектива за членство в ЕС вероятно ще засилят влиянието на Китай. Пекин се надява както на новите икономически възможности в региона, така и на шанс да спечели тези държави за съюзници. С изключение на Косово Китай подписа споразумения по „Един пояс, един път“ с всички останали държави от Западните Балкани и вложи значителни инвестиции, особено в Сърбия. Китайските инвестиции са насочени към изграждане на инфраструктура и към енергийния сектор. По време на пандемията Китай се опита да я използва и насърчи усещането, че е показал повече солидарност от ЕС. Пекин няма интерес да насърчава нестабилността и да разпалва напрежение в района, няма и за цел да блокира разширяването на НАТО и ЕС. Изобщо влиянието на Китай не е толкова вредно за европейските интереси, колкото това на Русия.  Въпреки това с оглед на нарасналите икономически възможности на Китай влиянието му на Балканите също е притеснително за европейските интереси. Най-големият проблем за китайските инвестиции си остава техният разяждащ ефект и отслабването на върховенството на закона, което подхранва корупцията и обезкуражава държавите от Западните Балкани да приемат и прилагат правилата на ЕС относно трудовите и екологичните стандарти. Пекин подкрепи усилията на Русия да премахне поста на върховен представител в Босна и по този начин да делегитимира сегашния действащ президент Кристиан Шмит. Тази позиция на Китай насърчи Додик да бъде по-настоятелен. От тази гледна точка ролята на Китай по отношение на сигурността също не е напълно съобразена с интересите на ЕС, а по-скоро си партнира повече с Русия.


Влиянието на Турция също нараства в района на Западните Балкани, като активно започна да финансира реконструкцията на джамии и исторически сгради, както и да създава клонове на своя културен институт. Сред мюсюлманското население най-силна е меката сила на Анкара, но тя също се опитва да изгради близки отношения и с босненските сърби и със Сърбия. Според някои държави от ЕС Турция представлява заплаха за Западните Балкани, но въпреки това и за разлика от Русия Турция не цели да възпрепятства интеграцията на Западните Балкани в ЕС и НАТО. Турция подкрепя по-нататъшната интеграция на държавите от региона и в двете институции, също така и настоява повече държави да признаят суверенитета на Косово – политика, която е в съответствие с тази на повечето държави от ЕС и САЩ.


Накрая друга причина за подкопаване на влиянието на Европа на Западните Балкани също е издигането на Сърбия като важен регионален участник, което за сръбското население в Черна гора, Босна, Северна Македония и Косово означава, че Сърбия има позиции и отвъд собствените си граници. Чрез инициативата „Отворени Балкани“ и чрез предоставяне на навременна помощ на съседите си по време на пандемията Сърбия се стреми да повиши влиянието си. В противовес на ЕС политиката на балансиране от страна на Сърбия между Запада, Русия и Китай може да се разглежда като модел, който други държави в региона да приемат и да се откажат от реформите, необходими за членство в Съюза.


Необходима е нова европейска стратегия за присъединяване на държавите от Западните Балкани


За да се предотвратят разпадането на Босна и възможното връщане към насилие ЕС се нуждае от нова политика за присъединяване на държавите от Западните Балкани, които трябва да бъдат насърчавани да продължат регионалното си помирение и да се противопоставят на руското и китайското влияние. Самият акт на разширяване ще отнеме време за интегриране, но това ще изисква ЕС да разработи ефективни инструменти за справяне с евентуално бъдещо демократично отстъпление в настоящите и бъдещите държави членки. Но въпреки това, за да бъде Европа стабилна, европейците не трябва да се отказват от разширяването, защото това ще намали влиянието на ЕС в района. Такова евентуално отстъпление на европейците ще намали още повече желанието за реформи и ще консолидира националистическите движения към авторитарни политики в Западните Балкани. Разширяването си остава най-мощният инструмент на Европа за намаляване на влиянието на Русия и Китай, стимулиране на регионалното помирение, потискане на национализма, насърчаване към по-добро управление. Европа трябва да продължи напред с желанието за предоставяне на стимули на кандидатите за членство и трябва да бъде по-настоятелна в борбата с корупцията и демократичния разпад по време на процесите на присъединяване.


За да може ЕС да възстанови и утвърди влиянието си в региона, е необходимо да възстанови реформите, като предостави на държавите кандидатки конкретни програми преди присъединяването, които да изглеждат като втори добър вариант в сравнение с членството. Стимулите на ЕС под форма на програми трябва да бъдат по-конкретни и съществени, за да бъдат приети и реални. Тези програми трябва да са реални и ефективни в насърчаването на положителни промени в реализирането на реформи, независимо че някои държави членки могат да решат да отложат разширяването. Все още предложените условия за по-голям достъп до единния пазар на ЕС преди присъединяване са неясни и неразбрани от държавите кандидатки. Тези предложения на ЕС трябва да бъдат много по-конкретни и да посочват как идеите му ще функционират на практика в различни области на политиката, като дефинира ясно осезаемите ползи за гражданите и бизнеса в присъединяващите се държави от Балканите. Икономическите ползи от членството обаче могат да бъдат само част от цялата архитектура. Другият елемент, който ЕС трябва да предложи на държавите кандидатки, е по-тесни политически връзки, докато постепенно се интегрират и напредват към членство в ЕС. Тези държави от кандидатките, които извършват реформи и са напреднали най-много в прилагането на правото на ЕС, трябва да бъдат свързани политически най-тясно с ЕС. Министрите на държавите кандидатки, който са завършили преговорите в някои от областите, могат да бъдат канени на неформални срещи с техните колеги от ЕС. Може също да се командироват държавни служители в Комисията, които да водят политически диалог с работните групи на Съвета на ЕС и да участват в експертни групи на Комисията.


Малко вероятно е по-големите икономически и политически стимули, свързани с извършване на реформи, да се харесат на корумпираните елити. Но това ще засили позициите на реформаторските и проевропейски лидери в Западните Балкани и ще им предостави много по-добри възможности, които да използват в политическите си кампании. Интеграцията в икономиката ще донесе осезаеми ползи за гражданите на Западните Балкани, а политическата интеграция би ги накарала да се чувстват много по-защитени и по-близо до ЕС. Реализирането на реформи от държавите – кандидатки за членство, ще ги доближи още повече до изпълнението на критериите за членство, което значи, че държавите – членки на Съюза, ще стават все по-малко скептични за бъдещото им присъединяване.


ЕС първо трябва да възстанови доверието си в региона и тогава да се опита да реализира по-тесни икономически и политически контакти, защото преди присъединяването е малко вероятно тези връзки да се разглеждат като истински. За да се възстанови доверието, държавите членки трябва да изпълнят обещанията, които са поели, като започнат преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания и предоставят безвизово пътуване до Косово.


В новата политика на разширяване на ЕС е необходимо да се постави по-голям акцент върху върховенството на закона. За да се възстанови взаимното доверие, и европейците, и държавите кандидатки трябва да бъдат много по-активни в усилията си за противодействие на корупцията, завладяването на държавата и отстъплението от демократичните принципи в Западните Балкани. Често държавите членки се притесняват, че ако реформите не са осъзнати и се правят под натиск, това може да подкопае европейската и западната ориентация на кандидатите за присъединяване и косвено да се помогне на други сили да получат влияние. Тези страхове не биха били уместни, ако ЕС осигури увеличено финансиране и ползи за реализирането на реформи, като ги постави в зависимост от доброто управление. Ако това условие не се реализира, ЕС рискува само да улесни корупцията и да засили авторитаризма. При това положение авторитарните лидери ще засилят още повече позициите си, защото ще имат силна опозиция, като контролирани от тях медии е по-вероятно да се обърнат към националистическата реторика и така да подклаждат напрежение в региона. Всичко това трябва много внимателно да се наблюдава от Съюза, защото, ако се допусне демократично отстъпление, ще позволи на местните политици да прехвърлят вини на ЕС, особено ако преговорите за присъединяване се провалят.


Европа трябва да признае, че има проблем с демократичното отстъпление в голяма част от Западните Балкани, и да изисква държавите да се справят с него. Изобщо докладите за присъединяване на Комисията трябва да се съсредоточат повече върху реалната оценка на изпълнението и прилагането на реформите, те трябва ясно да посочват козметичните реформи и демократичното отстъпление, като това ще повиши цялостното доверие в ЕС. За да не се стимулира корупцията, европейците трябва внимателно да контролират начина, по който се разпределя финансирането по програми, и на тези държави, които не спазват правилата и нарушават върховенството на закона, да им се намалява или спира финансирането. ЕС трябва да държи кандидатите за присъединяване да спазват свободата на медиите, което ги прави фактор при вземане на решения, и да предоставя повече финансиране на независимите медии. Между 2014 и 2020 г. са инвестирани в медии от ЕС 20 млн. евро [6].


В новата политика на присъединяване е необходима и по-настоятелна външна политика на Съюза. Държавите – членки на ЕС, трябва да бъдат по-решителни при прилагането на законите, водещи до стабилизация на района на Западните Балкани, като продължават да работят със САЩ и Обединеното кралство. След избирането на президента Байдън политиките на Европа и САЩ към Западните Балкани станаха много по-съгласувани за разлика от управлението на Тръмп, който се опита да наложи самостоятелни политики, като загърби ЕС. Всички заедно от Европа, САЩ и Великобритания трябва да положат усилия да не се допусне конфликт или разпад на Босна. За да не се допусне такъв сценарий, е необходимо европейците да засилят военното си присъствие в страната, като по този начин много по-успешно ще възпират Додик и неговите поддръжници от по-нататъшни сепаратистки действия. Друго възпиращо действие, което може да се използва по отношение на Додик, е, че при евентуално отделяне ще се стигне до международна изолация и санкции. ЕС, САЩ и Великобритания трябва да осъдят и да бъдат готови да приложат санкции спрямо тези, които използват крайна националистическа реторика, отричат геноцида и подкрепят военнопрестъпници. За да могат да функционират босненските институции, може би ще се наложат промени в Дейтънското споразумение, което може да предизвика проблеми в страната, особено ако промените не са осъзнати от самите тях. Тези промени не могат да бъдат наложени от вън, но Европа и САЩ трябва да помогнат на босненците да постигнат споразумение. За да реализират безболезнено промените, е необходимо да си партнират с гражданското общество и с политическите партии, които са различни от трите основни етнически партии в Босна. Необходимо е да се продължи да се помага на Сърбия и Косово да нормализират отношенията си, защото засега няма напредък в трудните им взаимоотношения. Необходимо е на Косово и Сърбия да се предоставят стимули при нормализиране на взаимоотношенията им. Сериозен стимул и за двете държави е перспективата за членство в ЕС, която може да даде повече аргументи на Сърбия и Косово да постигнат по-нататъшен напредък за постигане на споразумение. Краен резултат на такова споразумение може да бъде и замяна на територии, но само ако и двете държави го искат. За да бъде ЕС единен, е необходимо всички държави от Съюза да признаят Косово и тогава посредническата му роля ще бъде много по-ефективна: ще проправи пътя за интеграция на Косово в ЕС и НАТО и ще убеди Сърбия, че постигането на споразумение с Косово е в неин интерес. За да реализират тези цели, европейците трябва да направят всичко възможно да ограничат влиянието на Русия и Китай, които имат противоположни интереси за района на Западните Балкани. Европа трябва да умножи усилията си за енергийна диверсификация на района, като по този начин ще намали привлекателността на Русия и Китай. Няма да бъде разумно от страна на европейците да финансират проекти в района без прилагането на ефективен контрол. За стабилността на Европа е необходимо ЕС да задълбочава отношенията си с държавите от района в областта на сигурността и колкото повече си сътрудничи с държавите от Западните Балкани, толкова по-малко вероятно е те да работят с държавите – противници на интеграцията им. ЕС би могъл, особено в държавите – членки на НАТО, както и в другите държави – кандидатки за присъединяване, да участва в някои от техните проекти за сътрудничество в областта на отбраната.


Накрая заключението, което може да се направи, е, че Съюзът трябва да използва своята голяма икономическа и политическа тежест за въвеждане и налагане на демократичните принципи на управление на района, подобрявайки благосъстоянието на хората от Западните Балкани. Спирането на разширяването на ЕС не е добра политика за района – тя помогна за връщането на някои негативни тенденции, като възобновен авторитаризъм, етническо напрежение и национализъм. Ето защо е необходимо държавите членки да преразгледат политиките си за разширяване на Съюза и заедно с Великобритания и САЩ да се справят с предизвикателствата и да обърнат тази негативна тенденция за района, защото, ако не успеят да се справят в началната фаза на тези предизвикателства, е възможно районът на Западните Балкани отново да стане „горещ“ за Европа.
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Abstract: In the study, an overview was made of the different interpretations of political realism and political idealism from the point of view of defining the importance of values and interests in politics. The main arguments in the theoretical dispute "interests versus values" are systematized and the author's position in the debate is proposed. The specifics of national interests and their theoretical interpretation in the scientific literature are examined.

Key words: realism, idealism, politics, interests, values

Изследванията на ролята и значението на ценностите и интересите в политиката са основен аспект в проблемното поле на политическата наука, и по-конкретно в политическата философия. Анализът на политиката съобразно логиката за преимущественото значение или на интересите, или на ценностите се отнася до реализма и идеализма като основни подходи в политическите теории.


Основна цел на настоящата студия е да направи обзор на различните интерпретациите на ролята и значението на интересите и ценностите при реализма и идеализма. При реализиране на посочената цел разглеждаме следните основни проблеми:


· Представят се основните акценти в анализите и дефинирането на интересите и ценностите в политиката при реализма и идеализма.

· Критично се анализират основните изследователски подходи и тези на исторически утвърдени и на съвременни изследователи по темата.

· Систематизират се основните аргументи в теоретичния дебат ценности vs интереси в политиката.

· Разглежда се спецификата на националните интереси.

· Представя се позицията на автора по въпроса за значението на ценностите и интересите в политиката.


Избраната методология е съобразена с изследователската цел на студията и включва основни теоретични методи, като анализ, синтез, сравнение и обобщение на научнотеоретична информация, съчетани с критическия метод.


Предварителните уговорки, които правим при изследването, се отнасят до следното: (1) не разглеждаме реализма и идеализма като подходи, отнесени само към системата на международните отношения, а в по-широк контекст – като отнасящи се към теории и идеи за света на политическото; и (2) използваме термините „политически реализъм“ и „политически идеализъм“ в контекста на различните отговори на въпроса „Интересите или ценностите имат (трябва да имат) водеща роля в политиката?“.


Реализмът в политиката


Както вече отбелязахме, разбирането за реализма в политиката не трябва да се отъждествява със (или свежда единствено до) „реалната политика“ (Realpolitik) като школа, чийто основен обект е системата на международните отношения.


В широк контекст политическият реализъм разглежда света на политическото такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто трябва (или желаем) да бъде. Изхождайки от тази позиция, историческите корени на реализма в политиката могат да се търсят във възгледите на редица мислители: „Интелектуалните корени на теорията на реализма могат да бъдат проследени чак до древността“ [5: 103] – пишат Дж. Доуърти и Р. Пфалцграф-младши. Още древногръцкият философ Хераклит от Ефес (ок. 520 – ок. 460 г. пр.н.е.), позовавайки се на единната обективно-логическа закономерност, лежаща в основата на всеки процес, се опитва да обясни някои политически и социални проблеми на своето време. Той обръща внимание на значението на силата и интересите в общността и изказва твърдението, че само силата е способна на принуди хората да действат съобразно техните собствени интереси, защото дори „всяко животно се насочва към храната с камшик“ [12: 109 – 110; 1: 93 – 94]. Следователно хората трябва да действат съобразно своите интереси, а силата (чрез държавата) ги принуждава да го правят. След Хераклит и древногръцкият историк Тукидид (ок. 460 – 400 г. пр.н.е.) в „История на Пелопонеската война“, опитвайки се да обясни причините за войната между коалициите (Делийската и Пелопонеската лига, водени от Атина и Спарта), стига до извода, че истинският повод (макар и прикрит) за войната е страхът на спартанците от нарастващата мощ и влияние на Атина [17: 14]. Следователно мислителят обръща внимание на значението на факторите сила и влияние, обясняващи институционалното поведение в политиката и интересите на държавите да ги притежават.


Според мнозинството от изследователите в най-голяма степен идеите, свързани с реализма в политиката, са развити от Н. Макиавели и Т. Хобс.


Основният патос на „Владетелят“ на Макиавели се съдържа в съвета държавниците да се ръководят от политическите реалности, за да бъдат успешни. Конкретната политическа и историческа реалност, конкретните обстоятелства трябва да определят поведението на владетеля: различна ще бъде неговата стратегия и поведение при управление на наследствена монархия, на република, на смесено владение, на новозавоювано владение и т.н. [10: 10 – 51]. При взимане на решения основната цел трябва да бъде защитата на интересите на държавата, т.е. на нейното могъщество. „Могъществото на държавата се постига чрез силата или ловкостта на владетеля. Силният владетел трябва винаги да се отнася с подозрение към силата и ловкостта на другите владетели“ [10: 26] – пише Макиавели. Могъществото на владетеля (респ. на държавата) се постига чрез силата като инструмент на политиката и властта. Тази идея е свързана с разбирането на Макиавели за греховната същност и порочност на човека: „Хората по природа са неблагодарни, променливи, лицемерни, страхливи и сребролюбиви“ [10: 97]. Ето защо мъдрият владетел трябва да отчита тази „реалност“ и „…да действа така, че във всяко време гражданите да се нуждаят от властта и от него. В такъв случай те ще му бъдат винаги верни“ [10: 63]. Доуърти и Пфалцграф-младши обобщават, че в своите трудове Макиавели „ясно се свързва с теорията на реализма“, защото: „(а) поставя ударението на необходимостта управникът да действа по морални стандарти, различни от тези за индивида, ако иска да осигури оцеляването на държавата, (б) набляга на въпроса за силата, (в) приема, че политиката се характеризира със сблъсъка на интереси (подчертаното е мое – бел. авт.), и (г) гледа песимистично на човешката природа“ [5: 103].


Аналогични идеи развива и Т. Хобс, който също изхожда от разбирането за греховната и егоистична същност на човека. Хобс се противопоставя на идеята на Аристотел за човека като „политическо животно“, т.е. на неговата социалност, и защитава схващането за антисоциалната същност на хората. По своята природа човек „е същество дълбоко егоистично, обзето от алчност, страх и честолюбие“; човек е обкръжен от завистници, съперници и врагове; това води до „война на всички против всички“ [6: 137]. За да се сложи край на тази война в „естественото състояние“ и да се гарантират естествените права на човека, се учредява държавата – „Така се ражда тоя велик Левиатан или по-точно (ако говорим по-почтително) тоя смъртен Бог, на когото ние всички дължим своя мир или защита под властта на безсмъртния Бог“ [18: 185]. Така, по силата на причините, поради които възниква, държавата е носител на сила, което е в интерес на всички. За Хобс силата създава правото, което работи в интерес на хората. Легитимацията на всевластния Левиатан се подсигурява от това, че се грижи за правата и интересите на всички. Следователно връзката на Хобс с реализма се основава на: (а) „разглежда силата като решаваща за човешкото поведение“ [5: 103]; (б) определя като движещи сили на политиката силата и властта (стремежа към власт); (в) определя отношенията между държавите като анархистични, където позициите се определят от силата [5: 104].

Традицията за реалистичен поглед към политиката, поставена от Макиавели и Хобс, е продължена от много други мислители, като О. Конт, Й. Фихте, Г. Хегел, Фр. Ницше, представителите на елитарните теории и др. Независимо от съществените различия в техните философски идеи те са обединени от схващането, че стремежът към господство и налагане над другите е вътрешноприсъщо (вродено) свойство на човека. Това схващане придобива политически измерения чрез „пренасянето му“ върху държавата. Както хората са егоистични и се ръководят от своите интереси, така действа и държавата на международната арена.


Идеи, свързани с политическия реализъм, се развиват през периода между Първата и Втората световна война както в политическата философия, така и в геополитиката, така и от представители на икономическата теория. Класически пример в този контекст е анализът на Дж. М. Кейнс на икономическите последици от Версайския мирен договор (1919 г.) и поведението на Ж. Клемансо на Парижката мирна конференция: „Политиката, основана на сила, е неизбежна – пише Кейнс – и тази война и резултатите от нея не ни учат на нищо ново“ [2: 416].

През периода между двете световни войни обаче, както пишат Дж. Доуърти и Р. Пфалцграф-младши, „теорията на реализма все още не е господстваща“ [5: 30]. Според мнозинството изследователи на теорията на международните отношения школата на „реал-политиката“ се заявява категорично след Втората световна война.

В специализираната литература са направени различни обобщения на основополагащите тези на реализма. Така например Доуърти и Пфалцграф-младши посочват, че в „центъра на класическата теория“ (на реализма) стоят „следните основни предположения: (1) международната система се основава на държавите като ключови участници; (2) международната политика е конфликтна, системата на международните отношения е анархистична, налице е борба за сила и власт; националните държави се стремят да осигурят оцеляването си, разчитайки на собствени възможности; (3) макар отделните държави да притежават юридически суверенитет, техният потенциал ги разделя на по-големи и по-малки, респ. на по-силни и по-слаби; (4) държавите са унитарни единици и вътрешната им политика може да бъде отделена от външната; (5) държавите са рационални участници, формулират решения, правят избор, основан на националния интерес; (6) най-важната обяснителна и прогностична концепция при анализ на поведението на държавите е силата“ [5: 95 – 96].

Подобни обобщения прави и К. Гаджиев, според когото реализмът се основава на следните аксиоматични твърдения: (1) държавата като основен субект на властта защитава своите граждани от вътрешни и външни заплахи; (2) държавата е основен актьор във външнополитическите отношения; (3) съперничеството и конфликтът са дълбоковкоренени в политиката и винаги присъстват в обществените отношения; (4) силата и насилието представляват незаменими инструменти за разрешаване както на вътрешнополитически конфликти, така и на междудържавни конфликти; (5) държавите се стремят към нарастване на своята сила и оценяват както своите интереси, така и интересите на противника [5: 384]. Ат. Гочев отбелязва, че на реализма се приписват „голям брой догми“, основните сред които са: „1. Най-важните участници в международните отношения са нациите държави. 2. Това са унитарни участници. 3. Те са рационални. 4. Главен приоритет на международните субекти е националната сигурност“ [4: 206 – 207]. В настоящото изложение няма да се спираме на базисни въпроси, свързани с изясняване на проблематиката на политическия реализъм в ТМО, като:


· различните позиции относно принципите на политическия реализъм, компетентно изяснени в научната литература (вж. по-подробно [5: 30 – 38, 95 – 144; 4: т. 1, 201 – 210, 271 – 279]);

· спорът между „утописти“ и „реалисти“, подробно анализиран от Едуард Халет Кар (1892 – 1982 г.) (по тези въпроси вж. [5: 31 – 32, 98 – 101]);

· съдържателното и конкретно историческо съотнасяне между класически реализъм, неореализъм и структурен реализъм (по тези въпроси вж. [4: Трета част, Глава 6 и 7]);


· проблемът за „големите дебати“ в науката за международните отношения [4: Втора част, Глава 5].

Посочените въпроси (както посочихме) са компетентно анализирани в научната литература и излизат извън рамките на нашия изследователски интерес. Не можем обаче да не отбележим, че в разгърната форма идеите на класическия политически реализъм са представени от Ханс Моргентау (1904 – 1979 г.) в книгата му „Политика между нациите“ (1948 г.). В този свой труд Моргентау излага известните „шест принципа на политическия реализъм“, които съдържат основните постулати на реализма и които синтезирано ще представим (изложението на принципите е направено по [21: 4 – 15]):

(1) Политиката и обществото като цяло се управляват от обективни закони, които се коренят в човешката природа и психология; необходимо е тези закони да се разберат, за да се подобри обществото; реализмът вярва във възможността да се разработи рационална теория, отразяваща тези закони; теорията за политиката трябва да бъде подложена на двойния тест на разума и опита.

(2) Основен указател на политическия реализъм за ориентация в международната политика е понятието „интерес“, дефиниран като сила; реализмът вярва в концепцията за националния интерес: „Предполагаме, че държавниците мислят и действат от гледна точка на интереси, определени като власт“ – пише Моргентау. И още: „Концепцията за интерес (…) налага интелектуална дисциплина на наблюдателя. (…) От страна на актьора (…) предвижда рационална дисциплина в действията“ и създава приемственост във външната политика, прави я да „изглежда като разбираем, рационален континуум, като цяло последователен в себе си, независимо от различни мотиви, предпочитания и интелектуални и морални качества на следващите държавници” [21: 4 – 15].

(3) Реализмът приема, че интересът, дефиниран като сила/мощ, е обективна и общовалидна категория, без да фиксира абсолютно неговото значение: „Идеята за интерес наистина е същността на политиката и не се влияе от обстоятелствата на времето и мястото“ [21: 5] – пише Моргентау. В същото време авторът подчертава, че тъй като всички държави защитават от чужди посегателства своята политическа, културна, физическа идентичност и автономия, националният интерес се разбира като национално оцеляване [5: 113]. Едва след като осигури националния интерес, държавата насочва своите усилия към защита на други интереси. Наред с посоченото Моргентау обръща внимание на необходимостта разбирането за интереса, дефиниран като сила, да отчита променящите се обстоятелства на средата – вътрешната и международната: „…реалистът наистина вярва, че интересът е вечния стандарт, според който политическото действие трябва да се преценява и насочва, съвременната връзка между интереса и националната държава е продукт на историята и следователно е задължително да изчезне в хода на историята“ [21: 4 – 15]. В този смисъл изследователят изказва предположението, че настоящият свят трябва да се трансформира в по-големи единици с различен характер, съобразени с „техническите възможности и моралните изисквания на съвременния свят“ [21: 4 – 15].


(4) Според Моргентау „Политическият реализъм осъзнава и приема моралното значение на политическите действия“, но твърди, че универсалните морални принципи не трябва да се прилагат в техните абстрактно-универсални формулировки, а трябва да бъдат съобразени с конкретноисторическото време и място [21: 4 – 15]. Следвайки линията на Макиавели, Моргентау прави разграничение между морала, от който се ръководи държавата на международната сцена, и морала, от който се ръководят хората в своите личностни взаимоотношения при преследване на интересите: да се бърка личният морал с държавния означава да се причини национална катастрофа; „Индивидът може да каже за себе си: „Нека бъде справедливост, дори светът да загине“, но държавата няма право да казва това…“ [21: 4 – 15]; следователно личността може да се жертва, защитавайки своите морални принципи, но държавата не може да жертва свободата си в името на морални принципи.


(5) „Политическият реализъм отказва да идентифицира моралните стремежи на една конкретна нация с моралните закони, които управляват Вселената“ [21: 4 – 15]. Според реализма всички нации са политически участници, които преследват националните си интереси; всяка нация преследва своя интерес, дефиниран като сила, и така гледа на/възприема другите нации. Така всяка нация е способна да провежда политика, зачитаща интересите на другите, като защитава своите собствени. Посоченото според Моргентау спасява нацията от „политическа глупост“ и „морални излишества“ [21: 4 – 15].

(6) Според реализма политиката е автономна сфера и политическите действия трябва да бъдат оценявани с политически критерии: „Икономистът пита как дадена политика се отразява на благосъстоянието на обществото или на част от него. Юристът пита дали тази политика е в съответствие със законността. Реалистът пита как тази политика се отразява на силата на нацията“ [5: 115].


Развитите от Моргентау принципи на реализма, макар да са създадени през конкретен исторически период и да отразяват неговите характеристики, от една страна, представят основните позиции на реализма, а от друга – са основа за развитие и интерпретации в по-ново време на различните му неоформи.


В смисъла на обобщение и изводи дотук (и основавайки се на нашия изследователски интерес) ще посочим още:


Първо, изхождаме от (и приемаме) обобщаващото определение, което Ат. Гочев дава за реализма: „Реализъм (Realism) – школа в международните отношения, която поставя ударение върху интереса на държавата за натрупване на сила за гарантиране на сигурността в анархичния свят. Реализмът се основава на идеята, че хората имат неутолим стремеж към власт и държавите действат в името на преследването на собствените си национални интереси, определени по отношение на силата. Силата е единственото ефективно средство за гарантиране на сигурността и оцеляването“ [4: 751].

Второ, реализмът се основава на следните базисни предположения, свързани с ролята и значението на интереса в международната политиката, които могат да бъдат използвани с интерпретация и на равнището на вътрешната политика:


· в международния политическия процес държавниците (политиците) защитават националните интереси на своята нация (държава);


· националният интерес е свързан с разширяване на икономическото, политическото и културното влияние на нацията (на държавата);


· всяка държава използва властта (и силата) за защита на своите национални интереси.


Трето, независимо че реализмът поставя акцент върху ролята и значението на интереса (националния), той не отрича моралното (и ценностно) значение, което носят политическите действия. Но същественото е, че прави разграничение между моралните императиви, стоящи пред държавата (и държавника), и тези, стоящи пред индивидите. В този смисъл основен морален принцип, който трябва да ръководи всяка нация (и държава), е националното оцеляване в анархична международна среда.


Идеализмът в политиката


Представяйки основните тези на идеализма в политиката, трябва да се направи предварителната уговорка, че идеализмът в политиката не е тъждествен на философския идеализъм като направление във философията, противостоящо на материализма. Идеализмът в политиката е свързан с подход към света в термините на дължимото (в смисъла на Кант), морално необходимото, идеалното, т.е. анализира света не такъв, какъвто е, а такъв, какъвто трябва да бъде [2: 404 – 405]. При това идеалните проекти за обществото могат както да бъдат обърнати към миналото (Платон или Конфуций), така и насочени към бъдещето (комунизмът на Маркс примерно).


В широк контекст гносеологическите корени на идеализма могат да се търсят в съществуващите философски и политически проекти за по-съвършено обществено устройство. Ето защо като крайни форми на политически идеализъм могат да се разглеждат различните социални утопии („идеалната държава“ на Платон, утопията на Т. Мор, „градът слънце“ на Т. Кампанела или „новата Атлантида“ на Фр. Бейкън).


За предшественици на политическия идеализъм традиционно се посочват Платон (с теорията за идеалната държава) и Конфуций (с акцента върху значението на нравствеността в политиката). Идеите за примат на моралното в политиката са застъпени и в политико-философските размишления на Кант.

Действително много мислители развиват (или изказват) идеи, които епистемологично могат да бъдат свързани с идеализма в политиката. Само няколко примера: Уилям Пен (1644 – 1718 г.) създава проект за Европейски сейм, който да разрешава противоречията между държавите, които не могат да бъдат решени със средствата на дипломацията; Ж.-Ж. Русо изказва идеята за необходимостта от създаване на организация на европейските народи, основана на принципите на международното право; и, разбира се, известният проект на Кант „Към вечния мир“ (1795 г.). Кант разглежда постигането на вечен мир между народите като една от най-важните цели на историята, достигнати в процеса на постъпателно движение на човечеството от грабеж към търговия, от насилие към договорни отношения, от грабителски войни към мирен ред [7: 50 – 53]. Припомняме аргументите на Кант: тъй като отношенията между държавите не могат да се регулират по начин, който присъства вътре в държавата (чрез съда), то обикновено спорните проблеми между държавите се решават чрез война; необходимо е отношенията между държавите да се регламентират с принципите на морално-практическия разум, за да се постигне външен мир; така ще се създаде съюз на независими държави, подчиняващи се на „категоричния императив“, и всеки човек ще се чувства „гражданин на света“ [7: 69 – 75]; създаването на „правова държава“ ще доведе до установяването на „вечен мир“ между европейските държави; установяването на републикански форми на управление във всички държави ще доведе до отказ от претенции към чужди територии [7: 69 – 75].

Преди всичко обаче политическият идеализъм се свързва с 14-те точки на Програмата за мир след Първата световна война на Удроу Уилсън (1856 – 1924 г.).
 Известно е, че Проектът на Уилсън цели установяване на траен и справедлив мир в Европа и света след Първата световна война въз основа на принципите на равноправие и справедливост при разрешаване на междудържавните спорове. Водещи при разрешаването на териториални спорове трябва да бъдат историческото наследство, народността на населението в спорните територии. В т. 14 на своя проект Уилсън издига идеята за създаване на всеобщ съюз на нациите (Общество на народите) като гарант за политическата независимост и териториалната цялост както на големите, така и на малките държави [24].


Както и при реализма, идеите на политическия идеализъм са развити в редица неоформи, на които тук няма да се спираме. Ще посочим само това, което отбелязва Ат. Гочев, че при политическия реализъм „през периода между двете световни войни доминират политическата реторика и академичната дискусия, голяма част от програмата за реформа на идеализма никога не е изпробвана, а още по-малко реализирана част от нея“ [4: 387].


И тъй, философска основа на политическия идеализъм е схващането, че по природа човекът е добър и морален; той е социално същество, способно да проявява солидарност и сътрудничество. За несъвършенствата на обществото не е виновен човекът, а социалните условия, в които е поставен в съответното време и място. Оттук и вярата на идеалистите, че човекът е способен да изгради хармонично и справедливо общество и да сътвори свят, в който хората да бъдат щастливи. Поради посочените причини много често политическият идеализъм се родее със (или приема форма на) индивидуализма, хуманизма, либерализма, пацифизма [2: 406]. Другата базисна философска идея на идеализма е вярата в човешките възможности за усъвършенстване на социалния свят и еволюционния прогрес на обществото.


Политическият идеализъм има дълга „предистория“. Както пише Ат. Гочев, идеализмът „…е производен на по-продължителна и по-стара философска традиция, известна като „либерализъм“. Нейните корени могат да бъдат проследени до Античността. Тази традиция е интерпретирана по различен начин през отделните периоди“ [4: 383]. Изследователят обобщава основните разбирания на политическия идеализъм, позовавайки се на американските автори Чарлз Кегли-младши и Юджийн Виткопф, по следния начин:


· „хората по природа са добри и алтруисти“ и затова „са способни да си помагат и сътрудничат“;


· „стремежът на хората към благополучие създава възможност за прогрес“;


· „лошото човешко поведение не е резултат от действията на лоши индивиди“, а резултат от „недобри институции и погрешната структура на обществото, които създават стимули за егоистични действия и за нанасяне на вреда на другите, включително за водене на войни“;


· „войните са най-лошата страна на международната система“; те „не са неизбежни и възникването им може да бъде ограничено или елиминирано посредством премахване на институциите, които ги насърчават“;


· „войната е международен проблем“; за контрола и елиминирането ѝ „са необходими колективни или многостранни действия, а не само национални усилия“;


· необходима е „реорганизация“ на международната система по начин, който „да елиминира институциите, които засилват вероятността от война“;


· политическият идеализъм се основава на предположението, че „хората и държавите се стремят към идеали, норми, ценности и принципи“ и „че са поощрявани, когато се съобразяват с тях, и порицавани, когато се отклоняват от тях“;


· „споровете между държавите са юридическо съревнование“; „международното право“ е „опора на международния политически ред“ и „превъзхожда морално международната политика“;


· „международният мир и ред са възможни чрез правно ограничаване на войната и чрез усъвършенстване на международната правна система“;


· тъй като „правото е инструмент за улесняване на постигането на общи ценности“, то „следователно съществува съвместно с политиката“;


· на правото се отрежда ролята да „смекчи и реформира“ анархичната международна система чрез „нормативното търсене на създаване на международни институции“, които да регулират анархията;


· политическият идеализъм приема, че „разумът, международният мир и ред са естествени условия“, които се споделят от „прогресивните хора с общи политически, икономически и други взаимни интереси в смаляващия се интегриран свят“ [4: 383 – 384].


От казаното дотук може да се направи обобщението, че на равнището на международните отношения политическият реализъм се изявява посредством различни проекти за промяна на международната политика и ред, основаващи се на следните тези:


(1) Моралните ценности и норми имат приоритетно значение в международните отношения; моралните държави трябва да следват морални принципи на поведение в международната система.

(2) Възможно е създаването на по-добър свят чрез образование и знание. Според идеалистите важна причина за (и източник на) международните конфликти е „липсата на знание и разбиране на международните отношения“ [4: 209].

(3) Необходима е реорганизация на системата на международни отношения, която трябва да се реализира чрез: (1) създаване на международни институции, които да гарантират премахването на силовата политика посредством инструментите на световно правителство; (2) установяване на правен контрол над войната; и (3) разоръжаване и контрол над въоръженията (по тези въпроси вж. по-подробно [4: т. 1, 384 – 386]).

(4) Движеща сила на международните отношения трябва да е съгласуването на интересите на отделните държави, а не националният интерес, силата и независимостта (макар че идеалистите признават съществуването на национално-държавни интереси, но те поставят акцент върху важността на съгласуване на различните интереси).


Ръководейки се от нашия изследователски интерес, предлагаме следните два основни извода от направения кратък преглед на спецификите на идеализма в политиката:


Първо, приемаме като най-обобщаващи основните акценти в определението на идеализма в политиката, дадени от Ат. Гочев: (1) „теоретична перспектива, свързана с допусканията за вродената доброта на индивида и важността на политическите институции“; (2) „…философска традиция, която се основава на способността на човешкия разум да създаде мирен и хармоничен свят“; (3) основава се на твърденията, че „международната система насърчава мира и сътрудничеството между държавите“; „липсата на знание и разбиране за международните отношения е основен източник за международни конфликти“; „войната не е резултат от анархичния характер на международната система, а по-скоро от човешкото безразсъдство и недостатъците на политическите системи в отделните държави“ [4: 734].


Второ, идеализмът отдава преимуществено значение на мотивиращата роля на моралните императиви и принципи в политиката (вътрешната и международната) и на моралните ценности като критерий за оценка на ефективността (и полезността) на политическото действие.


Направеният преглед на ролята на интересите и ценностите в контекста на реализма и идеализма в политиката не изчерпва проблемните полета на взаимоотношението ценности – интереси в света на политическото. Ето защо ще разгледаме накратко и темата за националните интереси, тъй като те са част от интересите в политиката и тяхното осмисляне е важно в практикополитически план (в широк смисъл) и има отношение към разглежданата тук проблематика.


Националните интереси и политиката


Темата за националните интереси и тяхното място в политиката е изключително значима и разработена относително обстойно в научната литература. Доколкото обаче националните интереси са важна част от проблема за интересите въобще, тук ще откроим някои основни аспекти в тяхното изследване. Правим уговорката, че няма да интерпретираме специфични проблеми, като връзката национализъм – национални интереси или национални интереси – вътрешна и външна политика, или национални интереси – национална идентичност. Това са проблеми, които изискват (а и са получили) специални анализи.


В специализираната справочна литература са дадени различни тълкувания на (и определения за) „национален интерес“, на аналитичните възможности (и очаквания), с които може да се натовари. Ще приведем само няколко примера:


· Още през 1968 г. в статията „Национален интерес“ в авторитетната многотомна Международна енциклопедия по социални науки (IESS) Джеймс Розенау обръща внимание на трудностите и споровете около понятието, изказва съмнения в евристичните му възможности и прави констатацията, че то не е „оправдало очакванията“ да бъде „сериозен аналитичен инструмент“ и „не е дало импулс за систематични изследвания“. Прогнозата на Розенау относно националния интерес като обяснително понятие е песимистична: „…може да се очаква, че понятието ще бъде все по-рядко използвано в областта на политическите науки“ [23: 39 – 40]. Няколко десетилетия по-късно друг изследовател – Скот Бърчил, заявява оптимистично, че „Националният интерес ще продължи да присъства в политическия дискурс на държавното управление, тъй като има важна субективна полезност“ [11: 117].

· В съвременния Тълковен речник по политика се посочва, че най-разпространеното използване на „национален интерес“ може да се сведе до два случая: (1) използват го политиците, които се стремят да получат подкрепа на своите действия, защото хората като членове на социалната и политическата общност са отдадени на националната идея и декларираната загриженост за националните интереси е мощен инструмент за получаване на подкрепа. В този смисъл концепцията за „национални интереси“ е особено ефективна по въпросите на външната политика, тъй като се асоциира с образа на националната държава, защитаваща своите интереси в анархичната международна система; (2) използва се като инструмент за анализ на външната политика (основно при политическия реализъм), когато се оценява националната сигурност като ядро на националните интереси. В тази употреба се слага акцент върху ролята на държавата като въплъщение на националните интереси. Съществува спор дали националните интереси са обективни (т.е. дали се определят от позициите на държавата в системата на международните отношения и дали са свързани и с историята, и с актуалните успехи и проблеми в политиката) или субективни (т.е. субективно се интерпретират от правителството) [16].

· В речник по политология на В. Н. Коновалов националните интереси се определят в широк контекст като „осъзнатите потребности на държавата, обусловени от икономическите и геополитическите отношения на дадена държава в дадена епоха, културно-историческите традиции, необходимостта от осигуряване на сигурност, защита на населението от външни заплахи и вътрешни вълнения, екологични бедствия и др.“ [14].

· В друг справочник по политически науки националните интереси кратко се определят като: „интересите на национална общност или група, обединени от специфични връзки и взаимоотношения на генетична и културна хомогенност“; те са „въплътени в желанието на представителите на една националност да си сътрудничат и да се обединяват на основата на обща култура, изразена в език, семейство, религиозни, нравствени традиции и обичаи, начини на рекреация, политически системи и поведение“ [15].

Видно е, че в специализираната литература съществува многообразие в определянето на понятието „национален интерес“. Най-общо националният интерес е „осъзната от значителна част от обществото, и преди всичко от преобладаващата част от неговата „политическа класа“, потребност на държавата нация от самосъхранение като на културно-историческата общност, от осигуряване на стабилността на нейните обществени и държавни институции и тяхното развитие“ [9: 6].


Твърди се, че за предшественик на концепцията за национален интерес може да се приеме концепцията за обществен интерес (raison d'etat)
, която се прилага във Франция по отношение както на вътрешната, така и на външната политика [9: 7 – 8] Това мнение поддържа и Х. Кисинджър, който, оценявайки дейността на Ришельо, пише, че „той въвежда модерния подход към международните отношения, основан на (…) стремежа на националните държави да реализират националния си интерес като крайно предначертание“, и определя неговата външна политика като „безстрастна“ и „освободена от морални императиви“ [8: 58 – 59].


Според Ан. Смит на Джузепе Мацини (1805 – 1872 г.) пък принадлежи употребата на термините „национален въпрос“ и „национални интереси“. „Националният въпрос“ е винаги реален политически въпрос, който в решаването си се ръководи от национални идеали, а „националните интереси“ според Мацини винаги се приравняват с политическия възход на нацията [13: 24]. Както обаче обобщава Г. Генов, „националните интереси най-тясно се асоциират с школата на политическия реализъм“ [3: 161], защото националният интерес, дефиниран като сила, се определя като водещ мотив на държавната дейност. В този контекст припомняме, че според Х. Моргентау под „национални интереси“ се разбират интересите на една нация като цяло, която е считана за независима единица и е отделена от интересите на подчинените области или групи; както и интересите на други нации или наднационални групи [21: 207 – 212].

В изследванията съществува своеобразен консенсус относно базисните национални интереси, които всяка държава отстоява: сигурност и отбрана (териториална цялост, защита на гражданите), икономическо благоденствие (жизнен стандарт, икономическа стабилност), външни условия и световен ред (стабилност и сигурност) и защита и утвърждаване на основни ценности (универсални и общочовешки) [3: 161]. През последните десетилетия „доминиращите представи за национални интереси са подложени на оспорване“ [3: 161] и стават популярни възгледите на конструктивизма, според който националните интереси са зависими не единствено от материалните фактори, но и от норми и ценности, свързани със (и формиращи) националната идентичност. При анализ на националните интереси трябва да се отчитат и фактори, като: външнополитически цели; роли в международната политика; влияние в международни организации и институции и т.н. Един по-широк и ценностно натоварен поглед върху понятието „национален интерес“ дава Д. Нанева, която свързва интереса с „благото на нацията като най-общо определение на положителните ценности за една колективна идентичност“ и включва „не само благосъстоянието на всички (…), но и благоденствието, удовлетворяващо духовните и културните интереси, цели и стремежи“ на общността [13: 129].


На равнището на политическата философия разбирането за национален интерес може да се разглежда и в контекста на идеята за съществуването на „културни“ и „политически“ нации. Идеята е обоснована от Фридрих Майнеке (1862 – 1954 г.), който в книгата си „Космополитизъм и национална държава“ (1907 г.) прави горното разграничение. „Културните нации“ (т.нар. „органични нации“) възникват като хомогенни етнически общности и се характеризират с общо културно наследство и език; в Новото време те създават национални държави и на тази основа се оформя политическото им единство в рамките на нацията държава. „Политическите нации“ не се отличават със самостоятелно историческо развитие до настъпването на Новото време; обикновено са резултат от разпадането на колониалната система; изградени са на основата на множество етнически групи; обикновено създават мултикултурални общества и са изградени на федерален принцип. Изхождайки от това деление, се прави извод, че националните интереси при „политическата нация“ се отъждествяват предимно с материалните потребности на държавата и с изискването за установяване на рационални правила на международно сътрудничество, а при „културните нации“ националните интереси са свързани основно със запазване на етническото и културното наследство и идентичност [13: 134 – 136]. Независимо от това, че позицията на Майнеке среща своите критици, важно е да се отбележи, че съвременното разбиране на съдържанието на националните интереси трябва да отчита както спецификите на формиране на нациите, така и реалностите на днешния глобализиращ се и взаимнообвързан свят. Националните интереси са сложна съвкупност от причинно обусловени и исторически сложили се потребности и ценности, отразяващи социокултурните връзки на обединените в държава социални общности, чието удовлетворяване и защита са необходими за настоящото и бъдещото развитие на държавата.


И тъй, по темата същност, значение и роля в политиката на националните интереси в научната литература се водят много и с различен акцент дискусии, което само по себе си е самостоятелен изследователски проблем. В настоящото изложение не е възможно да се обхванат всички измерения на този проблем, затова (в смисъла на обобщения) ще се ограничим до отбелязване на следното (като основен ориентир при обобщението на споровете в разбирането на понятието „национален интерес“ сме използвали [23] и [11], в параграфа „Дискусиите относно националния и публичния интерес“):

Първо. В научната литература се открояват два аспекта на разбирането за националния интерес – обективен и субективен. Първият е свързан с интерпретацията на националния интерес като нещо материално, рационално, реалистко (прочитът на политическия реализъм); а вторият свързва националния интерес с нещо духовно, психологическо, ценностно, идеалистическо (условно прочитът на политическия идеализъм) [11: 117 – 118]. Следователно налице е „сблъсък“ между стремежа към материален резултат (сила, мощ, надмощие, влияние) при постигане на интереса и психологическата и ценностната му проекция в субективното съзнание на носителите на интереса. По този въпрос интересен анализ предлага Чарлз Биърд в известната си книга „Идеята за националния интерес“, където разделя интерпретаторите на интереси на „морални абсолютисти“ (отхвърлящи подхода към държавната политика, основан на интереси) и „материални абсолютисти“ (настояващи на анализа на държавната политика чрез интересите). Според Биърд „моралните абсолютисти“ некоректно отъждествяват „интереса“ с „материално облагодетелстване“ и по този начин отъждествяват „формулирането и преследването на всякакви интереси от държавата“ с християнскоосъдителния егоцентризъм и егоизъм [19: 27]. Целта на изследователя е да реабилитира полезността на понятието „национален интерес“.


Второ. При обяснение на националния интерес като понятие е важен въпросът „Какъв е обектът на национален интерес?“: дали той е „материален феномен в социалната действителност“, или е „конструиран“ в съзнанието на изследователите [11: 119]. На този въпрос се спира и Розенау във вече цитираната статия в IESS. Констатирайки наличието на различие в позициите на изследователите („обективистите“ и „субективистите“), авторът намира причините за него в ценностната обусловеност на интересите. Тази идея на Розенау, видяна в широк контекст, е много съществена за настоящото изследване, защото подкрепя вече изказаната от нас позиция за възможността да се анализират (и разберат) интересите чрез ценностите. Разбира се, в цитираната статия авторът има предвид конкретно националния интерес, но позицията му може да бъде екстраполирана върху интересите в политиката като цяло. Типичен представител на обективистите е Моргентау, който твърди, че „най-важните интереси на една нация са въпрос на обективна реалност“ [23: 34]. Субективистите според Розенау разглеждат националните интереси като „плуралистично множество от субективни преференции“ и те са зависими от променената външна среда [23: 34]. Следователно за субективистите „националният интерес е такъв, какъвто нацията или този, който взима решения от нейно име, реши да бъде“ [23: 34].

Трето. Друг теоретичен дебат в научната литература се води относно въпросите: Кой е субект на национален интерес (как да се определи нацията; какво е съотношението нация – общество и нация – държава)?; Дали може да се говори за единен национален интерес, или той е комплекс от различни интереси? Според Ал. Маринов отговорите на тези и други подобни въпроси са зависими от „изходните предпоставки за границите на нацията – териториалните, етническите, езиковите, културните и др.“ [11: 120]. Според Розенау посоченият проблем (наречен от него „терминологичен пуризъм“) получава традиционно решение чрез слагане на знак за равенство между „нация“ и „национална държава“. (Така решен, обаче проблемът води след себе си много въпроси и практически може да породи проблеми в многонационалните държави. Но това е тема, която излиза извън сферите на настоящия текст и която няма да разглеждаме.)

Четвърто. При интерпретациите на националния интерес възниква и в литературата се анализира още един съществен въпрос: Какви са съдържателните граници на понятието „национален интерес“ от гледна точка на сферите на проявление? Дали се отнася и проявява само на равнището на външната политика и международните отношения на държавите, или включва и вътрешните интереси – публичните, колективните, индивидуалните – на отделните държави? [11: 120]. Тук отново се формират две позиции: първоначално (до 30-те години на ХХ век) се слага знак за равенство между „публичен интерес“ и „национален интерес“; докато по-късно „национален интерес“ се използва на равнището на външната политика, а „публичен интерес“ – на равнището на вътрешната политика на държавите. По тези въпроси пише У. Дейвид Клинтън в книгата си „Двете лица на националния интерес“ (1994 г.). Според него объркването при използване на понятието „национален интерес“ е свързано с факта, че анализаторите го използват в двете значения, без да го дефинират точно. Клинтън използва „национален интерес“ за обяснение на американската външна политика и дипломация при т.нар. „четири отклонения“ в нея след Втората световна война – подготовката на плана „Маршал“; решението за влизане в Корейската война; еволюцията на доктрината на Никсън; и политиката на Картър по отношение на правата на човека. Авторът стига до заключението, че концепцията за национален интерес, ако се използва коректно, остава ценен инструмент за разбиране на международните отношения [20].

В настоящото изследване приемаме позицията на Кондолиза Райс, че понятието „национален интерес“ включва проблеми и на вътрешната, и на външната политика на една държава [22: 2 – 14], защото националните интереси са част от политическите интереси на всяка държава и могат да се проявяват както в международен, така и във вътрешен план.


В заключение ще посочим, че направеният обзор на реализма и идеализма в политиката дава основание за следния извод в сравнителен план. С известна доза условност може да се твърди:


· Ако реализмът приема невъзможността от съгласуване на интересите в политиката, то политическият идеализъм допуска тази възможност.

· Ако реализмът се основава на концепцията за сила и примат на силовата политика, то идеализмът отдава приоритетно значение на философско-морални принципи и норми.

· Ако основна „ценност“ за реализма е силата, то основна „ценност“ за идеализма е моралът.

· Ако реализмът се основава на настоящето (и опита), то идеализмът е насочен предимно към бъдещето [25].

Стъпвайки на посочените обобщения, американският изследовател Куинси Райт (1890 – 1970 г.) твърди, че тъй като са налице много неточности и неясноти при използване на термините „реализъм“ и „идеализъм“, би било продуктивно те да се използват „за разграничаване на краткосрочни и дългосрочни политики“; реализмът е свързан с „краткосрочни национални политики“ и има за цел „задоволяване на непосредствени потребности“, докато идеализмът е свързан с дългосрочни политики и има цели, насочени към бъдещето [25]. Оценяваме посоченото мнение като продуктивно и задаващо теоретико-практически възможности при бъдещи изследвания върху реализма и идеализма в политиката.
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Abstract: The study examines the current state of the global problems of terrorism: as a phenomenon, challenge and threat to security throughout the world, in view of its new forms and methods of manifestations of terrorist acts. The topic of prevention and control related to organized crime in the field of money laundering and terrorist financing stands out for its importance, which makes it worthy of scientific research and analysis. The prevention and control of money laundering and financing of terrorism on a global, regional and national scale is the subject of research by scientists and experts in the field of criminal law, criminology, forensics, the theory of operative-investigative activity. Intelligence and counter-intelligence with their information and actions support the process of maintaining stable national security not only of the Republic of Bulgaria, but also of every country, which has a favorable effect on the system of international relations and their state.
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Студията е посветена на превенцията и контрола на организираната престъпност, свързана с финансовите измами и престъпления, в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а в стопанската сфера проблемът опира до финансовите отчети на предприятията като отрицателно социално-правно явление с международен характер.


Превенцията и контролът на изпирането на пари и финансиране на тероризма в световен, регионален и национален мащаб са предмет на изследвания от учени и експерти в областта на наказателното право, криминологията, криминалистиката, теорията на оперативно-издирвателната дейност.


Изпирането на пари е и ключов момент за ефективното действие на криминалната, икономическата и организираната престъпност, а в международни мащаби – и на транснационалната организирана престъпност.

Тероризмът и финансирането на тероризма е специална форма на професионална престъпност, която се прояви в развитите държави през XX век и която все повече присъства в държавите в преход. Последните не са имали или не са го усещали с такава интензивност, но сега присъствието му представлява опасна и реална заплаха за по-нататъшното развитие на демократичните отношения.

Темата за превенцията и контрола, свързана с организираната престъпност в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се откроява със своята значимост, което я прави достойна за научно изследване и анализ. Именно този аспект е почти неизследван, което прави избора на тема важен, въпреки че има трудности при позоваването на реални данни. Гореизложените факти определят избора на темата на настоящото изследване и потвърждават нейната актуалност за обогатяването и развитието на теорията и практиката на превенцията и борбата с организираната престъпност.


Обект на изследването в студията са превенцията и контролът на организираната престъпност, свързани с прането на пари и тероризма и с техните силни негативни последици върху живота и деловата активност на населението, унищожението на материални ценности в сферата на културата и цивилизацията. Няма оправдание за прането на пари и тероризма. Те са явления, които трябва да бъдат изучавани, и да се предприемат действия срещу всичко, което може да доведе до появата им.

Предмет на изследването в студията са формите на проявление на изпирането на пари и финансирането на тероризма и създаването на ефективна система за превенция и контрол на финансирането на тероризма. Получените резултати от тези изследвания са основа за подготовката и даването на предложения за правилни правни действия на субектите в институционалната защита като краен предмет на изследването на настоящата студия.


Целта на студията е да се представят, характеризират и анализират основните видове финансови измами и престъпления, свързани с организираната престъпност, като се представят специфичните подходи на контрол за навременно разкриване, превенция и контрол на тези видове измами и престъпления. В стопанската сфера също има съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовите отчети на предприятията.


А. Превенция и контрол на организираната престъпност


Чрез превенцията и контрола съвременната криминологична реалност осъществява задачата за изменение на действителността, която престъпността поражда и поддържа. Това обяснява особената важност, която превенцията и контролът придобиха за държавата през последните десетилетия. Основанията са няколко: нарастване на общата престъпност в света и в отделните държави; неблагоприятно развитие на престъпността сред непълнолетните и младежите и нейната ювентизация (предаване на опит не само от млади на стари, но и обратно); увеличаване на дела на тежката насилствена престъпност в резултат на агресивните тенденции в обществото; поява на нови, нетрадиционни и малко познати в социалната практика престъпни прояви; засилване на най-негативната характеристика на престъпността – нейната организираност; неимоверно повишаване на виктимизацията (тормоза, измъчването, мъката) в обществото; маргинализиране (процес, при който слоеве от населението биват изтласквани на ръба на обществото и по този начин взимат по-малко участие в икономическия и социалния живот; в днешно време в развитите държави, в които най-често съществува и функционираща система за социална сигурност, това почти не се проявява, но е разпространено в много държави от Третия свят) на големи групи хора и развитие на социалната патология, която крие риск за криминализиране и виктимизиране на много хора.


Терминът „превенция“ има латински произход – prevention, и означава „предотвратяване, предпазване“. В теорията има различия относно съдържанието на основните понятия „превенция“ и „контрол на престъпността“. В световната криминологична литература и в официалните документи на ООН се употребяват единствено тези понятия – „превенция“ и „контрол“, което поражда необходимостта от тяхното самостоятелно изследване и взаимовръзка.


1. Превенция на престъпността


Превенцията е дейност на държавата, държавните институции, обществените формирования и гражданите по прилагане на системи от мерки от икономически, социален, правен, религиозен и друг характер за отстраняване и ограничаване на причините за престъпността. Следователно превенцията е „система от мерки“ и „система от действия“. Превенцията е сложно понятие. Тя обхваща широка социалнополитическа проблематика и проблеми на наказателната политика, наказателното, гражданското и административното правосъдие. Системата от мерки не е задължително да бъде насочена непосредствено към престъпността и факторите, които я обуславят. Превантивните мерки могат да бъдат от най-общ социален, икономически и културен характер или ограничени по своя обхват и обем.

1.1. С оглед на съдържателната страна на системата от мерки могат да се обособят няколко вида превенция:

- общосоциална превенция – по своята същност тя е общата политика на държавата в областта на икономиката, социалния живот, правото, културата и др., за създаване на такива условия на обществен живот, които да изключват или да ограничават действието на факторите, пораждащи остри социални противоречия, които се явяват източник на престъпност. Тя е подчинена на изискванията за създаване на жизнен стандарт, които да изключват престъпността, породена от материална нужда. Тя изгражда общия фон, върху който се води превантивната политика;


- специална превенция – тя е специфична дейност по прилагане на системата от мерки, насочени непосредствено към ограничаване и предотвратяване на общата престъпност или на отделните видове престъпност. Мерките могат да са икономически, политически, правни и др.;


- наказателноправна превенция – тя е превенцията на наказателния закон посредством наказанието като основно средство. В нея е залегнал принципът на неотвратимост на наказанието. Нашият Наказателен кодекс (НК) предвижда: генерална (обща) превенция – наказанието се налага с цел да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото;

- индивидуална превенция – наказанието се налага с цел да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления;


- криминалистична превенция – обхваща система от методи и средства, използвани да се затрудни или изключи напълно извършването на престъпление чрез внедряване на техники, използване на средства, затрудняващи фалшифицирането на пари, и др. Тя се свежда главно до физическо противопоставяне и се използва най-често от полицията и другите органи на реда;


- пенитенциарна превенция – дейност на компетентните в местата за лишаване от свобода органи за поправяне на осъдените и подготвянето им за реинтегриране в обществото посредством система от специфични мерки. Тя е насочена към изключване на рецидив при отделните осъдени.

1.2. Видове превенции според обекта (през 1976 г. Брантингън и Фост формулират три вида превенции):


- първична превенция – тя се осъществява посредством стратегии, насочени към социални, икономически и други области на обществената политика. Това е специфично въздействие върху криминогенните ситуации и социалната практика;

- вторична превенция – тя се съдържа в политиката на наказателното правосъдие и мерките по неговото осъществяване. Тези мерки са свързани с генералната и специалната превенция на наказателния закон. Особена роля имат контролът на медиите, планирането на градовете и др.;


- третична превенция – нейните мерки имат репресивен характер и са насочени към рецидивизма и дейността на полицията и органите от системата на наказателното правосъдие. Тук се отнасят също и мерките от неформален характер, условията, при които се обезщетяват жертвите от страна на дееца.


1.3. Следващата класификация се възприема в документите на ООН и се счита за основна с оглед на разработването на нови стратегии.


- обща превенция – тя е насочена към неограничен кръг хора, поради което мерките имат най-общ характер, независимо дали са от сферата на икономиката, социалното дело и т.н. Превантивните мерки могат да бъдат от кръга на общосоциалната и специалната (криминологична) превенция;


- групова превенция – насочена е за въздействие върху по-ограничен кръг хора. Групите могат да са различни и обособяването им като обект на превантивно действие, независимо дали са формални или неформални, дава възможност да се провежда целенасочена превантивна дейност. Характерът на мерките е съобразен с характера на групите – малки или големи социални групи. С оглед на конкретните задачи, които трябва да бъдат решени чрез групова превенция, могат да се изграждат целенасочено групи при добро познаване на социологическите и социалнопсихологическите закономерности. Груповата превенция може да се осъществява по отношение на непълнолетни, младежи, рецидивисти и др., като особен обект са маргиналните групи (намиращите се на границата на различни социални групи);


- индивидуална превенция – обект на въздействие е отделният човек, но не само правонарушителят, защото и спрямо отделния човек се прилагат и общосоциални мерки. Предимството ѝ пред общата и груповата превенция е, че резултатът от превантивното въздействие може да се определи като положителен, отрицателен или съмнителен с оглед на социалното поведение на индивида.

Обект на индивидуалната превенция са отделни лица, като:

а) неделиквенти лица (които се намират в рискова среда);

б) лица с отделни противообществени прояви, но неизвършили престъпление;

в) лица, осъдени за престъпление;

г) лица, настанени в места за лишаване от свобода или за изтърпяване на наказание.


Индивидуалната превенция с оглед на времето може да бъде:


- ранна – чрез нея се неутрализира или изключва напълно действието на фактори, които могат да доведат до криминализиране на личността и извършване на престъпление или противообществени прояви. Тя е особено важна при малолетните и непълнолетните, като в системата от мерки в тези случаи акцентът е върху социалните, педагогическите и психологическите моменти;


- текуща – тя е значително ограничена поради обстоятелството, че се осъществява в такъв период от живота на правонарушителя, през който той е обект на процесуално въздействие от страна на органите на наказателното правосъдие или на органи, оправомощени да разглеждат противообществени прояви и да санкционират извършителите им. Мерките обикновено са неотложни или са свързани с превантивната роля на процеса. Такава мярка е медиацията;

- последваща – неин обект е правонарушителят след санкционирането му от компетентния орган. Този орган може да бъде съдът, прокурорът, когато използва дискреционните си правомощия (взимането на решения по целесъобразност), и други органи, прилагащи задължителни мерки за въздействие. Важно място в нея имат пенитенциарната превенция и системата за ресоциализация на правонарушителя независимо от вида и размера на наказанието.


2. Принципи на превантивната политика


Принципите на превантивната политика отговарят в значителна степен на общата политика на държавата, изразени и в наказателноправната система. Превантивната политика трябва да е хуманна, съобразена с действащите закони и да отговаря на изискванията за демократизъм. Това се постига, ако тя е отговорна за участието на гражданите в превенцията и контрола на престъпността и се основава на принципа на научност. Всички мерки трябва да бъдат научно обосновани.


3. Контрол над престъпността

Контролът е дейност на държавни или други институции, неправителствени организации и обществени формирования по прилагането на система от мерки за най-общо наблюдение и въздействие върху престъпността и престъпниците, т.е. контролът е системно наблюдение над поведението на определена група граждани и използването на средства за действие срещу криминалното им поведение. Контролът има винаги превантивен ефект, особено когато е навременен и целенасочен, но той не е идентичен на превенцията.


Контролът може да бъде социален и държавен. Той е институционален, независимо дали се осъществява от държавни институции – министерства, ведомства и др., или от обществени институции (например от църквата). Гражданите също осъществяват контрол, но в рамките на закона и съответната институция или формирование. Обществените наблюдатели например са включени в системата за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, но винаги действат институционално.

3.1. Държавният контрол над престъпността се осъществява главно от органите на реда и съдебната власт. Те използват специфични мерки за пряко въздействие върху престъпността. По принцип тази дейност е нормативно определена и се осъществява в граници и със средства, определени от закона, т.е. за държавния контрол на престъпността е характерна институционалността и определена санкционност, а главното средство за контрол е наказанието, предвидено в Наказателния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс, както и други видове санкции, в т.ч. възпитателни и други мерки, предвидени в специалните закони.

3.2. Социалният контрол се състои в прилагане на мерки от религиозен, морален, възпитателен и т.н. характер за въздействие върху хората с цел да се спазват правните, моралните и други норми, установени в обществото. Тези механизми мотивират гражданите към промяна в поведението, нагласите и убежденията, причинена от друг човек или група, т.е. проява на конформизъм.


Посредством социалния контрол се осъществява властта на обществото над индивида. Той е един в големите градове и друг – в малките градове и села. В по-малките населени места социалният контрол е определящ фактор за по-ниската престъпност. Там, където контролът е разстроен или практически неосъществим, той не съдейства за ограничаване на престъпността.


Към социалния контрол трябва да се отнесат и системите за алтернативни процедури, субекти на които са обществените формирования. Органите на медиация се явяват междинно звено между социалния и държавния контрол на престъпността. В определени случаи този контрол също е институционализиран, като използва определени средства, но не е включен в системата от държавни органи.


Механизмите за контрол на престъпността се изграждат в сложен и продължителен процес, които зависят от характера на обществото и неговото държавно устройство, националните традиции и народопсихологията.

4. Управление на превенцията и контрола

Престъпността може да бъде обособена като относително самостоятелен обект на управление. Управлението на превенцията и контрола се извършва на научна основа. Това изисква да се изучават: закономерностите, определящи общото развитие и вътрешните процеси на изменения на престъпността; закономерностите, определящи съществуването на системата за превенция и контрол; усъвършенстването на способите и формите за ефективно социално управление на процеса на превенция.

В управлението на процеса на превенция основно място заема взаимодействието. Често се налага да се разграничава взаимодействието от координацията или съгласуваността. Те се разглеждат във връзка със съществуването и функционирането на социални системи, изграждащи единния субект на управление. Взаимодействието е причината за възникването, функционирането и развитието на системите. Координацията е метод на управление на превенцията с цел постигане на единодействие в системата на превенцията.


Съгласуваността конкретизира или допълва координацията с определени форми на дейност, от които не всички могат да бъдат предмет на социално планиране. Неговата разновидност е сътрудничеството.

Взаимодействието има нормативна основа – това може да бъде общ закон за превенцията или други актове или отделни норми в наказателните закони.


В България се утвърждава разбирането, че превантивната политика може да се провежда ефективно чрез програми, които осигуряват по-голяма оперативност. Превантивната политика трябва да се осъществява на национално и регионално равнище чрез децентрализация и изграждане на превантивни и контролни системи според особеностите на престъпленията на съответния регион.

Б. Организираната престъпност
в областта на изпирането на пари


В специализираната литература [22: 19] средствата, получени от извършването на престъпления, са известни като „мръсни пари“. Серията многопосочни трансакции се разглежда като основна съдържателна характеристика на изпирането на пари. При определяне и изясняване на понятието „мръсни пари“ целта е да се подчертае, че предмет на съответното поведение са блага с неясен, „мръсен“, престъпен произход, а самото поведение по своето съдържание е предназначено да ги „пречисти“, да им даде вид, че са резултат от законна дейност.

Считаме, че под „мръсни пари“ би следвало да се разбират всякакви по вид неправомерно придобити средства от престъпления и други правонарушения, както и доходите и печалбите от тяхната реализация в търговския и гражданския оборот.


Трансакциите покриват финансовите активи – мръсните пари, като се реализира основната цел на изпирането – използването на чистите вече пари, без да компрометират престъпниците.


В тази връзка според нас приемането на становището на авторите, които определят източниците на мръсни пари само като престъпления, би ограничило приложното поле на наказателната репресия спрямо извършителите на изпирането на пари. Извън обсега на мръсните пари ще останат големи по размер имуществени стойности, получени от системно укриване на данъчни задължения например. Самото укриване на данъчни задължения чрез въздържане от деклариране на доходи според българското законодателство е административно нарушение на данъчен закон, а не престъпление. Ако са налице признаци на престъпление против данъчната система при предпоставките на чл. 255 и следващите от Наказателния кодекс (НК), отговорността е субсидиарна. Аргументите в тази насока са достатъчни, за да се приеме становището на групата автори, възприемащи мръсните пари като придобити по незаконен начин, включително и чрез престъпление. Принципът на справедливост би се нарушил, ако се допусне със средства от административни нарушения да се реализират сделки и финансови операции, без това да е наказуемо.


Систематизирането на изпирането на пари като процес отразява основната му цел – легализиране на придобитите по неправомерен начин средства в икономиката и получаване на максимална печалба от перачите. В този процес се включват взаимносвързани фази на депозиране, разслояване и интегриране на стойности.

При първата фаза – депозирането, се извършва първоначална трансформация на мръсните пари. Именно чрез депозирането мръсните пари стават по-малко мръсни чрез откриване на банкови влогове и депозити, което де юре е заемане на средства на банката от перача. Чрез депозита мръсните пари стават собственост на банката, която се задължава на падежа или при поискване да върне парите вече чисти, и то олихвени. Мръсните пари могат да се трансформират от извършителя на предикатното престъпление или от негов представител, който получава ролята на перач, и при закупуване на недвижими имоти, движими вещи с висока стойност, ценни книжа, придобиване на различни права.

При депозирането връзката на мръсните пари с първоизточника им е стабилна и се установява сравнително лесно. За да избегнат това, перачите реализират втората фаза – разслояване, на първоначално трансформираните мръсни пари. Те се разделят най-често чрез финансови операции, извършвани на основата на предварително сключени сделки, като по този начин следите на мръсните пари се прикриват много по-добре. Все още доходите и печалбите от финансови операции не могат да се използват безпрепятствено и спокойно от престъпните групи и организации. Именно по тази причина процесът на изпиране на парите завършва с тяхната легализация чрез интегриране в стопанския оборот.  При интегрирането се смесват мръсни, по-малко мръсни и чисти пари и окончателно се губи връзката с първоначалното престъпление.


От гореизложените разсъждения определяме социално-правното явление „изпиране на пари“ като престъпна дейност, представляваща процес от взаимнообусловени фази – депозиране, разслояване и интегриране на имуществени стойности, с цел прикриване на неправомерния им произход и използването им в легалната икономика.


В. Организираната престъпност
в областта на финансирането на тероризма


Организираната престъпност се проявява като [23]:

• кражба;

• престъпни картели;

• рекет;

• политическо изнудване.


Организираната престъпност под формата на кражба се характеризира с това, че престъпниците от случайни непълнолетни престъпници или случайни крадци се трансформират в професионални крадци. Професионалните гангстери действат въз основа на натрупания опит и от време на време на внимателно планирани престъпни дейности. Примери за този вид организирана престъпност са кражби, изнудване, отвличане, дребна кражба. Тероризмът се счита за основна форма на организираната престъпност чрез кражби.


Престъпните картели са форма на организирана престъпност, при която престъпните организации предлагат незаконни или забранени услуги на лица или организации, готови да плащат в брой. Те правят това, защото съществува пазар за продажба на незаконни или забранени продукти и услуги. Наказателните картели се управляват от лица, които имат професионални умения и способности да планират престъпни дейности. Те са защитени и от определени политически организации, които имат известни бизнесмени и адвокати, които дават пари, за да „купят“ или „задържат“ човек с юридически познания и да го защитят в случай на проблем. Примерите за престъпна дейност на картелите включват кражба, търговска проституция, контрабанда, снабдяване с наркотици.


Рекетът е системно изнудване под някаква форма на заплаха, обикновено за нараняване или конфискация на имущество. Това е незаконна експлоатация или незаконно вземане. Примери за това са бизнес рекетите, при които фиктивни имена се поставят в списъка на служителите и големи суми пари се прехвърлят на техните имена. Тази форма на организирана престъпност включва и рекет на хазарта, който включва принуждаване на хората да инвестират големи суми пари, като залагания на конни надбягвания или други хазартни игри, в които те губят пари.


Политическото изнудване е използване на известни престъпници от политиците, за да получат допълнителна политическа власт и да спечелят някои предимства за своите партии, като печелене на определени анкети. В тези случаи се използват легитимни и незаконни методи, като заплахи, насилие и т.н., за да се гарантира, че техният лидер печели. Прост пример е т.нар. метод за „купуване на глас“ за плащане на избирателите.


Тероризмът и финансирането на тероризма са специални форми на професионална престъпност, която се прояви в развитите държави през XX век и която все повече присъства в държавите в преход. Последните не са имали или не са го усещали с такава интензивност, както през последните години на ХХ век, и сега присъствието му е отбелязано и представлява опасна и реална заплаха за по-нататъшното развитие на демократичните отношения.

Защитата на международната и националната сигурност от съвременните форми на тероризъм не е възможна без организирането на непрекъснати и синхронизирани мерки. Тази защита срещу тероризма като негативно явление има способността да използва благоприятни условия за развитие и проникване в социалния живот и да се адаптира към конкретна социалнополитическа и икономическа ситуация не само в рамките на дадена държава, но и в международен план.


Борбата с финансирането на тероризма е от особено значение на този етап в резултат на нарастващия терористичен поток по света и многобройните жертви, съпътстващи това явление. В този смисъл финансирането на тероризма се откроява със своята значимост, което прави проблема важен и достоен за научно изследване и анализ. Именно този аспект от борбата с тероризма е почти неизследван, въпреки че има трудности при позоваването на реални данни.


В световната литература има многобройни изследвания, посветени на борбата с тероризма в отделни държави и на проблемите за подобряване на регулирането и международното сътрудничество срещу финансирането и борбата с тероризма.


През последните години бяха подложени на внимателно проучване редица теоретични, правни, организационни, институционални, етически и други характеристики на борбата с тероризма.


Специфичните въпроси на борбата с тероризма, свързани с неговото финансиране, използването на позитивен чуждестранен опит за подобряване на инструментите за регулиране и напредък в превенцията на финансирането и борбата с тероризма не са достатъчно анализирани в специализираната научна литература.

Изследването на съвременното състояние на престъпленията от терористични действия като цяло и на финансирането на тероризма в частност показва тяхното чувствително нарастване. Тази дейност по своето количествено и качествено равнище приема все по-застрашителни форми:


· Отчитайки икономическото значение на финансирането на тероризма, се актуализира въпросът за подкопаването на икономическите основи на организираната престъпност с терористична насоченост.


· Преходът на редица международни терористически организации (ИДИЛ, „Джабхат ан-Нусра“ и др.) към самофинансиране показва, че чрез него те укрепват своите позиции и едновременно самофинансирането се оказва мощен фактор терористичните групировки да разрастват престъпната си дейност.


· В процеса на междудържавно сътрудничество се осъзнава потребността от консолидация на усилията в областта на контрола на тероризма и неговото финансиране.

Защитата на международната и националната сигурност от съвременните форми на тероризъм не е възможна без организирането на непрекъснати и синхронизирани мерки. Тази защита срещу тероризма като негативно явление има способността да използва благоприятни условия за развитие и проникване в социалния живот и да се адаптира към конкретна социалнополитическа и икономическа ситуация не само в рамките на дадена държава, но и в международен план.


Г. Общи превантивни мерки
за противодействие на терористичната дейност


Общите превантивни мерки имат за основно предназначение затрудняването и ограничаването на терористичната дейност, както и създаването на подходящи условия за ползотворно осъществяване на оперативните мерки. Общодържавните мерки имат явен, открит характер и се различават от оперативните мерки по своята същност, методи и средства.

Могат да се предложат три основни разновидности на общите превантивни мерки:


- от организационен характер;


- от възпитателен характер;

- от правен характер.

· Общите превантивни мерки от организационен характер са:

1. Изработване на стратегически и тактически положения за антитерористична борба с общи политически указания, съвременни приоритети, насоки на дейността и т.н. Чрез тези мерки се поставят рамките на държавната стратегия за борба с тероризма.

2. Създаване на нови специализирани подразделения с конкретни направления на дейност за запълване на възможен вакуум в институционалната даденост. Коригиране при необходимост на съществуващите правомощия на специализираните органи за своевременен отговор на измененията в тенденциите на терористичната дейност.

3. Осигуряване на координация и взаимодействие между различни държавни органи с цел създаване на действителен „общ фронт“ за борба с тероризма. Цели се постигане на еднопосочност на усилията в дейността на всички държавни органи, както и осигуряване на непрекъснато функциониране на единната система за борба с тероризма. Мерките в тази насока се свързват с определяне на неотложните задачи и конкретизиране на ролята и участието на всеки орган в тяхното постигане. За постигане на желаната съгласуваност в действията е целесъобразно създаване на работни групи или комисии на централно политическо равнище, които да изготвят междуведомствени подзаконови нормативни актове въз основа на обобщаването на опита на различни органи в борбата с тероризма, и приемане на техните препоръки. Необходимо е и изготвянето на многовариантни работни планове за координирана реакция при различни форми на политическо насилие.


4. Постоянно оперативно информиране на висшите държавни органи за състоянието, тенденциите на тероризма или за конкретни намерения на терористични организации. В тази връзка целесъобразно би било създаването на единен център, в който да се акумулира събираната информация и да се предоставя в обобщен вид на висшите органи за взимане на ръководни решения.


5. Активизиране на международното сътрудничество, като изработване и подписване на многостранни работни документи за общо противодействие на международния тероризъм. Трябва да се отбележи, че по този пункт страната ни има добра активност. Подписват се балкански, европейски спогодби. България участва в Международната коалиция срещу тероризма, създадена след 11.09.2001 г.


· Общи мерки от възпитателен характер

Те имат за цел формирането на антитерористична нагласа в общественото съзнание и на политическа бдителност. Тези мерки разкриват желание за привличане на гражданите за участие в антитерористичната борба на държавата и нейната подкрепа.


Постигането на добро правно възпитание на гражданите и формирането на устойчив психоповеденчески модел на възприемане и действие при предизвикани от терористичен акт кризисни ситуации водят до понижаване в максимална степен на ефекта от тях и тяхното негативно въздействие върху съзнанието и поведението на хората. Намаляват се условията за предизвикване на продължителен, непреодолим страх, ликвидира се възможността за изнудване на обществото чрез заплахи и насилие. В тази връзка са важни възможностите за финансова стабилност на здравната ни система [10: 44].

Отношението на непримиримост към действията на терористите и отхвърлянето на тероризма като приемлива форма за постигане на политически цели се формират у гражданите чрез:

1. Мерки за доброто им информиране относно целите и мащабите на тероризма, крайните брутални действия, които често се използват от тях. Разкриване на значението на добросъвестното спазване на въведените административни режими с цел недопускане на създаването на благоприятстващи подготовката на терористични актове условия. Популяризиране на успешните операции на специализираните служби по линия на борбата с тероризма. Запознаване на гражданите с признаците, сочещи подготовка или извършване на терористична дейност.

2. Мерки за разкриване на истинската антихуманна същност на идеологията и практиката на тероризма и неговата несъвместимост с демократичното развитие на обществото и международната сигурност. Така се постига обективно описание на образа на терориста – не като борец за справедливост и демократични ценности, който заслужава съчувствие и разбиране, а като криминален престъпник с висока обществена опасност, който ще понесе неизбежна отговорност за извършеното.

3. Мерки за формиране на убеждение за безполезността и безперспективността на тероризма като средство за политическа борба.

Считаме, че тук е уместно де се отчете ролята на средствата за масово осведомяване в прилагането на възпитателните мерки и някои техни форми, като обществени дискусии, публично обсъждане на проблема, беседи, пресконференции и т.н. В съвременните условия медиите се оказват силата с най-голямо влияние при формирането и популяризирането на обществено-политическите позиции. Не са необходими никакви доводи, за да се обоснове наложителното привличане на средствата за масово осведомяване и целенасоченото им включване в антитерористичната дейност.

Терористите отдавна са преценили потенциала на медиите като средство за прокарване на своите идеи и също толкова отдавна са създали структурни звена в организациите си за психологическа обработка на общественото съзнание. Терористите се възползват от факта, че основното средство, което се използва от медиите, е информацията, а тя е твърде податлива на манипулации – съзнателни или несъзнателни. За да не се допуска използването на медиите като проводник на терористичната идеология и легитимиране на терористичната дейност; за да не се използват за предаване на послания от терористи до техни съмишленици или отправяне на публични заплахи; за да се избегне представянето на терористите като по-слабата, угнетена, онеправдана страна, която трябва да бъде подкрепяна и разбирана, е абсолютно наложително медиите да бъдат целенасочено използвани за прилагане на възпитателните мерки. Нещо, което до момента не е постигнато в оптимални размери. Липсват достатъчно тематични предавания по радиото и телевизията, вестниците се изпълват със сензации, а не с обективни данни.

· Общи мерки от правен характер

Вътрешното законодателство на България урежда въпросите по антитерористичната дейност чрез наказателноправни, наказателнопроцесуални и административноправни мерки. Те имат преди всичко общопрофилактичен характер и са насочени към предотвратяване и ограничаване на възможностите за извършване на терористична дейност в нашата страна.

1. Наказателноправни мерки – според съществуващия в страната ни правен порядък тероризмът и неговите проявления са престъпления против републиката. Тяхната наказателноправна уредба се съдържа в Глава първа от Особената част на Наказателния кодекс. Това подчертава високата обществена опасност на тези деяния.

Действащото материално право обхваща голяма част от най-опасните и често използвани в практиката действия от терористичен характер. Наказателноправните мерки са предимно репресивни – предвиждат неизбежна отговорност и са свързани с налагането на съответна предвидена в закона санкция за извършеното противоправно деяние.

При съвременните измерения на тероризма обаче съществуващите мерки се оказват недостатъчни. Необходимо е да се криминализират нови форми на терористична дейност (компютърен тероризъм, действия по психологически терор и др.), т.е. да се разшири уредбата на съставомерните изпълнителни деяния. Необходимо е увеличаването на кръга защитени лица – възможни обекти на престъпни посегателства. Чрез въвеждането на тези и други изменения, предложени от експертите в тази област, ще се постигне максимално съответствие между обществената опасност на тероризма в наши дни и строгостта на наказателната репресия.


2. Наказателнопроцесуалните мерки, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, уреждат реда за провеждане на наказателно производство, за разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона. Те биха могли да бъдат достатъчно оптимални, ако се внесат отдавна обсъжданите корекции на предвидените срокове и се премахнат всички процесуални пречки за провеждане на бързо във времето производство. Но това е препоръка, засягаща противодействието на всички престъпления от общ характер, не само на терористичните. Освен това би било целесъобразно сключването на международни спогодби за правна помощ при случаите, когато субекти на терористични действия са чужди граждани.


3. Административноправните мерки са включени в комплекс от административноправни режими, които са насочени към предотвратяване и пресичане на противоправни терористични действия. Те са своеобразна нормативна пречка за провеждане на терористична дейност, а от друга страна дават информация за подготвяне или опит за извършване на терористична дейност. Това означава, че този вид правни мерки имат две основни функции – охранителна и сигнална.


· Оперативни мерки за противодействие на терористичната дейност


Оперативността на част от мерките, включени в системата за борба с тероризма, която ги отличава от общите мерки на институционално равнище, идва от възприетия и следван най-оптимален вариант на агентурно-оперативни и други действия на специализираните служби. Тези действия се извършват на територията на страната и зад граница.


Целият комплекс от оперативни мерки има две основни функции: да създава ефективна защитна преграда за възможните обекти на терористична дейност; да осигурява непосредствената борба с тероризма, разкриването, предотвратяването и пресичането на терористичната дейност.

· Борба срещу изпирането на пари

Защо е необходима борбата срещу изпирането на пари? Могат да бъдат посочени много причини:


· Целта на голям брой престъпления е получаването на печалба от физическото лице или от групата, извършваща съответното деяние. Изпирането на пари представлява обработка на сумите, получени чрез престъпления, с цел прикриване на незаконния им произход. Процесът има важно значение, тъй като позволява на престъпника да се ползва от „печалбите“ си, без това да създава опасност за източника, като в същото време се създава впечатление за законност.

· Изпирането на пари подхранва паралелни икономически вериги, като по този начин се отразява върху пазара, върху търговския и платежния баланс, създават се незаконни връзки между различни действащи лица, генерират се несравними по големина парични потоци и може да бъде предизвикан срив в баланса (икономическа или финансова криза в държавата поради изтичането на големи парични суми), създаване на парични потоци и оттам на данъчни измами.

· На криминологично равнище изпирането на пари позволява на престъпните организации да оказват влияние върху икономическата система, както и върху обществените институции и отношения, главно защото незаконните средства се използват за корупционни цели. Този порочен кръг е заплаха за демокрацията.


В съвсем конкретен план борбата с изпирането на пари налага задължително да бъде призната необходимостта от ефикасна борба с организираната престъпност и прекратяване на нейната дейност.


Целта е да бъдат разяснени „отговорността като защита“ [3: 60] и значението и ползата от борбата срещу изпирането на пари като основно средство за борба с организираните престъпни групи, както и да бъдат разяснени възможните подходи към този аспект на функционирането на наказателнопроцесуалната система. Тук можем да добавим и една по-обща бележка: борбата срещу финансирането на тероризма се е превърнала в един от основните приоритети на международната общност, който е изрично признат чрез приемането през декември 2000 г. на Международната конвенция на ООН за борба срещу финансирането на тероризма (въз основа на проект, внесен от Франция). Този приоритет изисква да се отговори на въпроса как да бъдат неутрализирани престъпните финансови движения.


Д. Мястото на България
в глобално променящата се ситуация


Във време на глобално променяща се ситуация България заема единствено възможната позиция и дава ясен сигнал, че ще действа като фактически член на НАТО. Същевременно ние се нуждаем от солидни гаранции за сигурността в случай на предприети терористични действия от рода на терористичния акт в Сарафово и др.под. в света. В борбата с тероризма и укрепването на колективната сигурност са необходими специализирани действия в определени области, свързани със спецификата на Югоизточна Европа.


България е ратифицирала редица конвенции, като синхронизира вътрешното си право с международните норми. Мерките, които се отнасят до международното сътрудничество, са свързани с оказване на взаимна правна помощ по дела за международен тероризъм: задължение за съдебно преследване на виновни лица; прилагане на формулата „предай или съди“; оптимизиране на международния информационен обмен; приемане на международни стандарти за охрана на обекти с международно значение; и др.


От настоящото интегриране на България в европейските структури следва и включването ѝ в актуалното сътрудничество в рамките на конвенциите на Европейския съюз и в дейността на Интерпол и Европол. Предизвикателствата за икономиката в сферата на дигиталните платформи са от изключителна важност за глобално променящата се ситуация в България [12: 25].

1. Независим финансов одит


Осъществяването на независим финансов одит от дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори, на финансовите отчети на предприятията дава възможност за навременно разкриване и предотвратяване на финансови измами и престъпления, които са свързани със съществени неточности, отклонения и несъответствия в представената информация във финансовите отчети на предприятията. Финансовите измами и престъпления са осъществени в резултат на незаконни присвоявания на активи, на подправяне на първични счетоводни документи и на информация от текущото счетоводно отчитане; на укриване, подправяне, изкривяване, избирателно и неточно оповестяване, спестяване и неоповестяване във финансовите отчети на значими сделки, събития и дейности за предприятията; на действия, свързани със значителни ограничения на одита и с нарушаване на честността и почтеността на ръководствата на предприятията и на лицата, натоварени с общо управление в тях. Обществената значимост на независимия финансов одит налага използването на специфични принципи, правила, предписания, концепции, подходи и методи на одита, чрез които да се проверяват, изследват, наблюдават и контролират финансовите отчети по отношение на тяхната достоверност, честност, законосъобразност и всеобхватност, за да се определи надеждна база за изразяване на одиторско мнение относно спазването на счетоводния принцип „действащо предприятие“.

Тези специфични подходи и методи от своя страна обогатяват прилаганата обща методология на одита. Гореизложените факти определят избора на темата на настоящото изследване и потвърждават нейната актуалност за обогатяването и развитието на теорията и практиката на независимия финансов одит в България.


2. Системата за разузнавателна и контраразузнавателна защита като превенция и контрол за националната сигурност


Националната сигурност на Република България обхваща системата от обществено-политически, икономически и идеологически отношения, установени в страната с Конституцията, които със своето действие осигуряват нормалното функциониране на държавния строй и защитата на националните интереси, изразени в Концепцията за национална сигурност на Република България [11].

В понятието „национална сигурност“ не могат да се включат всички видове отношения, регулиращи развитието на страната ни. В него се включват онези отношения, които засягат интересите на българските граждани, на гражданското общество и на държавата и които в своята съвкупност представляват националните интереси.

Според Концепцията за национална сигурност (чл. 23) тези интереси се изразяват в следното:


· Интересите на българските граждани са в реалното гарантиране на конституционните права и свободи, личната безопасност, повишаването на качеството и равнището на живота, на социалното и здравното осигуряване.

· Интересите на гражданското общество са в утвърждаването на демокрацията, гражданския контрол върху институциите и свободата на сдруженията, в правата на религиозните, етническите и малцинствените групи, в съхраняването на националните духовни и културни ценности и традиции.

· Интересите на държавата изискват защита на Конституцията, суверенитета и териториалната цялост на страната, постигане на политическа и финансова стабилност на икономическото и социалното развитие, строго спазване на правовия ред, равнопоставеност и взаимноизгодно международно сътрудничество.


Според Концепцията националната сигурност е гарантирана, когато страната успешно реализира националните интереси, цели и приоритети и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.


Националните интереси ще определят кои отношения са жизненоважни за обществото и трябва да се защитават, за да съществува и функционира нормално установената от него политическа, икономическа и идеологическа система. За целта тези отношения се регулират от правото и превръщайки се в правоотношения, се защитават със съответните правни норми. Поради жизненоважния характер на тези отношения за нацията тяхното регулиране и защита се извършват с разпоредбите на основния закон на страната – Конституцията. Същевременно всяко посегателство върху тях, с което се увреждат или застрашават общественият и държавният строй, подравят или отслабват политическите, икономическите и идеологическите основи на властта, се обявява с разпоредбите на Наказателния кодекс за престъпление против Република България.


Разкриването на понятието „национална сигурност“ ни дава възможност да посочим и кои са обектите на посегателства, чрез които се нарушава тази сигурност. Това са същите тези отношения, които в своята съвкупност представляват националната сигурност. Същевременно може да се говори и за непосредствени обекти на посегателства, каквито са държавните и обществените органи и организации, елементите на външната и вътрешната сигурност, установената собственост и т.н. [18; 1].

Приемането през 1998 г. на Концепцията за национална сигурност на Република България за пръв път даде насока за формулиране на определение на „националната сигурност“, което намери развитие в нормативната уредба чрез Закона за защита на класифицираната информация (2002 г.) и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (2007 г.). Концепцията за национална сигурност на Република България не е действащ стратегически документ след приемането на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание на 8.03.2011 г., и на Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.


„Различните форми на хибридна война се реализират срещу врагове, съюзници и приятели. Затова всяка една нация е винаги сама в джунглата на международните отношения, които не са място за благотворителност и алтруизъм. Ролята на разузнаването е решаваща в т.нар. „течни конфликти“, които се разливат и заемат формата на всяка възможна пукнатина в националната сигурност на държавите. Но разузнаването през XXI век има малко общо с разузнаването от Студената война, тъй като заплахите днес имат различна и необичайна структура: те могат да идват от множество субекти, които на пръв поглед изглеждат невъзможни или пък ни убеждават в благоденстващо бъдеще. Държава, която не разполага с високоинтелигентен информационно-аналитичен продукт от разузнавателните си служби, е слепец във вземането на решения. Тя не може да бъде геополитически субект, а единствено обект на действия на чужди интереси. Има ли шанс българското разузнаване да напусне старата матрица и от инструмент за мониторинг да се превърне в аналитично-когнитивен продукт, който да индуцира правилни управленски решения за държавата ни?! Вероятно това зависи от интелектуалните ресурси на политиците ни да формират знания от областта на националната сигурност, да изискват от експертите такива знания, да ги ползват и да притежават генетична смелост да мислят в неедноизмерна координатна система“ [21: 198].

Една от най-важните функции на всяка държава по света е да защитава националната сигурност. Тя се осъществява от нейните законодателни, изпълнително-разпоредителни и съдебни органи в рамките на тяхната компетентност и в съответствие с възложените им функции и предоставените им сили, средства и методи на дейност. Тяхната дейност е взаимнообвързана, подчинена на една обща цел и същевременно отличаваща се по своите специфични задачи [2: 16].

В синтезиран вид съдържанието на термина „разузнавателна защита“ [17: 78; 20: 56] можем да определим като дейност на специализираните структури в държавата (разузнавателните, контраразузнавателните и административните), която включва [2: 23]:


· придобиване, обработване и съхраняване на информация относно реални и потенциални заплахи за държавата (областта, общината, организацията) и подготовка на предложения за варианти за реагиране;


· информиране на ръководството на държавата (областта, общината, организацията) относно опасностите и заплахите и предоставяне на разузнавателен продукт с опции за вземане на решение;


· разузнавателен контрол чрез оперативно предотвратяване и пресичане на опасностите и заплахите и неутрализиране на последиците от тях;


· оказване на съдействие в съответствие с определените от законите компетенции на различните организации, и преди всичко на полицейските и другите противозащитни органи.


Тук специално трябва да се подчертае, че комплексната разузнавателна дейност (разкриването и контролът) в сферата на сигурността има за цел да постигне стратегическо превъзходство над обектите за наблюдение и въздействие. Това става на базата на натрупването на голямо количество достоверна и детайлна информация относно техните цели, организация, ключови фигури, планове и възможности. Само така е възможно да се оценят характерът и степента на опасностите и заплахите и да се предприемат адекватни мерки за защита.


За практическото изпълнение на посочените дейности в комплекс Министерският съвет създава и реализира Стратегия за информационно осигуряване. Министерствата, агенциите, областите и общините транспонират целите и приоритетите, заложени в Стратегията, в съответствие с конкретните условия и особености и създават информационно-аналитични структури. На базата на контраразузнавателните служби, интегрирани чрез тези структури, се формира системата за разузнавателна защита на държавата.

Министерският съвет осъществява управлението ѝ в мирни условия. При обявяване на „положение на война“ и „военно положение“ отбраната на страната и осигуряването на вътрешния ред преминават под ръководството на върховния главнокомандващ на армията (президента на републиката). При тези условия по-голяма част от разузнавателните (контраразузнавателните) възможности се насочват за осигуряване на бойните действия на войските и на силите за териториална отбрана.


Системата за разузнавателна защита (системата за РЗ) на държавата е съставна част от системата за национална сигурност (системата за НС) и реализира разкриващата (информационната) ѝ функция и отделните компоненти на превантивната и защитната ѝ функция [17: 26].


Системата за защита на националната сигурност се състои от държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет [8].

В системата за защита на националната сигурност влизат Народното събрание със своите комисии, целият МС, Конституционният съд, президентът, Консултативният съвет по национална сигурност, разузнавателната общност (специалните служби), съдебната система чрез съда, прокуратурата и следствието, МО и Българската армия, МВР, всички ведомства, държавни, областни и общински съвети, ситуационни центрове, кметства.


Какви се явяват премиерът и председателят на Съвета за сигурност към МС на председателите на комисии в Народното събрание, на такива по отделни закони, на прокуратурата, съда и следствието, на кметовете на кметства и общини, които са изборни длъжности? Никакви! Явява се и още едно противоречие – законът възлага на премиера управление на националната система за сигурност, върху част от която той няма правомощия. Съветът за сигурност също няма никакви правомощия по отношение на голяма част от системата за защита на националната сигурност, а същевременно му се възлагат правомощия по координация и контрол. Така изписан, рамковият закон акумулира в себе си недопустими противоречия, каквито досега не е имало дори в подзаконовата нормативна база. Създава се безпрецедентно объркване в терминологията, структурирането и управлението на системата за национална сигурност, която се отъждествява само със специалните служби [15: 78].


Според Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност Съветът за сигурност ще може да „предлага на министър-председателя или на Министерския съвет конкретни мерки и задачи за ограничаване на рисковете, контрол на заплахите и за защита на националната сигурност, както и за управление при кризи“. Важно е да се отбележи, че при нужда към него ще могат да се привличат допълнителни служители от подопечните ведомства. Тоест Съветът по сигурността реално ще разполага със свой оперативен апарат. С него министър-председателят например ще може да „създава организация за извършване на общи, тематични и по конкретен сигнал проверки относно законосъобразността и ефективността на работата на представените в Съвета по сигурността органи на изпълнителната власт“, или, казано по-просто, да следи работата на самите специални служби.


Народното събрание издава актове, които определят кои обществено опасни деяния представляват престъпления и правните рамки на борбата с престъпните посегателства върху националната сигурност, изгражда организацията на държавния апарат, участващ в защитата на националната сигурност, и осъществява контрол върху неговата дейност, включително и върху службите за сигурност.


Президентът като държавен глава и върховен главнокомандващ осъществява важни функции, свързани с националната сигурност, чрез създадения към него Консултативен съвет за национална сигурност.


Висшият орган на изпълнителната власт – Министерският съвет, организира и контролира дейността на държавните органи, включително и на специализираните служби, по опазване на сигурността, по разкриване на вътрешните и външните заплахи за нея и по планиране на конкретни мерки за тяхното неутрализиране.

Свои функции и задачи, свързани с националната сигурност, имат отделните министерства, като най-важна е ролята в това отношение на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието. Към Министерския съвет е създаден Съвет по сигурността със задачата да координира и направлява цялостната дейност по защитата на сигурността на страната.

През м. юли 2015 г. народните представители гласуваха на второ четене текстове от Законопроекта за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, а през 2018 и 2020 г. – изменения в закона. С тях се регламентира работата на Съвета по сигурността към Министерския съвет като консултативен и координиращ орган по въпросите на националната сигурност [9]. Министър-председателят ръководи дейността на Съвета по сигурността. Приемането му е изключително важно, защото за пръв път за последните 25 години се опитва да се сложат в порядък взаимоотношенията между специалните служби, да се намали нездравата конкуренция между тях и възможностите за свободни интерпретации на техните правомощия от страна на ръководителите им.


На практика това е нормативният акт, който най-общо описва как функционират специалните служби в България, на кого са подчинени, как взаимодействат помежду си, кой и как назначава техните ръководители и как ги контролира. Този закон беше внесен в парламента от управляващите в комплект с още три закона в сферата на сигурността. Те съответно трябва да регламентират дейността на НСО, на цивилното и на военното разузнаване, които от години оперират на границата на юридическата нелегитимност.


Това трябва да е рамковият закон, който синхронизира работата между МВР, контраразузнавателната агенция ДАНС, цивилното и военното разузнаване, НСО и всички други държавни органи, които имат отношение към националната сигурност. По-важното следствие от приемането му обаче е, че той преразпределя баланса на силите в контрола на спецслужбите и концентрира правомощията по управлението им в ръцете на министър-председателя. Последното е радикална промяна, тъй като до момента Националната разузнавателна служба (НРС) беше подчинена на президента, а Служба „Военна информация“ (военното разузнаване) – на министъра на отбраната, който еднолично можеше да определя кой да е нейният ръководител.


В началото на ноември 2015 г. в сила влязоха още няколко закона за службите – Законът за Служба „Военна информация“ и Законът за Националната служба за охрана, с които дългоочакваната регламентация на специалните служби в България стана факт.


Като част от Съвета по сигурността функционира разузнавателна общност, която се състои от секретаря на Съвета по сигурността, главния секретар на Министерството на вътрешните работи и ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Служба „Военна информация“.

Разузнавателната общност по своя инициатива може да изготвя тематични или обобщени доклади по различни въпроси, свързани с националната сигурност, да прави предложения до Съвета по сигурността към Министерския съвет и да изготвя предложения до министър-председателя за изменения и допълнения на нормативната уредба.


При необходимост към разузнавателната общност се включват други висши ръководни служители от различни министерства и ведомства [9: чл. 15, ал. 3].


Съдебната власт със своите три подсистеми – съда, прокуратурата и следствието, участва в борбата с противодържавните престъпления, като санкционира техните извършители, осъществява общия надзор за точното и еднакво изпълнение на законите, оказва въздържащо и възпитателно въздействие върху гражданите и отстранява причините и условията, които могат да бъдат използвани за престъпни цели.


Разузнавателните и контраразузнавателните служби са част от държавния механизъм, които са специално създадени и предназначени за опазване на нейната национална сигурност. Подчинени на тази обща цел – да защитават националната сигурност и да не допускат нанасянето на вреди върху нея, те имат своите особености в конкретните задачи и дейност, които ги отличават и обособяват във функционално, структурно, организационно и тактическо отношение [14].

Органите на Министерството на вътрешните работи – ДАНС, ДАР, Служба „Военна информация“ и Националната служба за охрана, си предоставят информация и/или достъп до базата данни, създавани, съхранявани и ползвани при условията на Закона за защита на класифицираната информация.


Ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военна информация“ предоставят еднаква по обем и съдържание информация, придобита от тях, на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.


Според текстовете на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност управлението при кризи се осъществява от Министерския съвет чрез Националната система за управление при кризи.

В закона се регламентира, че положение на криза се обявява и отменя с решение на правителството, а Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“ и Националната служба за охрана (НСО) чрез своя постоянна комисия.


2.1. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)


Държавна агенция „Национална сигурност“ е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Агенцията е създадена, за да предотвратява външни и вътрешни опасности за гражданите на България. Нейната най-важна цел е да осигурява ненамеса във вътрешните работи на държавата от външни фактори.

Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за висшите органи на държавната власт информация, необходима при вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност. ДАНС е информационен орган, който предоставя необходимата информация на висшите органи на държавната власт за провеждане на политиката по национална сигурност и взимане на решения в съответствие с националните интереси.


Основни нейни потребители са министър-председателят, президентът и председателят на НС. Допълнително информация от ДАНС се ползва в МО, МВР и други органи на изпълнителната власт и от сродни служби в чужбина чрез размяна. Прокуратурата следва да има възможност да ползва информация за нуждите на наказателния процес и да изисква събиране на такава в изключителни случаи. Основа в ценността на ДАНС си остават възможностите за превенция чрез подаване на информация до държавните органи с цел взимане на изпреварващи политически и други управленски решения за неутрализиране на рискове и заплахи.


Историята на ДАНС започва още от началото на XX век, когато възниква нужда от създаването на специален орган, който да се грижи за сигурността на България и да провежда законни контраразузнавателни действия. Първият нормативен акт, който урежда съществуването на контраразузнаването, е Законът за столичната полиция, приет от XIII-то Обикновено Народно събрание, утвърден с Указ № 463 от 13.12.1906 г. на княз Фердинанд. Законът регламентира създаването на полицейска структура, наречена „Обществена безопасност“, което се води за първоизточник на ДАНС. Нейната дейност е съсредоточена в столицата, големите градове и транспортните центрове на страната. През 1912 г. е приета наредба, която за пръв път дефинира функциите на специализирана структура за контраразузнаване и регламентира взаимодействието с полицията. През 1924 г. структурата е наречена „Държавна сигурност“ (ДС) и са ѝ възложени следствени функции. Едва в началото на 60-те години на миналия век ДС се утвърждава като структура, съставена от управления и самостоятелни отдели в рамките на МВР. ДС става инструмент за шпионаж и репресии в ръцете на тогавашното социалистическо управление. В началото на 90-те години на XX век обаче започва процес на реформиране на специалните служби на България [16: 34; 19: 19] и е приет Закон за МВР, който поставя нови рамки в системата за национална сигурност.


С влизането от 1.01.2008 г. на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) е създаден модерен специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност. Именно на тази дата се създава ДАНС с името и вида, в който я познаваме днес.


Държавна агенция „Национална сигурност“ е правоприемник на Национална служба „Сигурност“ и Дирекция „Защита на средствата за връзка“ в Министерството на вътрешните работи, на военното контраразузнаване в Служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване“ към министъра на отбраната и на Агенцията за финансово разузнаване, които и сега са четирите основни структури в Агенцията. Всички тогавашни служители на бившите четири служби стават част от ДАНС и са назначени на щат, но правомощията им са значително повишени.


Агенцията се занимава с почти всеки аспект на сигурността – разузнаване, антитероризъм, разбиване на престъпни мрежи, борба с организираната престъпност, трафика на хора и наркотици, пране на пари, киберпрестъпления, противоконституционна дейност, участия на лица, заемащи висши държавни дейности в организираната престъпност, опасности за икономическата и финансовата сигурност на страната, опасности за екологичната сигурност, трансгранична организирана престъпност, когато поражда опасност за националната сигурност, незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност, и др. Освен тези дейности ДАНС се грижи и за сигурността на стратегически за страната обекти и дейности и може да прилага сила и да провежда въоръжени операции в случай на нужда. Както виждаме, почти всички дейности, свързани със сигурността, са в ръцете на ДАНС, което е и основната критика от страна на другите органи и обществото.


В повечето държави много от тези функции за разпределени равномерно в ръцете на няколко структури или агенции, за да няма пренасищане с власт, която да се използва против гражданите, да се стига до нерегламентиран шпионаж и репресии. Изключение правят малко подобни агенции, като например руската ФСБ, за която се смята, че е толкова могъща, че на практика управлява цяла Русия. Според мнозина дефинирането на правомощията на служителите на ДАНС е твърде широко, което им позволява да предприемат почти неограничени действия. Освен това законите, които се отнасят за ДАНС, са определени от експерти като „непретенциозни“, което позволява на Агенцията да бъде нещо средно между тайна полиция, контраразузнаване и специализирана служба за контрол на престъпността и корупцията, което ѝ дава почти неограничена власт.


Основните принципи на ДАНС са: спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна; зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи; защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ; обективност и безпристрастност; сътрудничество с гражданите; и политически неутралитет. Реално единственият контрол върху дейността на ДАНС е парламентарният и се осъществява от специализирана постоянна комисия на Народното събрание, като председателят, заместник-председателите и служителите на Агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или комисията и да предоставят исканата от тях информация. За разлика от чуждестранните добри практики липсва какъвто и да е е граждански контрол. Това, че единственият, който стои над ДАНС, са управляващите, пък поражда съмнения, че Агенцията може да бъде използвана за политически цели, както и за дискредитиране на неудобни за властта личности и организации.


Мерки на ДАНС за контрол на рисковете и заплахите от международен тероризъм


Засилената терористична активност в Европа и в близки региони през последните няколко години наложи мобилизиране и активиране на допълнителен ресурс на ДАНС за превенция на рискове и неутрализиране на евентуални заплахи за националната сигурност. Цялостният контрол на тероризма и радикализацията се извършва в координация с компетентните български институции и тясно взаимодействие със съюзнически и партньорски служби, като през годините е работено по множество съвместни проекти и е осъществяван непрекъснат обмен на информация за предприемане на конкретни мерки в борбата срещу тероризма [5].

Още през 2015 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ предприе необходимите действия за получаване и проверка на сигнална информация и за недопускане на изграждане на логистични клетки и установяване на симпатизанти и членове на терористични организации на територията на България. Продължава активната работа на създадения в ДАНС Национален контратерористичен център, в който се събира, обработва и обменя информация с български служби и със служби на други държави. Чрез центъра се извършва координирана проверка на всеки сигнал, съдържащ признаци за терористична дейност, както и анализ на възможните уязвимости.


Значителен ресурс на ДАНС е ангажиран за придобиване и обобщаване на информация за пътуващи през България чуждестранни бойци за/от зоните на конфликт в Близкия изток. В координация с партньорски служби се предприемат действия за пресичане на опити на чужди граждани за присъединяване към радикални групировки.

В рамките на законовите компетенции от ДАНС се извършва наблюдение на финансовите потоци, като при наличие на индикации, че определени операции биха могли да са свързани с финансиране на тероризъм, информацията се обработва приоритетно и се предоставя по компетентност.

ДАНС активно съдейства на държавни ведомства и неправителствени организации за недопускане на етнорелигиозно напрежение в българските училища и пропагандиране на радикална идеология сред подрастващите и за мониторинг на радикализацията. От страна на Агенцията е осъществен принос към дейността на международни форуми и организации, свързани с контрола на тероризма. Служители на ДАНС участват в разработването на цялостна Стратегия за контрол на радикализацията и тероризма и Национален план за контрол на тероризма, приети с Решения на Министерския съвет съответно през декември 2015 г. и през януари 2016 г.


С цел създаване на инструменти за идентифициране на лица, съпричастни към екстремистка или друга престъпна дейност, са приети изменение и допълнение в ЗДАНС, чрез които се регламентира дейността на националното звено за получаване и обработка на резервационни данни за пътниците (PNR). Проектът за изграждането му е финансиран от Европейската комисия.


Тези въпроси са изключително сериозни, защото и към настоящия момент световната общност не е разработила единни критерии и подходи за оценка на проблемите по идентификацията на обществено опасните акции, извършвани от терористите, нееднозначно се оценяват тези проблеми и от средствата за масова информация, обществените движения, правозащитните организации и други сдружения.


Мерки на ДАНС за контрол на рисковете и заплахите от екстремизъм на нерелигиозна основа

ДАНС акцентира върху превантивния подход, като контролът е ориентиран към придобиване на изпреварваща информация с оглед на недопускането на прояви, нарушаващи етнорелигиозния мир и обществения ред, както и конституционните права и свободи на гражданите. Осъществява се постоянно сътрудничество с български и съюзнически и партньорски служби за повишаване на ефективността на съвместната работа по контрола на противоконституционните и екстремистките групи и организации, както и за проверка и предприемане на мерки спрямо лица, които биха могли да представляват заплаха за националната сигурност [12].

2.2. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) [6]

Държавна агенция „Разузнаване“ беше създадена в началото на ноември 2015 г., когато влезе в сила законът за нейното устройство и функциониране, приет от Народното събрание на 1.10.2015 г. Тя замести действащата дотогава Национална разузнавателна служба (НРС). Агенцията е на подчинение на министър-председателя, а не както НРС – на президента.


Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е служба за сигурност, която придобива, обработва, анализира и предоставя на държавното ръководство разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози, свързани с националната сигурност, интересите и приоритетите на Република България.

ДАР е част от разузнавателната общност, определена в Стратегията за национална сигурност [16; 19] като система от държавни органи, които осъществяват информационна и аналитична дейност за оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност и които планират и осъществяват контрол срещу тях.


Агенцията участва и в дейността на разузнавателните общности на организацията на Европейския съюз (ЕС) и на Северноатлантическия договор (НАТО).


ДАР работи във взаимодействие с другите държавни органи и структури от системата за защита на националната сигурност, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност.


Мисията на ДАР е да защитава националната сигурност и интересите на Република България и да подпомага държавното ръководство в реализирането на националните приоритети, като осигурява актуална и достоверна разузнавателна информация и анализи в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.


За целта ДАР осъществява разузнавателни операции и придобива, съхранява, обработва, обобщава, анализира и предоставя разузнавателна информация.

Разузнавателната информация представлява придобита от Агенцията информация за чужди държави, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.


На базата на разузнавателните данни се изготвят различни информационни материали – информации, доклади, анализи, брифинги, които се предоставят на държавното ръководство.


ДАР предоставя разузнавателна информация на председателя на Народното събрание, президента на републиката, министър-председателя и министрите, както и на други държавни органи в съответствие с техните компетенции.


Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на страната, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.


ДАР е непосредствено подчинена на Министерския съвет, като изпълнява задачи, възлагани от министър-председателя и от президента на страната, съгласувано с министър-председателя.


На Агенцията не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.


Функциите на ДАР са:


· защита на националната сигурност и интересите на Република България, свързани с националната сигурност;


· информационно-аналитично осигуряване за предотвратяване, разкриване и контрол на вреди в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред;


· осъществяване на съдействие на държавното ръководство за реализиране на приоритетите на Република България в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.


При осъществяването на своите функции Агенцията поддържа информационен обмен и взаимодействие с други държавни органи, както и сътрудничество със сродни чуждестранни органи и служби.


Дейността на ДАР се осъществява въз основа на следните основни принципи:


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


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


· защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;

· обективност и безпристрастност;


· сътрудничество с гражданите;


· политически неутралитет;


· съчетаване на тайни и явни форми и способи на работа.


Държавна агенция „Разузнаване“ е създадена със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, приет от 43-тото Народно събрание на 1.10.2015 г., обнародван в бр. 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г. – правоприемник на Националната разузнавателна служба (НРС) [8].

Този нормативен акт е първата законова рамка на цивилното разузнаване в българската правна история. Законът регламентира ясно отношенията на Агенцията с висшите органи на държавната власт и създава основа за хармонизиране на дейността ѝ с другите органи и администрации от системата за защита на националната сигурност. Законът урежда устройството, дейностите и функционирането на Агенцията и статута на нейните служители. Разписани са основните функции и дейности, както и организацията, способите и средствата за изпълнението им.

Законът за Държавна агенция „Разузнаване“ влезе в сила едновременно със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС) и отношението между двата закона е като отношение на специален към общ закон. ЗУФСЗНС въвежда понятията „национална сигурност“ и „система за защита на националната сигурност“. Общият закон очертава ролята на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност и въвежда задължение за координация и взаимодействие между тях. Този закон конституира Съвета по сигурността като консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност.

ЗУФСЗНС полага основите на отчетността и контрола върху дейността на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност, като ги подлага на парламентарен, административен, съдебен и граждански контрол.

По силата на разпоредби, съдържащи се в различни закони, на Държавна агенция „Разузнаване“ или на нейния председател са предоставени специфични правомощия.

2.3. Служба „Военно разузнаване“


Между цивилното и военното разузнаване има разлика. Цивилното разузнаване не придобива информация с военен и  военностратегически характер, което е сред приоритетите на военното разузнаване.

Ефективното ръководство на Служба „Военно разузнаване“ за пълноценно изпълнение на разузнавателните задачи на стратегическо ниво е от ключово значение за националната сигурност.


Служба „Военно разузнаване“ на практика представлява цялото българско военно разузнаване. Историята ѝ започва през далечната 1891 г., когато е създадена от княз Фердинанд с приемането на Закона за устройството на въоръжените сили на Българското княжество. Службата е създадена като звено към Канцеларията на Министерството на войната за обработване на разузнавателна информация, получавана от българските дипломатически представителства в чужбина. Първото ѝ име е „Учебно бюро“, а основната цел, запазила се и до днес, – осигуряване на военна информация, разузнаване и шпионаж. През 1903 г. службата се превръща в „Информационно бюро“ и цялата ѝ дейност се засекретява. На 12.01.1908 г. „Информационно бюро“ се преобразува в Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията, на която се подчинява апаратът на военните аташета.


Именно затова според заповед на Министерския съвет от 1997 г. 12 януари става официален празник на българското военно разузнаване. През годините според нуждите и режимите службата се променя още няколко пъти, но като цяло запазва функциите си. В днешния си вид и име службата е от 1.01.2000 г. От цялата история на службата най-любопитната част е, че докато по времето на социализма всички останали специални части са в рамките на „Държавна сигурност“, СВР през цялото време остава извън нейния състав.


Службата е пряко подчинена на министъра на отбраната и изпълнява задачи, които са свързани с гарантирането на сигурността и отбраната на страната и са в интерес на обществото.

Основната цел на службата е да снабдява българските военни части с ценна информация, необходима за обезпечаването на сигурността на българската държава. Дейността на СВР съчетава наблюдение и анализ на ситуацията в различни региони по света посредством човешки ресурси и технически средства.


Служба „Военно разузнаване“ е и службата на всички български военни аташета. България има 26 служби на военните аташета, които представляват Министерството на отбраната в 45 държави на 4 континента. Военният аташе е член на въоръжените сили, който служи в посолство като представител на военното ведомство на страната си в чужбина и се ползва с дипломатически статут и имунитет. „Военен аташе“ е обобщено понятие, което покрива всички видове въоръжени сили, макар че някои по-големи държави, като САЩ и Русия, могат да назначат аташе, което да представлява само един определен вид, като например военновъздушните или военноморските сили. Военният аташе обикновено отговаря за всички аспекти на двустранните отношения в областта на отбраната. Длъжността възниква през XVII век, по времето на Тридесетгодишната война, когато Ришельо изпраща офицери в чужбина, които да поддържат връзка със съюзниците, да наблюдават събитията във военната сфера и да събират разузнавателна информация. През XVIII век започва масовата световна практика на назначаване на военни аташета в посолствата. Днес военният аташе, освен традиционните си отговорности да поддържа военната дипломация между две държави и да събира разузнавателна информация, е натоварен и с други проблеми, като тероризъм, а необходимостта от такава длъжност продължава да нараства.


Основната задача на службата е да осигурява ранно откриване и предупреждаване на рисковете и заплахите за сигурността на България и стратегическа информация за държавното и военното ръководство, българските контингенти зад граница, НАТО, ЕС и партньорските служби. СВР събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Според норматива службата трябва да предоставя равна по обем и еднаква по съдържание информация на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на министър-председателя и на министъра на отбраната. Министърът на обраната обаче може да възлага и допълнителни задачи на служба „Военно разузнаване“, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.


Функциите и задачите на службата са широкоспектърни: водене на стратегическо разузнаване с използване на човешки фактор и технически средства; аналитико-прогностична дейност; участие в операции зад граница; военна дипломация; гарантиране на сигурността на класифицираната информация; взаимодействие с български държавни институции и служби за разузнаване и сигурност; сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорски служби; и др.

Нейната най-важна функция е да осигурява информация на висшето военно ръководство, а заплахите за сигурността на държавата да бъдат идентифицирани на възможно най-ранен етап. Службата осигурява на държавното и военното ръководство информационен продукт от военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Тя осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.


Освен това СВР отговаря за разузнавателното осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на България, за осигуряване на ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи от тероризъм, за въвеждане на модерни информационни технологии и системи за осигуряване на цялостния разузнавателен процес и други дейности, свързани с военното разузнаване и обезпечаването на сигурността.


Задачите по защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи [7: чл. 12, т. 1] са присъщи на стратегическото военно разузнаване и се налагат от една страна от широкия обхват на понятието „национална сигурност“, което включва отбраната на Р България, но далеч не се изчерпва с нея. Характерът на необходимата информация на стратегическо ниво е не само чисто военна и военнотехническа, но също и военнополитическа, а в някои случаи и чисто политическа. Но тя е по смисъла на наличието или развитието на конкретни способности от определени държави и аспекти на външната и отбранителната политика относно намерението тези способности да бъдат използвани за постигане на определени политически или икономически цели или дори за осъществяване на агресия. В същото време не е редно и не може да се възприема тезата, че Служба „Военно разузнаване“ би могла да изпълнява задачи по изключително широк кръг аспекти на националната сигурност, надхвърлящи военнополитическите и политическите аспекти, които споменах. Както се казва, поне отбраната ни да е на ниво, със солидно военно разузнаване [4].


Приоритети в дейността през 2023 г.

През 2023 г. основен приоритет остава мониторингът на средата на сигурност с цел ранно откриване на рискове и заплахи за националната и колективната сигурност.

Усилията ще бъдат насочени към: своевременно информационно осигуряване на държавното и военното ръководство на Р България при планиране и провеждане на националните политики в сферата на сигурността, отбраната и външните отношения; реализиране на националните приоритети и изпълнение на ангажиментите на страната в НАТО и ЕС; планиране, управление и координиране на разузнавателния процес във въоръжените сили; надеждно и комплексно контраразузнавателно обезпечаване на разузнавателната дейност и осигуряване на вътрешната сигурност на СВР; ефективно ресурсно осигуряване на дейностите; гарантиране на прозрачност и отчетност в работата; недопускане на условия за възникване на корупция и конфликт на интереси; осъществяване на ефективен административен и финансов контрол [14].

Заключение


Студията разглежда актуалното състояние на глобалните проблемите на тероризма като явление, феномен, предизвикателство и заплаха за сигурността в целия свят с оглед на новите му форми и методи на проявления на терористични действия. Подчертани са основните проблеми при разглеждането на тази сложна и всеобхватна проблематика поради важността на стратегиите и мерките, които се приемат и прилагат, доколко са достатъчно ефикасни и изпреварващи терористичните действия. Практиката показва, че невинаги готовността за подобни изпреварващи действия за предотвратяване на тероризма са налице, поради което авторът предлага да се засилят превантивността и подготовката по отношение на планирането и неутрализирането на терористичните заплахи в целия свят.

Разузнаването и контраразузнаването [13: 290] със своята информация и действия подпомагат процеса на поддържане на стабилна национална сигурност не само на Р България, но и на всяка държава. Това се отразява благоприятно върху системата на международните отношения и тяхното състояние. Те оказват силно влияние за преодоляване на опасностите и заплахите за отделните държави – субекти в тези отношения. Със своята информация те позволяват тези опасности и заплахи да бъдат неутрализирани и така осигуряват нормалното развитие на всички държави. Благодарение на информацията, подавана от разузнаването, то съдейства за намаляване на напрежението, за изясняване на по-сложните ситуации, за укрепване на доверието и преодоляване на подозренията в отношенията между държавите. То е инструмент на мира в световен, регионален и национален мащаб.
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Abstract: The responsibility of the manager is a diverse, dynamic and challenging complex of multiple dimensions, the most visible of which are: the manager's responsibility as a duty; as a sanction; as a prevention; as a commitment; as a delegation and as a self-sacrifice. All the above dimensions of the responsibility of the ruler give directions to both legal and non-legal aspects of this phenomenon. In the legal aspects of this responsibility, clear examples can be given (because the legal principles of consistency, predictability, accessibility, publicity, transparency and accountability imply this), while in the non-legal some of them never become known to the general public, because due to one or another reason they do not gain publicity.
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Въведение

а. Необходимостта от разглеждане на темата


Във всеки период от развитието на човешката цивилизация са съществували трайни настройки към лицата, които са заемали управленски роли, – от тях се е очаквало да доведат ръководената от тях група до мир и благосъстояние, а в случай на неуспех – да понесат лична отговорност за това. Често срещано твърдение и от лаици, и от професионалисти е, че дадено лице с управленски функции „не се справя“ или „не е за тази работа“. Естествено, друга част от тези обществени атитюди пък безотговорно приема, че въпреки явното несправяне с управленския пост на дадено лице трябва да бъде „дадено време, за да се научи“. За обективност трябва да бъде отбелязано, че се срещат и ситуации, в които има почти пълно обществено признание и задоволство от лидерството на дадено лице. Исторически погледното, тези случаи са по-скоро рядкост. Релацията между резултатността за групата вследствие на управлението и личните последици за ръководителя винаги е съществувала като социалнопсихологическо очакване в културата на всички общества. Парадоксално е, че обществото винаги претендира за санкционни последствия при неуспех на ръководителя, но рядко се сеща за отдаването на дължимите награди, отличия и благодарности за особени заслуги от страна на управляващия.


Изглежда, че в повечето ситуации (особено в модерните времена, но не само) управленците като че не са предварително подготвени за отговорната си позиция. Във видимо по-малък брой от случаите те са изграждали управленски знания и умения от социалната или образователната си среда или от двете. Затова трябва напълно да се споделя позицията на Стойков и Маринов, които поддържат, че: „Обединяването на знанието създава огромен потенциал, но това не е достатъчно, за да го превърне в полезно, използваемо знание. Необходими са опит и умения, за да може да се обработва и използва“ [56: 542]. При малък брой случаи се забелязва категоричен управленски талант. В огромната част като че преобладават екстензивни усилия за реализиране на ролята на управленеца, подпомагани с всички налични материални, организационни, нормативни и човешки ресурси на съответната човешка организация. Всичко това рефлектира върху юридическите и неюридическите аспекти на отговорността на управляващия, защото тя се явява последица от сбора от неговите актове, действия и бездействия.


За съжаление, съвременните парадигми в областта на управлението приемат едва ли не аксиоматично, че със системен подход всяко лице би могло да бъде управленец. Наивността, че с приемането на визия, мисия, стратегия, управленска програма, цели, задачи, стъпки, процедури и т.н. едно лице може да реализира ефективно своята управленска позиция, е неприемлива. Нужен е и талант, но и ясни правила при непостигане на пълнотата на същността на управлението от субективна страна. Тези модели са описани като отделни видове юридически отговорности в действащото законодателство, а еталоните за неюридическата отговорност следват нормите на съответните деонтични системи, различни от юриспруденцията.


Такива корективи са били, са и винаги ще бъдат свързани с отговорността на управляващия субект. Въпросът е какви са измеренията на тази отговорност. И именно това провокира необходимостта от ангажирането с настоящата тема.


б. Разграничаване на понятията


Налице е различна терминология по разглежданата проблематика. Като че ли най-използваният термин е „управленска отговорност“. Също така се среща и изразът „лидерска отговорност“. В по-широк аспект същата понякога е наричана и „отговорност на ръководството“. Те обаче в различни хипотези покриват понятието „отговорност на управляващия“.

Това е така, защото за целите на настоящото изследване „управляващият“ следва да се разбира като общо родово понятие за всеки лидер, ръководител, управленец, водач, предводител, началник и т.н., по отношение на който – в различни житейски ситуации – се ангажира някаква отговорност, очаквана и търсена от общността (държавата, обществото, организацията и т.н.), която той ръководи.

Нещо повече – „управляващият“ е и държавникът в индивидуален план, но и в групов – когато става въпрос за колективен орган – Министерски съвет, Народно събрание, Консултативен съвет за национална сигурност и т.н. Дори повече – „управляващият“ в най-абстрактното разбиране на този термин е и системата на всички индивидуални и колективни органи за управление на държавата независимо от тяхната характеристика на стратегическа, тактическа, оперативна или съвещателна функционалност. Това теоретично обобщение за понятието е нужно с оглед на практическото приложение на феномена управляващ при неговото комплексно проявление не само в политиката, в управлението, в правото, в икономиката, но и в сигурността.

Трябва да се отчита обаче, че напоследък все повече се налага парадигмата за „управление, различно от ръководство“, което е многоаспектен феномен, но, най-общо казано, предполагащ доверителни отношения между ръководителя и членовете на общността, при които са налице силни прояви на делегиране на права, задължения и отговорности; диалогичен режим на работа; менторство, патронаж, коучинг; ясно разписани процедури, стандарти, алгоритми, методологии; постоянно обучение и преквалификация, както и други подобни „меки форми“ на лидерство, при които се дава възможност за пълно разкриване на потенциала на всеки член на общността (организацията). В този случай обаче при размиването на категорично изпъкващия иначе образ на управленеца се поставя въпросът чия е отговорността при актовете, действията и бездействията на лицата от организацията, след като на тях като че ли е предоставена почти пълна свобода на действие в различните ситуации.

Също трябва да се има предвид и един друг, все по-налагащ се подход при управлението, а именно разглежданият от Василев и Георгиев: „…екипната форма на работа е единствен управленски инструмент, който съчетава в себе си и силата на мотивацията, ефективното делегиране, опростената организационна структура, улеснения контрол, ефективното планиране и ефективните комуникации. С други думи организационните модели на бъдещето се основават на екипния принцип в управлението, а не на индивидуалния. Специфично предизвикателство пред ръководителите е в балансирането на персоналните роли в рамките на екипа, а не фаворизирането на някои от тях“ [3: 21].

Проблемите започват още с различните измерения на концепцията за отговорността на управляващия. Дали тя се явява очакване от членовете на групата, че той ще се справи на всяка цена; че той гарантира по някакъв предварителен начин успеха в полза на групата; или че ще понесе неблагоприятни последици при неуспех за групата; или нещо друго.

Със сигурност, на първо място, отговорността на управляващия се приема като задължение – duty. Както отбелязва Ницше: „Ужасната последица от „равенството“ – в края на краищата всеки започва да вярва, че има правото да решава всеки проблем“ [31: 602]. Но управляващият има задължението да се грижи за благосъстоянието на групата. Иначе не би имал правото на претенции да бъде лидер. Ръководната позиция винаги кореспондира с определени задължения и именно затова отговорността на управляващия се възприема и като дълг към общността. Тоест, след като е управляващ, дължи на групата да управлява добре и не би трябвало да се отказва при трудности от какъвто и да е характер.

На второ място, отговорността на управляващия е наказание – sanction. Точно тук ще бъде поставен силен акцент в изложението, понеже юридическите отговорности са материализирани в законовата база и по отношение на тях има достигната съдебна практика и развита съответна правна доктрина. Четирите вида юридически отговорности – наказателната, административнонаказателната, дисциплинарната и имуществената, винаги се изразяват в прилагането на неблагоприятни последици за нарушителя на дадени законово разписани правила. По този начин се постига ограничаване или лишаване на нарушителя на правните норми от дадени блага, наричани „субективни права“, или от възлагането му на юридически задължения. Тоест отговорността на управляващия при правонарушения би трябвало да се реализира като конкретна мярка за отговорност, предварително разписана в законодателството на принципа на законоустановеност на правонарушението. Един особен вид отговорност – между другото наречен буквално „управленска отговорност“ – също е закрепен в законодателството по отношение на ръководителите на организациите в публичния сектор и макар при тази специфична правна уредба да се подхожда по-скоро функционално, отколкото санкционно, тази отговорност ще бъде разглеждана в полето на юридическата отговорност на управляващия само защото е изрично разписана в законов текст.


На трето място, отговорността на управляващия като рационално мислещ субект и подготвен за ролята си на лидер/ръководител се изразява в задължението му по предотвратяване – prevention. Това означава, че всички рискове и опасности ще бъдат идентифицирани навреме и активно ще се действа за тяхното избягване, предотвратяване или поне намаляване. Именно този аспект на отговорността на управляващия засяга пряко сигурността на общността – от държавата и обществото, до която и да е организация в частния и в публичния сектор. Типичен случай в тази насока е задължението на управляващия да осигури застрахователно покритие при настъпване на определен риск, като по този начин обезпечава получаването на определена сума с цел обезщетяване на предприятието в частния сектор, на организацията в публичния сектор или на работници и служители от поверения му екип при настъпване на събитие с характер на неопределеност, което би довело до вреди/щети/загуби.

На четвърто място, отговорността на управляващия е обвързване – commitment. Обвързване с целите, организацията, ценностите, хората. Този аспект на отговорността на лидера обикновено се търси само от най-активните и мислещи членове на обществото. Останалите обикновено или не го припознават, или не се ангажират с вменяването му на управляващия, както и с постоянното изискване от него. Обвързването на управляващия като ангажимент с общността (социума, групата, организацията и т.н.) в цялост и с нейните членове поотделно, с визията ѝ за бъдещето, със стойностите, на които тя държи, сама по себе си е особена, но качествено дълбинна вид отговорност.


На пето място, отговорността на управляващия е делегиране – authorization. Точно тук се проявява разгледаното по-горе „управление, различно от ръководство“. То има множество предимства, но две от тях са безспорни – спестява ценно време за управляващия, за да може той да се заеме с действително приоритетните задачи пред общността, а също така и сплотява членовете на организацията, понеже им е гласувано доверие в зависимост от техните компетенции (знанията, уменията, опита, енергията, съпричастността) и съобразно техните компетентности (длъжностите, професиите, работните места и други функционални характеристики).


И не на последно, шесто, място, отговорността на управляващия е саможертва – self-sacrifice. Жертва на време, енергия, личен живот. Изкупителна жертва, когато е необходимо. Дори напускане на организацията, ако това е по-полезният за самата организация вариант. Тук водещи са професионалният и личностният интегритет на съответния управляващ, проявяващи се в съвкупността от ценностно-волевите елементи на цялостния му морално-етически натюрел.

Всички гореизброени измерения на отговорността на управляващия дават посоки и към юридическите, и към неюридическите аспекти на този феномен. Най-често се случва ангажирането на различни по техния характер видове отговорности от горната условна класификация. Всичко това зависи от пъстротата на казуистиката по всеки един конкретен случай. По-важното е, че за целите на настоящото изложение е нужно да се въведе дисклаймър в следния смисъл: понятието „управленска отговорност“ е по-скоро интуитивно, отколкото нормативно, понеже се касае за многоаспектен социален и правен феномен, който не може да бъде обхванат изцяло в какъвто и да е по обем текст, но настоящият добросъвестно и систематично прави скромен опит да бъдат осветени в калейдоскопичен план възможните страни и кътчета на отговорността на управляващия. При юридическите аспекти на тази отговорност могат да се посочат ясни примери (понеже правните принципи на последователност, предвидимост, достъпност, публичност, прозрачност и отчетност предполагат това), докато при неюридическите някои от тях никога не стават достояние на широката общественост, понеже поради една или друга причина не придобиват публичност.

в. Интегриран подход


При очевидната понятийна и съдържателна многоаспектност на тематиката явно единствено възможният при обсъждането ѝ подход е интегрираният, който поначало изисква разнопосочност на изследването. Доколкото, философски погледнато, абсолютна цялостност е a priori невъзможна, същата може да бъде целена с многообразност на отправните точки. А допълнителни такива винаги биха били възможни – и точно в това се съдържа провокативната функция на всяка една теза – критичният и едновременно с това творчески подстъп към тематиката само би могъл да я обогати.

Такъв подход ab ovo трябва да започне с измерението на отговорността на управляващия като задължение – duty. Например Глава втора от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) [20] е наименована „Управленска отговорност“. Нормата на чл. 6, ал. 1 от този закон предвижда, че ръководителите на организациите отговарят за постигането на целите на организациите, като управляват публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. Втората алинея на същия текст дава възможност за „разсейване на отговорността“ – при изпълнение на програми и проекти, включващи повече от една организация и/или структура от публичния сектор, съответните ръководители се споразумяват в писмена форма за обхвата на управленската отговорност, която всеки от тях носи.

В същия цитиран закон българският законодател се е постарал да бъде много обстоятелствен в разпоредбата на чл. 7, ал. 1, откъдето е видно, че ръководителят на организация в публичния сектор отговаря за: определянето на целите на организациите, които ръководят разработването и прилагането на стратегически и годишни планове, планове за действие и индикатори за постигане на поставените цели; идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на организациите; планирането, управлението и отчитането на публичните средства с оглед на постигането на целите на организациите; ефективното управление на персонала и поддържането на нивото на компетентността му; съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба; разделянето на отговорностите по взимане на решение, изпълнение и осъществяване на контрол; осигуряването на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;  наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването им в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки; осигуряването на антикорупционни процедури; отчетността и докладването за състоянието на системите за финансово управление и контрол; осигуряването на условия за законосъобразно и целесъобразно управление, адекватно и етично поведение на персонала в организациите. От подобен текст е видно, че законодателят просто описва всички общи задължения на управляващите организациите в публичния сектор. Други, особени задължения на управляващия в публичната сфера би трябвало да се търсят в специалното законодателство. Интересно е, че разпоредбата на чл. 7, ал. 2 подхожда още по-улесняващо. Според нея ръководителите на организациите в публичния сектор прилагат указанията за осъществяване на управленската отговорност, издадени от министъра на финансите, както и указанията, издадени от горестоящия им ръководител. С други думи тази отговорност е функционалната отговорност на ръководителя на организация в публичния сектор, която му е възложена от законодателя и се очаква от него с оглед на предварително разписани задължения в нормативен акт от законов порядък. Фигуративно казано, тази отговорност се изразява в законово разписани задължения, но по същността си не е санкционната юридическа отговорност в буквалния смисъл на това разбиране. От „очаквателна“ тя би могла да се превърне в „репресивна“ при един сложен фактически състав на правонарушение, което може да привлече към действие административнонаказателната разпоредба на чл. 21 от същия ЗФУКПС, но и на други санкционни разпоредби от останалото действащо законодателство в зависимост от случая.


Като задължение – duty, би трябвало да се разглежда в контекста на отговорността на управляващия организациите в частния сектор и лаконичният запис на чл. 145 от Търговския закон (ТЗ) [46], който гласи, че управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди (систематиката касае дружеството с ограничена отговорност). Макар и от този законов запис да може да се предполага, че при неизпълнение на това задължение ще се намеси и един последващ санкционен порядък, все пак законовата норма е декларативна и очаквателна в своя изказ. Разпоредбата на чл. 240, ал. 2 от ТЗ постановява, че членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството (тук уредбата се отнася за акционерното дружество). За да се докаже тезата, че разпоредбите на ТЗ първоначално акцентират на задължението от декларативна страна, е уместно да се напомни, че първата алинея на същия законов текст постановява, че членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Това означава, че те обезпечават своето задължение предварително, като дават някакъв условен еквивалент в случай на бъдещо неизпълнение.

Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, изречение първо от Закона за обществените поръчки (ЗОП) [18] указва, че възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки. Отново личи функционалният подход на законодателя – той разписва отговорността на ръководителя тук като негово задължение, произтичащо от длъжността му. Едва в Част осма от същия закон е видна административнонаказателната отговорност във връзка с нарушения по отношение на обществените поръчки, която е същинската юридическа отговорност, разбирана не като задължение, а като санкция.

Все така, в духа на нормативната декларативност, изискваща общо описание на задължението на управляващия, в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) [16], разпоредбата на чл. 69, ал. 1 постановява, че управителните органи на лечебното заведение ръководят и отговарят за цялостната му дейност. Това отново е функционално разписан подход на отговорността, разписан в множествено число – имат се предвид както едноличните, така и колективните управителни органи в тяхната родова съвкупност.

Особени правила за отговорността на управляващия са въведени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) [7]. Разпоредбата на чл. 19, ал. 1 приема, че който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за несъбраното задължение. Втората алинея на същия текст е в смисъл, че който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.

Дотук бе разгледана отговорността на управляващия като негово задължение – duty. Структурата на изложението по-надолу следва разбирането на отговорността на управляващия като наказание – sanction, що се отнася за юридическата отговорност. След това се разглеждат неюридическите аспекти на отговорността на управляващия, като те по естествен начин се свързват помежду си, а също и с юридическите аспекти, разгледани преди тях. По-нататък се акцентира на връзката между отговорността на управляващия и сигурността. И накрая е налице заключение по отношение на застъпваната в цялостното изложение теза.


Юридически аспекти на отговорността на управляващия

а. Имуществена отговорност


На първо място в изложението ще се обърне внимание на имуществената отговорност в частния сектор. Както акуратно отбелязват Mallor, Barnes, Bowers и Langvardt: „Физическото лице винаги е отговорно за причинените от него граждански вреди и за извършените от него престъпления, дори когато същите са извършени от името на неговия принципал. (…) Директорът (…) обикновено не е отговорен за вредите, причинени от работниците и служителите на юридическото лице, доколкото юридическото лице (…), а не директорът е принципал. Той (има се предвид директорът – бел. моя) обаче ще носи отговорност за вреди, ако позволи увреждането или участва в причиняването му. Директорът (…) носи наказателна отговорност, ако изисква, позволява, сговаря, помага или подбужда в извършването на престъпление от работника или служителя“ [55: 1098].

Тук уважаемите автори разбират под понятието „принципал“ буквално извършителя/автора на закононарушението, т.е. правния субект, който нарушава правилата за поведение от законов порядък. В различните правни отрасли той може или не може да бъде юридическо лице. Най-общо казано, юридическото лице може да носи отговорност в гражданското, търговското и административнонаказателното право. В наказателното право, трудовото и служебното право (според повечето европейски правни системи, в т.ч. и българската) отговорност може да се носи само от физическо лице. Опасността от търсене на отговорност обаче вече е налице за индивида, който ще се ангажира с управленската функция. Именно затова, „за да се окуражат лицата да станат директори, корпорациите ги осигуряват за техните разходи, свързани със защитата по съдебни процеси, заведени срещу тях“ [55: 1102]. Това е разумен подход, който може да се проявява в множество форми – от ангажирането на адвокати и адвокатски екипи, които ще се заплатят от корпорацията за защитата на управленеца при съдебен процес или при алтернативни методи на разрешаване на спорове (например извънсъдебно споразумение), до получаване на сериозна сума за организиране по самостоятелен начин на защитата от страна на мениджъра, а също и до заплащане на вече извършени разходи за тази защита и т.н.

Друга форма е договорната имуществена отговорност. Тя се предполага сама по себе си от характера на трудовоправните и приравнените с тях отношения във връзка с полагането на труд. Работодателят, както и всички ръководни служители в предприятието носят своята отговорност по отношение на правата (включително и за възнаграждение) на работника и служителя до момента на пълното изчерпване на трудовото правоотношение. Този момент е свързан с погасяването му, а категоричен разграничителен критерий за него е плащането. Коректността към другата страна по договора от първата страна (и нейните представители в предприятието) е основна характеристика на отговорността на управляващия (предприятието).

Тази отговорност обаче има и друга страна – отговорност към предприятието – sui generis. Именно затова опазването на информацията и търговските тайни на предприятието са задължение както на работника и служителя, така и на управляващия, който трябва да изисква изпълнението на това задължение. Такова задължение за управляващия би съществувало например по силата на мениджърски договор (договор за управление). В българското законодателство обаче вече съществува и специален законов режим, който обвързва всички, включително и управляващия, при опазване на търговската тайна на предприятието от частния сектор [13].

От особен характер е задължението на управляващия при прекратяване на договорните отношения да направи необходимото работникът или служителят да остави в патримониума на предприятието цялото предоставено му имущество. Това имущество може да бъде свързано както със самото работно място (например бюро, маса, професионална литература, настолен компютър и др.), така и с личността на работника или служителя (мобилен телефон, преносим компютър, кредитна карта, униформено облекло и др.). Ако управляващият не изпълни това свое задължение навреме, точно и в пълен обем, той би увредил предприятието, което ръководи. По този начин би нарушил клаузи на своя мениджърски договор, които му вменяват задължение да опазва имуществото на предприятието.

В българското законодателство договорът за управление е уреден в разпоредби на вече цитирания по-горе в изложението Търговския закон (ТЗ) – чл. 141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7. В първата от тях, касаеща дружеството с ограничена отговорност (ООД), е посочено, че отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението; договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. Както е постановено от съдебната догматика: „Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок (респективно безсрочно)“ [42].

Фундаменталната съдебна практика, която касае статута на управляващия в проявлението на договореното от него с предприятието в частния сектор, обаче може да бъде търсена тук: „Договорът за управление на търговско дружество има смесен характер и съдържа елементи от договора за поръчка и договора за изработка, защото включва в съдържанието си задължения за извършване както на материални, така и на правни действия. Договорът за управление е уреден в ТЗ като формална сделка с писмена форма за валидност, което изключва по принцип възможността за сключването и продължаването на действието му (което съставлява изменение) чрез конклудентни действия. Посоченото правило обаче не е абсолютно, то търпи изключения в две посоки: на първо място, независимо от това дали ще се приеме, че договорът за управление е търговска сделка, след като неговата утежнена форма за валидност е уредена в ТЗ, по отношение на същото изискване ще важи и правилото на чл. 293, ал. 3, ТЗ, че страната не може да се позовава на нищожността, ако от поведението ѝ може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението, а такова неоспорване е налице винаги, когато тя е приемала изпълнение по договора; и на следващо място, договорът за управление урежда съществуващи правоотношения между търговското дружество и управителя, тези отношения възникват от извършените в писмена форма избор от съответния орган на дружеството и съгласие на управителя, като основното им съдържание е уредено в закона (правомощията на управителя и обемът на представителната му власт). С договора за управление може да бъдат уредени поемането на задължение за постигане на определен стопански резултат, възнаграждението на управителя и други детайли на отношенията им, но без да се засяга установеното в закона съдържание на договора, нито решенията на общото събрание (например това за определяне на размера на възнаграждението). Договорът за управление е изцяло подчинен на отношенията, възникнали от избора и съгласието на управителя. Сключването му не е предпоставка за конституирането на органа на дружеството, тъй като основната част от отношенията са уредени в закона, той е срочен, защото изборът на управител е срочен и влиза в сила от вписването на управителя в търговския регистър, защото, макар отношенията между управителя и дружеството да са вътрешни, от вписването се пораждат правомощията и представителната власт на управителя по отношение на третите лица. Сключването на договор за управление е правна възможност, от която страните могат да се възползват по свое желание. На възможността отношенията, възникнали от първоначалния избор на управител, да продължат да се осъществяват и след изтичането на срока на избора трябва да съществува и възможност сключеният във връзка със същия избор договор за управление да продължи да урежда отношенията им, затова, ако избраният управител продължи да изпълнява задълженията си след изтичането на срока – до избора на нов управител, отношенията между него и дружеството продължават да се уреждат от договора за управление с изтекъл срок, докато трае фактическото изпълнение на задълженията. Същото важи и ако управителят бъде преизбран за нов срок – до сключването на нов договор за управление, страните ще бъдат обвързани от уговорките на договора за управление с изтекъл срок. При липса на умисъл и ако стореното не е престъпление, управителят отговаря за вредите, които е причинил на търговското дружество на договорно основание, т.е. само за предвидимите, но не за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Неговата отговорност не произтича от общата забрана да се вреди другиму, а от неизпълнението на задължения по правоотношение, породено от волеизявления на двете страни. Без значение е дали преди или след възникването на правоотношението между страните е сключен договор за управление на търговското предприятие, или такъв договор не е сключен. Освобождаването от отговорност на управителя е правомощие на общото събрание, с което се признава полагането на дължимата грижа при воденето на дружествените дела. Решението на общото събрание екскулпира управителя и е неоттегляемо. То освобождава управителя от отговорност за вредите, които са настъпили за дружеството от поведение на управителя, което е известно – документирано е надлежно в счетоводството, канцеларските и другите книги на дружеството. Освобождаването от отговорност не е опрощаване на задължения по сключени договори между управителя и дружеството, вземания на дружеството по неотчетени аванси, за бъдещи вреди и вреди от поведение на управителя, което не е надлежно документирано и поради това е неизвестно на дружеството“ [37].

Не е случайно, че съдебният състав в това водещо за българската правна система съдебно решение, касаещо множество аспекти на отговорността на управляващия в частния сектор, изрично акцентира върху случаите, формите и последиците от освобождаването или неосвобождаването от отговорност на управителя. Но особено ценно при тази съдебна практика е подчертаването на правния постулат, че екскулпирането на управителя го освобождава от отговорност за вредите, които са настъпили за дружеството от неговото поведение, което е известно, понеже е надлежно документирано. Очевидно, при недокументирането е налице или явен умисъл за прикриване на нарушенията или вредите, или такава небрежност, която не се вмества в понятието „управление“. В този случай управителят не би трябвало да бъде освободен за именно тези причинени на предприятието вреди.


Налице са обаче и някои особености на този договор, свързан с управлението на предприятията в частния сектор, които особености обуславят договорната отговорност на управителя. Юриспруденцията се произнася в смисъл, че: „С договора за управление (мениджърския договор), сключен на основание на чл. 141, ал. 7 или на чл. 244, ал. 7, ТЗ, се определят конкретни икономически показатели, които управителят трябва да постигне и чието неизпълнение е основание за възникване на договорната отговорност на управителя. Правото на уволнение по чл. 328, ал. 2, КТ по икономически съображения, без да се излагат мотиви, е дадено на управителя при сключен договор за управление на дружеството именно с оглед на постигането на определени икономически резултати с нов управленски екип. Когато в договора липсва бизнес задача, не може да се приеме, че е сключен договор по чл. 141, ал. 7 (или по чл. 244, ал. 7), ТЗ, следователно не е налице елемент от фактическия състав на чл. 328, ал. 2, КТ и извършеното на това основание уволнение е незаконно“ [39].

Този юридически подход е и житейски, и икономически обоснован. Разбира се, че договорът за управление трябва да съдържа ясно разписани клаузи, касаещи конкретни икономически индикатори, за които управителят се ангажира, че ще бъдат покрити. Повече от логично е, че при непостигане на тези показатели е налице неизпълнение на договора за изпълнение и това само по себе си е основание за възникване на договорната отговорност на управителя.

Втората цитирана по-горе законова разпоредба във връзка с отговорността на управляващия предприятията в частния сектор – чл. 241, ал. 6 от ТЗ, (при двустепенната система на органите на акционерното дружество) е в смисъл, че отношенията между дружеството и член на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението; договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен от него член. Съответно (при едностепенната система) третата подобна разпоредба – чл. 244, ал. 7 от закона, отразява постановката, че отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите; отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.


Съдебна практика по чл. 241, ал. 6 се развива и в тази насока: „В настоящия случай съдът приема, че ищецът е бил избран за член на УС на ответното дружество – банка, и с договор за възлагане на управлението от 18.01.2008 г. са уредени отношенията между дружеството и него. С оглед на изискуемата форма за действителност – писмена (чл. 241, ал. 6, ТЗ), съдът приема, че договорът е породил действието си от цитираната дата независимо от постигнатото съгласие на страните същият да се счита за сключен и в сила от 6.08.2007 г. Това е така, тъй като по правило срокът е обуславящо обстоятелство, което може да има значение за пораждане, изпълнение или прекратяване на правните последици на сделката, но е бъдещо и сигурно събитие. Ето защо, като се има предвид изискуемата писмена форма за действителност на договора за управление, не би могло да се приеме, че последиците от сключения на 18.01.2008 г. договор са настъпили от 6.08.2007 г.“ [40]. По този начин се осветлява един много важен момент, релевиращ с отговорността на управляващия в частния сектор, – моментът на сключване на договора за управление (за възлагане на управление, мениджърски договор и т.н.) е моментът, от който вече е ангажирана отговорността на управляващия. Противното би било нарушаване на правилата на здравия разум, на икономическата и правната логика и би означавало управляващият да се ползва от всички свои прерогативи, но да не носи задължения и отговорности, което е повече от нелогично.


Относно характеристиките на договора по чл. 244, ал. 7 от ТЗ юриспруденцията намира, че: „При тези данни съдът намира от правна страна, че страните по делото са били в договорни отношения по силата на договор за възлагане на управление от 19.10.2006 г. до 16.04.2009 г. (арг. чл. 244, ал. 7, изр. 1, ТЗ). Договорът е сключен от името на дружеството чрез кмета на Столична община, представляващ едноличния собственик на капитала – Столична община (арг. чл. 235а, ТЗ и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества). В настоящия случай редът, предвиден в посочената по-горе наредба за избор на членове на директорите на ответното дружество, не е оспорен, че е бил изпълнен. Процесният договор е двустранен, възмезден, консесуален и комутативен, в чиято основа е договорът за поръчка (в този смисъл е Решение № 267-2000 г., както и Решение № 1527-2002 г. на V г. о. на ВКС). Този договор е уреден като самостоятелен с цитираната по-горе разпоредба на чл. 244, ал. 7, ТЗ. Не е спорно между страните по делото, че процесният договор е прекратен от момента на вземане на решението за освобождаване на ищеца като член на съвета на директорите. В този смисъл е Решение № 270, прието на заседание на Столичния общински съвет на 16.04.2009 г. Следователно от този момент са настъпили правните последици на взетото решение на Столичния общински съвет. С цитираното решение е прието, че ищецът не се освобождава от отговорност за управлението си. Според уговореното между страните по договора задължението за връщане на гаранцията заедно с лихвите върху внесената сума на съответния изпълнител възниква след прекратяването на договора с него и решение на СОС за освобождаването му от отговорност (чл. 7, ал. 2). Следователно, за да бъде ангажирана отговорността на длъжника по облигацията на това правно основание, е необходимо да се установи наличие на двете кумулативно дадени предпоставки. В настоящия случай обаче втората не е налице, а именно ищецът да е освободен от отговорност“ [41].


Управляващият предприятието в частния сектор би могъл да носи и деликтна  имуществена отговорност за нанесени вреди. Но тази негова отговорност би се търсила на общо основание – в качеството му на физическо лице, а не произтичаща от статута му на управител на предприятието. По този начин имуществената отговорност на управляващите в частния сектор може да се ангажира на няколко основания – в зависимост от това към какво качество на причинителя на вредата са насочени те – към мениджъра, въз основа на договора за управление или към физическото лице, увреждащо патримониума на предприятето. Така, чрез различния инструментариум при различна казуистика, се постига справедливостта от правна гледна точка. Или, както удачно е отбелязано: „Актуална и днес е сентенцията, изказана от древноримския юрист Целс (П. Ювентий Целс Т. Ауфидий Хений С. – политик, сенатор и юрист на Римската империя в края на І и началото на ІІ в. сл.н.е.), че „правото е изкуство за доброто и справедливостта“. Което означава, че справедливостта е преди всичко отдаване на добро“ [32].

В друга насока – управляващият би могъл да носи имуществена отговорност и в качеството си на работодател. В този смисъл имуществената отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника и служителя е изрично разписана в чл. 200 от Кодекса на труда (КТ) [21]. Там е предвидено, че за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод на изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Дължимото обезщетение се намалява с размера на получените суми по сключените договори за застраховане на работниците и служителите. Последното означава, че управляващият в качеството си на работодател би трябвало да предвиди риска от трудова злополука на свои работници и служители, да провежда всякакви мероприятия по превенция на този риск, но също така и да сключи съответни договори за застраховане именно срещу такъв вид риск.


От своя страна имуществена отговорност в публичния сектор по отношение на управляващия се реализира по силата на изрично приет за това Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) [12]. В Глава трета от него подробно е разписано, че за противоправно причинени вреди на организациите, установени при финансова инспекция по този закон, които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица, те носят пълна имуществена отговорност, когато вредата е причинена умишлено, или от липси, или причинена не при или по повод на изпълнение на служебните задължения. Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят солидарно. Лицата, получили нещо без правно основание или по дарение в резултат на действието на причинителя на вредата, дължат връщането му, като отговарят солидарно с причинителя на вредата. Когато полученото е възнаграждение или обезщетение по трудово или по служебно правоотношение, получателите не дължат връщането му, ако са били добросъвестни. Добросъвестността се предполага до доказване на противното. Лица, които са разпоредили или допуснали незаконни плащания, носят пълна имуществена отговорност. Това значи, че вредите се възстановяват в пълния им обем, независимо на колко висока стойност са. За това възстановяване управляващият в качеството си на физическо лице би отговаряло с цялото си лично имущество.


Законодателно също там е предвидено, че когато са налице условията за търсене на пълна имуществена отговорност по този закон, финансовите инспектори съставят акт за начет. Фактическите констатации в акта за начет трябва да бъдат подкрепени с доказателства. По съставените актове за начет начетените лица правят писмени възражения в срок, определен от финансовия инспектор, който не може да бъде по-кратък от 14 дни след връчване на акта. По основателността на възраженията финансовите инспектори се произнасят с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок след получаване на възраженията. Фактическите констатации в акта за начет се смятат за истински до доказване на противното. Когато след допълнителна проверка се установи, че направените възражения са основателни и по същество променят констатациите в акта за начет, образуваното производство по акта за начет се прекратява по ред, определен в правилника за прилагане на закона. След приключване на процедурата по ал. 1 – 4 актът за начет и приложенията към него се изпращат в 14-дневен срок на прокуратурата за проверка налице ли са данни за извършено престъпление от общ характер.


В разпоредбата на чл. 23 от ЗДФИ могат да бъдат открити в различни казуистични хипотези лица, които имат качеството „управляващ“, защото законовата норма е категорична, че към имуществена отговорност по този закон могат да бъдат привличани лицата, които получават, събират, съхраняват, разходват или отчитат имущество; упражняват контрол върху предишните лица; упражняват контрол върху бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на проверяваната организация или лице; управляват или се разпореждат с имущество.

Възмездяването на вредите от страна на управляващия следва логиката на законодателя, която определя, че размерът на вредата по този закон се определя към деня на причиняването ѝ, а когато този ден не може да се установи – към деня на откриването на вредата. Размерът на вредата се определя по по-високата от пазарната цена или отчетната стойност. Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Отговорните за причиняването на вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняването ѝ, а ако този ден не може да се установи – от деня на откриването и до деня на възстановяването на вредата. Имуществената отговорност, включително лихвите, се погасяват с изтичане на 5-годишна давност от деня на причиняването на вредата, а ако този ден не може да се установи – от деня на откриването ѝ. Давността, освен при условията на Закона за задълженията и договорите, се прекъсва и със съставянето на акт за начет. Независимо от спирането и прекъсването на давността имуществена отговорност по този закон не се търси, ако са изтекли 10 години от причиняване на вредата. Въз основа на акта за начет се издава заповед за незабавно изпълнение. Организациите са длъжни да поискат от съда да постанови незабавно изпълнение на вземането по акта за начет и да издаде изпълнителен лист. Организациите не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително за лихвите.


Управляващият в публичния сектор не носи отговорност за някои вреди, защото имуществената отговорност се изключва, когато причинените вреди са настъпили поради: естествени фири, непреодолима сила или случайно събитие, нормален производствено-стопански риск, неизбежна отбрана в рамките на необходимите предели или констатирани по надлежния ред вредоносни действия на трети лица.


Също така материалноотговорните лица се освобождават от имуществена отговорност, когато установените липси могат да бъдат компенсирани с констатирани при финансовата инспекция излишъци, ако са налице следните условия: излишъците и липсите да са установени при материална проверка на материалните активи, които подлежат на отчитане, и да съществува причинно-следствена зависимост между липсите и излишъците, т.е. вредоносният факт едновременно да е причинил и полза, която трябва да се приспадне от вредата.


От всичко гореказано е ясно, че държавническият подход на законодателя се е обективизирал в ясно, конкретно и достатъчно строго законодателство по отношение на имуществената отговорност на управляващите в публичния сектор чрез систематичните разпоредби на ЗДФИ, които поначало се стремят да уредят всички хипотези на тази отговорност като санкция по отношение на имуществото на управленеца – причинител на вредата. Строгостта на законовия подход е особено видна при хипотезата на пълната имуществена отговорност, визирана по-горе в текста.


б. Дисциплинарна отговорност


За управляващия предприятие в частния сектор дисциплинарната отговорност се налага според правилата на КТ. В този законов акт, в разпоредбите на чл. 186 и следващи, е разписано, че виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. Нарушения на трудовата дисциплина са: закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;  явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи; неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила; произвеждане на некачествена продукция; неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда; неизпълнение на законните нареждания на работодателя; злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения; увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства; неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.


Актуалността на разглежданата тук тематика е безспорна, понеже в сила от 29.03.2022 г. е налице новата разпоредба на чл. 187, ал. 2 от КТ, според която подаването на жалба, сигнал или съобщение до Комисията за финансов надзор за нарушение на Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Кодекса за застраховането, на Кодекса за социално осигуряване, на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12.06.2014 г.), на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28.08.2014 г.) на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27.06.2013 г.), на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12.06.2014 г.), Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от 30.06.2017 г.), Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7.10.2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (OB, L 347/1 от 20.10.2020 г.), Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5.12.2019 г.) или на актове по прилагането им, от работник или служител не е нарушение по ал. 1, т. 8, освен в случаите, когато същият умишлено съобщи невярна информация. Изречение първо се прилага съответно и за работник или служител, срещу когото е подадено съобщение за нарушение.

Горната разпоредба трябва да се разглежда в смисъл, че информирането на съответните компетентни органи – когато е основателно и доказано – може да ангажира последващи отговорности на управляващия предприятието, но сама по себе си не би могла да се разглежда като злоупотреба на работника и служителя с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и като разпространяване на поверителни за него сведения, а косвено – и като нелоялност към управляващия (в качеството му на работодател).

Трябва да се отчита, че като особен вид юридическа отговорност при класификацията си като санкционна дисциплинарната отговорност има свои особености. Както посочва Мръчков, „дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридическа отговорност. (…) Изразява се в налагане на определени дисциплинарни наказания като неблагоприятни правни последици и лишения на лицето заради извършено от него дисциплинарно нарушение“ [29: 504]. Тази отговорност обаче може да се реализира само при определени обстоятелства, а не въобще. За да съществува тази отговорност, трябва да е налично трудово или приравнено на него правоотношение. В контекста на настоящото изложение управляващият трябва да е в условията на такива правоотношения. В този смисъл той би бил „наето лице“ от друго лице – работодател. За разлика от нея другите видове санкционни юридически отговорности – наказателната, административнонаказателната и имуществената, поначало могат да се реализират на общо основание по отношение на всяко физическо лице, действащо в правния мир именно в това си качество на самостоятелен правен субект. Дисциплинарната отговорност обаче предполага правна връзка между два правни субекта, с предмет – полагане на труд.


Дисциплинарна отговорност на управляващия в публичния сектор би могла да се реализира и по вече разгледания ред на Кодекса на труда, ако правоотношението във връзка с полагането на труд за упражняване на ръководни функции е оформено по правилата на трудовото законодателство. Именно затова е предвидена разпоредбата на чл. 192 от КТ, която урежда хипотезата на „дисциплинарнонаказващия субект по отношение на лице с ръководна функция“ и е в смисъл, че дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции или от друг орган, оправомощен със закон. Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган. Понеже в публичния сектор в почти всички случаи има горестоящ орган, повечето управляващи могат да носят такава отговорност, и то по този ред. Само най-висшите органи на власт нямат горестоящ орган и тяхната отговорност е друг вид юридическа отговорност, различна от дисциплинарната. За сметка на това те носят в пълен обем политическа отговорност (същата ще бъде маркирана по-долу в изложението).

В публичния сектор дисциплинарната отговорност на управляващия като че е по-видна с оглед на характеристиката „служители с управленски функции“. Цялата палитра от ръководни служители в публичния сектор би трябвало логически да се вмества в обхвата на чл. 5, ал. 1, предложение първо от Закона за държавния служител (ЗДСл) [11] – в зависимост от характера на служебните си задължения и степента на професионалната си подготовка държавните служители са ръководни служители. Втората алинея посочва някои от тях – ръководните служители, които заемат длъжностите „главен секретар“, „секретар на община“, „главен директор на главна дирекция“, „директор на дирекция“ и „ръководител на инспекторат“, са висши държавни служители.

Разпоредбите на чл. 89 и 90 от ЗДСл предвиждат, че държавният служител, който е нарушил виновно своите служебни задължения, се наказва с предвидените в този закон наказания. Дисциплинарни нарушения са: неизпълнение на служебните задължения; забава на изпълнението на служебните задължения; неспазване на кръга служебни правомощия; нарушение на задълженията спрямо гражданите по чл. 20; неспазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. Дисциплинарно нарушение извършва и ръководител, който не е обърнал внимание на оплакване на гражданите за нарушение по ал. 2, извършено спрямо тях от негови подчинени. Държавният служител носи дисциплинарна отговорност, независимо че деянието му може да е основание за търсене от него и на друг вид отговорност. От своя страна дисциплинарните наказания са: забележка; порицание; отлагане на повишението в ранг с една година; понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година; уволнение. За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

От гореказаното следва, че управленците в публичния сектор, които попадат в характеристиките на държавни служители с ръководни функции и на ръководни служители, носят дисциплинарна отговорност на общо основание, както всеки друг държавен служител.


в. Административнонаказателна отговорност


И в частния, и в публичния сектор управленецът би носил административнонаказателна отговорност в качеството си на нарушител – физическо лице според административнонаказателните разпоредби на съответния закон, който е нарушил. Принципите и процедурата за реализиране на тази отговорност са разписани общо за всички нарушители в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) [9]. Според чл. 6 от този закон административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Процедурата най-кратко може да бъде фиксирана в началния и крайния ѝ момент: административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение (чл. 36, ал. 1), респективно наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание, когато установи по несъмнен начин факта на извършеното нарушение, самоличността на лицето, което го е извършило, и неговата вина, ако не са налице основания за прекратяване на производството, за прилагането на чл. 28 или не е сключено споразумение с нарушителя (чл. 53, ал. 1).

Особено внимание тук заслужава Глава четвърта от ЗАНН, която разглежда материята за административнонаказателните санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци. Това означава, че санкцията е насочена към предприятието, а не към физическо лице, независимо дали то е собственик на предприятието, негов управител, или представляващ. Но често санкцията по Глава четвърта от ЗАНН е предизвикана от действията и бездействията именно на такива лица. Такава е общата постановка на чл. 83, ал. 1 от ЗАНН: в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.

Но чл. 83а от ЗАНН въвежда нов правен режим за административнонаказателни санкции, според който на юридическо лице, което се е обогатило или би се обогатило от престъпление по чл. 108а, 109, 110 (приготовление към тероризъм), 142 – 143а, чл. 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 – 159г, чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 164, ал. 1, чл. 171, ал. 3, чл. 172а – 174, 201 – 203, 209 – 212а, 213а, 214, 215, 216, ал. 3, чл. 225в, 227, ал. 1 – 5, чл. 242, 243, 244, 244а, 246, ал. 3, чл. 248а, 250, 252, 253, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 260а – 260в, 278в – 278д, 280, 281, 282, 283, 301 – 307, 307б, 307в, 307г, 308, ал. 3, чл. 319а – 319е, 320 – 321а, 327, 352, 352а, 353б – 353е, 354а – 354в, 356к и 419а от Наказателния кодекс [30], както и от всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, когато са извършени от: лице, овластено да формира волята на юридическото лице; лице, представляващо юридическото лице; лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод на изпълнението на тази работа, се налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена; санкция в размер до 1 000 000 лв. се налага и когато облагата няма имуществен характер или размерът ѝ не може да се установи.

Трябва да се подчертае, че според тежестта на горепосочените престъпления и поради важността на обществените отношения, които те увреждат, всичките те – без изключения – могат да се разглеждат като престъпления срещу националната сигурност. В този смисъл Глава четвърта от ЗАНН е един вид и превениращ, и санкциониращ механизъм по отношение на такъв вид увреда на прогреса на динамичното състояние на държавата и обществото към благоденствие.


Управленецът би могъл да попада в качеството си на административен нарушител в която и да е от горните три измежду посочените четири хипотези, а именно: лице, овластено да формира волята на юридическото лице; лице, представляващо юридическото лице; или лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице. Но, както бе споменато по-горе, отговорността по ЗАНН няма да носи той, а предприятието.


По-нататък в същия законов текст е разписано, че имуществената санкция се налага и на юридическо лице, което няма седалище на територията на Република България, в случай че престъплението е извършено на територията на Република България. Имуществената санкция се налага на юридическото лице и когато лицата са подбудили или подпомогнали извършването на посочените деяния, както и когато деянията са спрели на стадия на опита.

За да е налице справедливост, включително и в законовите текстове, ЗАНН изрично посочва, че имуществената санкция се налага независимо от осъществяването на наказателната отговорност на съучастниците в извършване на престъпното деяние. Това означава, че управленецът би понесъл своята наказателна отговорност, ако тя е ангажирана от органите на съдебната власт, но това няма да освободи от административнонаказателната санкция предприятието, което той е ръководил, представлявал, контролирал или надзиравал, за извършеното административно нарушение.


С оглед на юридическия имунитет на структуроопределящи органи и организации в ЗАНН е посочено, че на държавата, държавните органи и органите на местното самоуправление, както и на международните организации не се налага имуществена санкция. Явно е, че ако управленецът е действал в качеството си на държавен орган, а не на физическо лице само за себе си, посочената административнонаказателна санкция по Глава четвърта от ЗАНН не може да се ангажира по отношение на него.

Особен вид отговорност на управленеца и в частния, и в публичния сектор е предвидена в чл. 32 от ЗДФИ: при упражняването на инспекционна дейност конкретно по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват: за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт; за неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до документацията; за непредставяне в определените срокове на органите на агенцията на документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения; за представяне на неточни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи; за други действия или бездействия, които възпрепятстват финансовите инспектори при изпълнение на правомощията им; за неизпълнение на дадените писмени указания на ръководителя на проверяваната организация или лице за преустановяване на извършването на нарушения и/или за отстраняване на вредните последици от тях; и т.н. Законодателят тук е подходил особено мъдро, защото са немалко случаите, при които управленци възприемат своята организация едва ли не като „своя собственост“ и често не оказват съдействие на контролните органи, а в някои случаи дори грубо саботират инспекционната им дейност. Затова те трябва да носят своята административнонаказателна отговорност при горепосочените простъпки.


г. Наказателна отговорност


Наказателната отговорност на управляващия в общ смисъл ще даде основата за разглеждането на тематиката в частния сектор. Това е така, защото в публичния сектор има специфики, които ще бъдат подложени на анализ по-долу в изложението.

Много сполучливо разграничение между съставомерни деяния е дадено от Clarkson, Miller, и Cross по следния начин: „Всеки наказателен закон забранява определено поведение. Повечето престъпления изискват действие на извършване – това е, когато лицето трябва да направи нещо, за да бъде обвинено в престъпление. В наказателното право забраненото действие се причислява като actus reus, или виновно действие. В някои случаи действие на опущение може да бъде престъпление, но само когато лицето има правно задължение да изпълни пропуснатото действие, както е попълване на данъчна декларация“ [50: 196]. Присъединявайки се към тези автори, ще добавим, че независимо от правната система – англосаксонска, европейска или друга, това разграничение на действието от бездействието е много важно не само от теоретична и нормативна квалификация, но и от чисто практическата при изследване на престъплението при всеки един различен случай, защото изпълнителното деяние би могло да е реализирано както с действие, така и с бездействие. Например управленецът поради своята самоувереност би попаднал в хипотезата на извършване на престъпление чрез действие поради самонадеяност, а поради своята пренатовареност – в хипотезата на престъпление чрез бездействие поради небрежност.

В българското наказателно законодателство не е предвидена възможност конкретно „управляващият“ да бъде подведен под наказателна отговорност. Терминологията е друга. Именно затова тук много интересна е правната фигура на длъжностното лице по смисъла на чл. 93, т. 1б„б“ от Допълнителната разпоредба на НК. Разпоредбата определя, че „длъжностно лице“ е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител. Налице са два акцента във връзка с вида на правоотношението, което формира категорията „длъжностно лице“. Първият възможен акцент е „ръководната работа“ in se. Вторият акцент е върху пазенето или управлението на чуждото имущество, което само по себе си изключва тази хипотеза от предмета на настоящото изследване.

Основният санкционен текст за наказателна отговорност на управляващия по българското законодателство се намира в първата алинея на чл. 282 от НК и гласи, че длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

Тук доктрината възприема следното: „…би могло да се направи опит да се потърси разграничение между двете от общо четирите форми на изпълнителното деяние по чл. 282, ал. 1 от НК – превишаването на власт и превишаването на права. Усилията ще бъдат насочени към обосновка в смисъл, че двете проявления не са допълващи се от причинно-следствена гледна точка, макар че биха могли да действат кумулативно при различни казуси, а също така и че езиковото им обособяване от страна на законодателя няма предвид синонимни форми на едно и също противоправно изпълнително деяние. На първо място, властта, разбирана като възможност да се упражнява влияние, разпореждане и контрол, е обществен феномен, изразен чрез налагане на собствената воля над волята, действията и бездействията на други човешки същества. При нея не е нужно да има формализирано упражняване на права, разбирано в широкия юридически смисъл на думата. Властта би могла да влияе не само в правната, но и в морално-етическата, политическата, религиозната и други сфери на обществения живот. В тясното си юридическо разбиране властта би трябвало да се вижда във фундаменталния принцип на разделението на властите. По друг начин казано, властта и правата би трябвало да се разглеждат в различен фокус от законодателя. И това най-вероятно е точно така при замисъла и изказа на чл. 282, ал. 1 от НК. Защото „правото“, визирано от законодателя там в множествено число, е разбирано в най-доктриналния му смисъл, а именно предоставената и гарантирана от закона възможност на едно лице да има свое собствено поведение или да изисква спазването на определено поведение от други правни субекти. Тоест властта е проявление в психологическата и социалната реалност, докато правото – в юридическата реалност. Властта е само и единствено върху други човешки същества, докато правото въздейства и на други правни субекти (като юридическите лица). Макар и при комплексното действие на изобретените от човека конструкти властта и правото да се трансформират постоянно едно в друго, от съдържателен план те имат различен първоначален генезис. Затова „превишаването на права“ би трябвало да се разбира само в самоволното приписване на овластен субект на повече от същите права. Обратно, превишаването на власт е налице винаги когато няма въобще законово овластяване или не се действа в присъщата власт (с оглед на разделението на властите), или пък се смесват произволно правни с извънправни форми за въздействие при недопустимото им сливане една с друга. На второ място, при превишаването на права се посяга в тесния смисъл на думата върху установения правов ред, докато при превишаването на власт се поставят под угроза конституционното устройство и демократичният характер на обществото. По друг начин казано, превишаването на права е строго казуистичен проблем на правна увреда, докато превишаването на власт е фундаментална опасност за правовата държава и демократичното общество“ [27: 69 – 70].

За огромно съжаление, поради причини от най-различен характер – от липса на правна култура до дезавуиране на правосъдието като държавна дейност (поради изчерпването на доверието в справедливостта му), управленци от всякакъв ранг и в частния, но дори и в държавния сектор, си позволяват да се заемат с разрешаването на въпроси, които са в прерогативите единствено и само на съдебната власт. Доктрината разяснява внимателно и загрижено този изключително негативен новопоявил се обществен феномен по следния начин: „Последиците от изземването на правомощията на съда по отделни казуси от страна най-често на административни органи (…) по същността си изпълват състава на престъплението злоупотреба с власт по смисъла на чл. 282 от Наказателния кодекс. (…) Когато който и да е орган на власт, учреждение, ведомство или техни служители си приписват съдебни функции, а не са част от съдебната система, „правораздавайки“ – осъзнато или не, те превишават и властта си (понеже не са част от съдебната власт), и правата си (понеже нямат законовото право да правораздават). По този начин те консумират състава на горното престъпление по служба съобразно систематиката на НК. Най-вероятно обаче такива казуси не могат да достигнат до съдебната власт поради житейския принцип на задоволеност. Ако правният субект е постигнал своята цел – независимо дали е правно основателна, или не – чрез администрацията, то той не би сезирал съдебната власт за злоупотреба с власт, понеже не е в негов интерес. Това обаче съвсем не означава, че други граждани, медиите или разследващите органи не трябва да търсят и да установяват такива случаи. Напротив, те са длъжни да хвърлят все повече усилия в тази насока, за да може да се защитят фундаменталните изходни положения за правовата държава – разделението на властите и правната сигурност“ [28: 50].

Следва да се съгласим със Станков, че „престъпността на белите яки е нов вид неконвенционална престъпност (…) подчертано кастова, отнасяща се до онази прослойка в обществото, чиито представители (…) имат командно положение в най-мощните корпорации, и с това определят в значителна степен живота на съвременния човек“ [44: 174]. Според понятийния апарат на настоящото изложение управленецът, действащ в организациите от частния или публичния сектор, се вмества в изказания от посочения автор статут на „командно положение“ и действително влияе пряко или косвено върху правата, свободите, задълженията и отговорностите на останалите членове на обществото в зависимост от контекста на правоотношенията му с тях във всеки един отделен случай.


Със сигурност в огромната част от случаите престъпленията, извършени от управляващия, са умишлени престъпления, доколкото самата дейност по управление обикновено изисква образование, интелект и опит. Тоест трудно е за възприемане, че управляващият извършва закононарушение от най-висок ранг неумишлено. Все пак – и това е възможно – поради грешка, опущение, измама от други лица и т.н. най-често управляващият може да бъде подведен от своите подчинени. В този случай обаче са налице непълен и некачествен контрол и надзор от негова страна и ситуацията е на допустителство.

Съдебната практика [33] тук е достигнала до широк набор правни разрешения, например, че лицето „в качеството си на длъжностно лице – началник-район при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, е присвоил чужди пари – собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, връчени в това му качество да ги управлява, като за улесняване на присвояването е извършил и престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание – по чл. 282, ал. 1 от НК: превишил е властта и правата си съгласно длъжностната характеристика и сключения трудов договор, като е извършвал дейност – строително-монтажни работи, с работници и техника на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, а е издал фактура с доставчик – представлявания от него ЕТ“.


И правната теория, и съдебната практика приема, че разпоредбата на чл. 282 от НК урежда общ състав на длъжностно престъпление и се прилага в случай, когато няма специален състав. Това престъпление може да се извърши само от длъжностно лице. Изпълнителното деяние се изразява в нарушение или неизпълнение на служебните задължения или превишаване на властта или правата. Извършителят нарушава служебните си задължения, когато действа, без да се съобразява с установените изисквания за заеманата длъжност. Другата възможност за реализиране на този наказателноправен състав е да не изпълнява служебните си задължения, като това се случва, когато не изпълнява някакво възложено му законово предвидено правно задължение. Последното се нарича „бездействие по служба“. Това лице превишава властта или правата си, когато излиза извън рамките на своята компетентност и осъществява чужди властови правомощия или функции, т.е. ексцес на правомощията.


Управленецът би могъл да попадне под ударите и на друг наказателноправен състав по смисъла на НК – този по чл. 227б, ал. 2, където е предвидено, че лицата, които управляват и представляват търговско дружество или кооперация, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност, се наказват с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева. По случая е налична съдебна практика и от рода на споразумение [43] (…) между обвинението и защитата, което е одобрено от съда, и с това се прекратява наказателното производство по общия ред. В споразумението обвиняемата се признава за виновна в това, че „в качеството на управител и представител на търговско предприятие, изпаднало в неплатежоспособност, след като е имало непогасени, изискуеми и ликвидни частни задължения към друг търговец, произтичащи от различни фактури и в различни парични размери, не е поискала от съда – Софийския градски съд – Търговско отделение да открие производство по несъстоятелност (чл. 608, ал. 1 от ТЗ „Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публично правно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане“; чл. 608, ал. 2 от ТЗ „Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията“) – престъпление по чл. 227б, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. Затова страните се споразумяват, че на обвиняемата с оглед на постигане на целите на генералната и специална превенция съгласно чл. 36 от НК, на основание на чл. 381 от НПК следва да ѝ бъде наложено наказание на основание на чл. 54, ал. 1 от НК за престъпление по чл. 227б, ал. 2, във вр. с ал. 1, а именно глоба в размер на три хиляди лева“.

По нормативната систематика на НК в чл. 227г е предвидено, че лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперацията, ако извършат или допуснат да се извърши което и да е от следните деяния след откриване на производство по несъстоятелност: скриване, унищожаване, повреждане или отчуждаване безвъзмездно на пари, вещи, ценни книжа или други ценности, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори; отчуждаване на пари, вещи, ценни книжа или други ценности, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори, когато даденото значително надхвърля полученото и е извършено в противоречие с нормалното водене на стопанската дейност; опрощаване или скриване на вземане; признаване или поемане по какъвто и да е начин или удовлетворяване на несъществуващо задължение; вземане на заем, като знае, че предприятието не може да го издължи; предоставяне в кредит на принадлежащи на предприятието стоки, пари, вещи, ценни книжа или други ценности по начин, противоречащ на нормалното водене на стопанската дейност; противозаконно удовлетворяване само на един или няколко кредитори или тяхното обезпечаване във вреда на останалите кредитори; унищожаване, скриване или преправяне на търговските книги или документи или тяхното водене в нарушение на закона по начин, който затруднява установяването на активите и пасивите на неговото предприятие или дейност, ако от изброените деяния са настъпили значителни щети, се наказват за умишлен банкрут с лишаване от свобода до три години.

Пак в смисъл на наказателноправната отговорност на управленеца съобразно чл. 227д, ал. 3 от НК се наказват лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперацията, ако извършат или допуснат да се извършат деяния от рода на: не са водили търговските дела с грижата на добър търговец или са участвали в очевидно рискови сделки, които не влизат в кръга на обикновената дейност на търговеца (фирмата); правили са лични, семейни или други разходи, очевидно неприсъщи и несвързани с дейността и несъобразени с имущественото състояние на търговеца; пропуснали са да съставят или са съставили неправилен годишен счетоводен отчет и баланс, като са били длъжни да направят това, поради което търговецът е обявен в несъстоятелност и от това са последвали щети за кредиторите, се наказват за непредпазлив банкрут с лишаване от свобода до две години, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

И други съставомерни деяния могат да се отнесат към ангажиране на наказателната отговорност на управляващия в частния сектор. Например, когато „в качеството на длъжностно лице – изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Т.Б. „X“ АД, в съучастие като съизвършител с У присвоил чужди пари (собственост на търговеца Банка „X“ АД) (…), връчени в това му качество, като в кръга на службата си подписал от името на Банката – Договор за депозит (…), без подпис на депозант за волеизявление за приемане на условията по договора, въз основа на който подсъдимият начислил лихва (...), като описаната сума отнесъл по сметка от група 4594 „Разни разчети с клиенти“ и която му била изплатена в брой на каса с банково бордеро (…), като длъжностното присвояване е в големи размери“ [46].


Естествено, трябва да се отчете и общата материалноправна наказателна постановка на чл. 37, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 50, ал. 1 от НК, която гласи, че наказанията „лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност“ и „лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност“ се налагат в предвидените от закона случаи, ако заемането на съответната длъжност или упражняването на съответната професия или дейност е несъвместимо с характера на извършеното престъпление. Пример в тази насока би бил казусът, при който управител на търговско дружество в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – търговски пълномощник, на което е възложено да изпълнява със заплата, постоянно, работа, свързана с управление на имуществото на „Х“ ЕООД, с управител Y, присвоил чужди движими вещи, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, за което се лишава от право да заема ръководна държавна или обществена длъжност и да упражнява професия или дейност, свързана с материална отчетност, за определен от съда срок [35].

Наказателната отговорност на управленеца в публичния сектор ще се реализира въз основа на горните принципни положения. Но фокусът тук би трябвало да се постави в стеснен и в разширен контекст. Това е необходимо от сложната йерархична структура на публичния сектор, която обуславя и различни качества на персоналния състав, ангажиран в него. От своя страна това довежда до различни проявления от субективно естество на отговорността на управляващия в публичния сектор.

В стеснен контекст това би бил който и да е орган на власт по смисъла на чл. 93, т. 2 от Допълнителната разпоредба на НК, където законовата дефиниция е в смисъл, че „орган на власт“ са органите на държавната власт, органите на държавното управление, органите на съдебната власт, както и служителите при тях, които са натоварени с упражняването на властови функции. Тук ключовият момент се състои в изясняването на понятието „властови функции“. Този термин на наказателното право най-често е срещан в другите клонове на публичното право (например в конституционното и административното право) като „властови правомощия“. Последните могат да бъдат изведени инцидентно и частично също от съдебната практика, която е в смисъл, че са такива „властови правомощия, да действа въз основа и в рамките на закона и едностранно да предизвиква правни последици, обвързващи определена или неопределена група правни субекти, и при необходимост разпорежданията му да бъдат приведени в изпълнение с помощта на държавната принуда“ [38].

Вън от това, длъжностните лица (както бе отбелязано по-горе) попадат в още по-сериозния обхват на наказателната отговорност в публичния сектор. По друг начин казано, лицата с публични функции в повечето случаи са само длъжностни лица, но някои от тях са органи на власт. По този начин близките хипотези на т. 1 и 2 на чл. 93 от ДР на НК все пак правят помежду си тънка разграничителна линия.

В подобни случаи съдебната практика е изключително обстоятелствена. Например тук съдебният акт [34] е отразил, че „…управляващият в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1б„б“ от НК – кмет на община, за конкретен период от време, в условията на продължавано престъпление – с повече от едно деяние, които осъществяват поотделно признаците на един и същ състав на престъпление – длъжностно присвояване, извършвано през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като извършеното е в съучастие с едноличния собственик и управител на Х като помагач и У – генерален представител на Х като помагач, като присвоил парични средства – собственост на общината, поверени му да ги пази и управлява в качеството му на кмет на общината, в размер на особено големи суми, чрез подписване на 25 броя платежни нареждания, с които наредил от бюджета на общината да се преведат суми по сметка и чрез устно нареждане от субсидията, превеждана на общинско предприятие, да се превеждат суми по сметката на Х за фактурирана услуга – охрана, като за улесняване на присвояването е извършил в условията на продължавано престъпление улесняващи престъпления, за които по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно улесняващо престъпление по чл. 282, ал. 2 във вр. с ал. 1, предл. 1, НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание: като не изпълнил служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки – сключил четири договора с Х с предмет услуга – денонощна невъоръжена охрана, с цел да набави имотна облага за собственика и представляващия; улесняващо престъпление по чл. 282, ал. 2 във вр. с ал. 1, предл. първо, НК, процедура, без да изпълни задълженията си – разделил позициите за сключване на договори за охрана на общински обекти с цел заобикаляне на закона и не провел процедура за възлагане на обществена поръчка и без такава сключил пет договора с предмет услуга – денонощна невъоръжена охрана, с цел да набави имотна облага за собственика и представляващия; превишил правата си, като излязъл извън рамките на своята компетентност и осъществил чужди властови правомощия по отношение на недвижим имот – частна собственост, сключвайки договор за охрана за този обект; с платежно нареждане наредил да бъде преведена сума, като съзнателно се ползвал от официални документи с невярно съдържание, в които невярно е документирано, че е извършена услугата охрана, като такава услуга не е извършвана в съответствие с договорите; по чл. 282, ал. 1, предл. първо, НК – не изпълнил служебните си задължения да организира изпълнението на общинския бюджет, да отговаря за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол в общината при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност, произтичащи от чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА“ [17].

Следователно отговорността (в смисъл на наказателноправна репресия) на управляващия в публичния сектор може да се изразява в множество действия и бездействия, като присвоявания на парични средства, сключване на договори в нарушение на действащото законодателство, превишаване на права чрез осъществяване на чужди властови правомощия, ползване на документи с невярно съдържание, неизпълнение на други, изрично възложени му от закон задължения, и т.н.

В разширен контекст управляващият по смисъла на тезата в настоящото изложение би могъл да бъде всеки един публичен служител с ръководни функции по Закона за държавния служител (ЗДСл). Тоест тълкуването на чл. 93, т. 2 от НК през призмата на чл. 5, ал. 1 от ЗДСл ще доведе до ангажиране на наказателна отговорност на едно физическо лице само и единствено ако то, без да е орган на власт, е служител при орган на власт, чийто характер на служебни задължения са ръководни и попадат в хипотезата на упражняване на властови функции. Разбира се, властови функции биха могли да се пределегират (ако е предвидено в закон) и на служител при органа на власт с не-ръководни функции, но това е много рядка практическа хипотеза и затова няма да бъде разгледана в настоящото изложение.

Неюридически аспекти на отговорността на управляващия

а. Политическа отговорност


При разглеждане на въпросите относно политическата отговорност на управляващия трябва да се следва логиката, изведена по изящно структуриран и систематизиран начин от Манолов за „…съответствие на правата (властта) и отговорностите. Принципът изисква в зависимост от възложените отговорности (цели, показатели за оценка и др.) на всяко лице или длъжност в структурата да се предоставят достатъчно права и ресурси, които да правят възможно тяхното изпълнение. Този общ принцип съдържа в себе си няколко вътрешни принципа: едно лице трябва да има върховната власт в организацията; до всички части на организацията трябва да съществува ясна линия на властта (линия на йерархично подчинение); властта (правото на вземане на решение) трябва да бъде делегирана на възможно най-ниското равнище в йерархията; подчиненият носи отговорност пред своя пряк ръководител за делегираната власт; броят на пряко подчинените на един ръководител трябва да е такъв, че да позволява тяхното пълноценно управление“ [25: 47– 48]. Тук отговорността на управляващия кореспондира с аспектите на обвързване и делегиране, както бяха класифицирани в началото на изложението, в частта относно разграничаване на понятията. По друг начин казано, политическата отговорност на управленеца се изразява най-вече в това, че той се е „нагърбил“ с постигането на определена цел или със следването на определена идея, но за реализирането им трябва да има налични съответните ресурси, а един от основните прийоми е да действа чрез доверяване на определени задачи и функции на други лица.

Горната доктринална постановка напълно се вписва в разбирането на Аристотел, че „Навсякъде най-висшата власт е управлението на държавата, а управлението на държавата е държавно устройство. (…) Следователно преди всичко добрият живот е цел на държавата както общо за всички, така и поотделно. Но хората се събират и поддържат политическата общност и заради самия живот“ [1: 72 – 73]. Изводът се налага от само себе си: политическата отговорност на управляващия е не само за благосъстоянието на обществото като цяло и на членовете му поотделно, но дори за базовата ценност на всяко едно човешко общество – живота (във всичките му възможни аспекти – от опазването, до осмислянето му).

Колективната политическа отговорност от действията и бездействията на управленеца в качеството му на политик се изразява в резултативността им за обществото и държавата. Много сполучливо Dworkin отбелязва, че: „…актовете на отделни хора – гласуването на членовете на Конгреса например и заповедите на генералите – образуват тези колективни актове, (…) защото тези длъжностни лица действат самоосъзнато в съответствие с конституционната структура, която трансформира техните индивидуални поведения в национални решения“ [52: 496]. Авторът има предвид, че управляващите (в политическия смисъл на това разбиране) ангажират с действията си не само себе си и околните, а и обществото като цяло. Тяхната отговорност е колективна, защото последиците от техните актове и действия са по отношение на всички.

Тук обаче е налично и друго проявление на колективната политическа отговорност – без значение от позитивното или негативното ангажиране с определен акт или действие всички управляващи (в абстрактното разбиране за тяхната съвкупност) са субектно свързани с тези актове и действия, както и с последиците от тях. Те не могат да се оправдават с не-участието си, защото качеството им на управляващи ги прави съ-участници наравно с действително персонално ангажираните в който и да е акт или действие от управленско естество на същото хоризонтално управленско ниво по време и място.

Изключително прозорливо Давутоглу отбелязва: „Политическите лидери на държавите в отправен надалеч към бъдещето кръгозор не могат да бъдат заложници на предначертан дневен ред. Напротив, те самите формират дневния ред, който прави дадената държава фактор с влияние върху външната политика на трети страни“ [6: 50]. Това означава, че не само от темпорален, но и от географски характер управляващите в политически контекст лица носят не толкова оперативната отговорност за нещата, а по-скоро стратегическата. Оперативната отговорност на управляващия политик е свързана с ежедневните, текущите въпроси на мениджмънта. Напротив, държавникът като политически лидер би трябвало да гледа напред и да носи своята отговорност за бъдещето. При него „днес“ винаги трябва да е в контекста на „утре и вдругиден“. И естествено, трябва да се има предвид, че „политическите и административните структури на държавата се променят значително съобразно различни параметри“ [2: 163]. Но при промяна на формата се променя и характерът на отговорността на ръководителите на тези структури.


Dworkin акцентира, че „…обществото като цяло има задължения за безпристрастност по отношение на членовете си и затова длъжностните лица действат като агенти на обществото по отношение на тази отговорност (…) трябва да третираме груповата отговорност като логически приоритетна към отговорността на длъжностните лица, едно по едно“ [51: 175]. Това е другата, нетипична гледна точка по отношение на колективната политическа отговорност. Тя изисква гражданско участие, което е водещо за благосъстоянието на обществото. Но това гражданско участие едновременно се явява и коректив на колективната политическа отговорност на „агентите на обществото“, т.е. на управляващите в политическия смисъл на думата. Стегнато казано, съвкупността от управляващите политици носи своята отговорност както в индивидуален, така и в колективистичен план, но като цяло колективната отговорност е на обществото, което е излъчило именно тези политици за свои представляващи при вземането на решения, които касаят всички днес и утре.


Индивидуалната политическа отговорност често се губи или „разтваря“ в абстрактната отговорност на държавата и обществото или дори в по-конкретната отговорност на политическите партии или коалиции, упражняващи власт. В някои обществени, религиозни и нормативни конструкции акцентът е поставен върху правомощията и облагите (привилегиите), а не върху отговорността. Много точно Манолов отбелязва, че „…разбирани като знак, белег, символ и емблема на властта, политическите привилегии най-често се схващат или като ярък компонент на властта, или като персонална изгода от властта, или като двете, взети заедно“ [24: 6]. Казано по друг начин, за обикновения член на обществото, неизкушен от активна политическа и обществена дейност, политическата отговорност като задължение, съпричастност и санкция е незабележима, защото пред него изпъква само положителната страна на властта – облагата от всякакъв характер, възприемана като политическа привилегия.

Когато обаче управляващият сам осъзнава последствията от действията и бездействията си както за обществото, така и за себе си, той полага ежеминутни усилия за себеусъвършенстване, т.е. самообучава се в процеса на управление. Именно в този контекст трябва да търсим визията на Фуко: „чрез това обучение владетелят да се превърне в морално ценен индивид, в управляващ, който поема отговорност и поема грижа не само за себе си, но и за другите“ [48: 86]. И от тази концептуална изходна позиция с лекота може да се премине към моралната отговорност на управляващия, защото е налице когенерация на отговорностите му, понеже едната поражда и засилва другата и обратно в условията на функционална връзка между обществени феномени. Все пак една условност тук е повече от необходима: „Не е много уместно да искаме да съдим тези феномени от гледна точка на абстрактния морал. Те спадат към политиката и към управленската отговорност, която се състои в това да съчетава справедливото с действащото“ [5: 208].

Въпреки горното самото общество би трябвало да възприема политическата отговорност на управляващия и като ограничение и самоограничение на упражняването на тази власт. Това е изказано по класически начин от Лок така: „…хората са сметнали за необходимо да изучат най-внимателно произхода и правата на управлението и да открият начини за ограничаване на крайностите и за предотвратяване на злоупотребите с властта, която те са поверили в чужди ръце единствено за свое добро, но която те откриват, че се използва в тяхна вреда“ [23: 273].

б. Морална отговорност


Моралната отговорност на управляващия в частния сектор би трябвало да произтича от дълбинните разбирания за морала въобще. Затова тя би била валидна на общо основание и за публичния сектор. Както споменава Dworkin: „…хора(та) искат да се харесат на себе си. Те също искат да се харесат и на останалите, чиито интереси са засегнати от това, което те правят. (…) Така те опитват да обяснят своите убеждения по пътя на отразяването на критиката, честността и съгласуваността, дори и да няма надежда да привлекат другите към своите убеждения“ [53: 1723].

По този начин, чрез обосноваването на следването на общоприетото разбиране за добро и зло, управленецът би могъл да убеди например трудовия колектив в предприятието в един или друг подход при противоречие на, да речем, икономическите и социалните критерии за ефективност и справедливост. Естествено, трябва да се приеме житейският факт, че „Категорично определение на ценността в най-общ план или конкретно в организационен контекст е трудно да бъде дадено, защото динамично променящият се живот налага и промени в приоритетите на хората“ [4: 132]. Управленецът трябва да се съобразява с това, да го отчита и да напасва колективните цели към общите и индивидуалните ценности, приложими в различните работни ситуации.


Трябва да бъде споделено виждането на Hayek, че: „В една група е наличен само един приемлив начин да се правят нещата, с малък опит да се разграничи ефективността и моралната желателност“ [54: 493]. Точно тук е проблемът на моралната отговорност на управленеца – че обикновено целесъобразността от икономическа гледна точка се различава от това „нещо да се върши по правилния начин“, което е целесъобразност, но в морален контекст. Целесъобразността в икономически смисъл е „бездушна“ и не държи сметка за ценностите на хората по отношение на самите хора. В този смисъл тя влиза в драстично противоречие с моралното усещане за справедливост. Затова е много важно управленецът предварително да е наясно в група с какви морални устои оперира като ръководител, да развива тези ценности на групата и по възможност да ги „помири“ с критериите за икономическа ефективност.


Моралната отговорност на управляващия в публичния сектор не би могла да е по-различна от вече разгледаното, но все пак някакви условности тук са налице. Според сполучливата забележка на Berman: „Националните идеали, обществените ценности и неписаните закони не могат да оправдаят политическия произвол и моралната поквара“ [49: 795]. Тоест управленецът в публичния сектор би трябвало да положи всички усилия за благополучието на нацията, за опазване на интересите на държавата, за отстояване на националната сигурност, но едновременно с това да се съобразява с моралните постулати на своето общество и с общочовешките ценности въобще.

Приоритетна тук се явява и „…необходимостта от създаване на условия за предотвратяване и преодоляване на конфликтите между служителите. Изключително важна е ролята на ръководителя. (…) Той следва да притежава онези лидерски качества, които да му помагат да предотврати и премахне напрежението между своите служители“ [45: 33]. Това изисква освен целенасочена работа, интелект, такт, но и силни морално-волеви устои от страна на самия управленец.


Въпреки и точно поради горното управляващият в публичния сектор е подложен на огромен риск да се отклони от моралната си отговорност. Както отбелязва Джонев: „Ръководителят няма онези ограничения, които имат подчинените, да бъде собствения си „Аз“. Той има сила, власт, контрол над ситуациите. Това е свързано и с оценъчната функция, която изпълнява по отношение на членовете. Той е, който следва да изисква от другите, да предписва и в този процес да проектира собствените си възгледи. (…) Тук той получава висок социален престиж, реализира своята личност на нивото на нормата (идеала), получава значителен контрол над обкръжението си. Както се вижда, залогът е значителен“ [8: 217 – 218]. Солидаризирайки се с твърдението на този автор, можем да допълним, че управленецът в публичния сектор трябва да притежава огромен потенциал на свръх-себе-контрол, за да е в съзвучие с моралните правила на общността, от една страна, и да запази собствената си личност от разрушителния ефект на аморалността, която бавно, но неумолимо се настанява там, където властта довежда управляващия до себезабрава, от друга страна.


в. Професионална отговорност


Професионалната отговорност на управленеца в частния сектор е обект на множество регулации и саморегулации. Най-често професионалната отговорност там се поема, и то предварително, от управляващите мениджъри чрез декларации за политика по качеството, които могат да са свързани, а могат и да не са свързани с определени международно признати стандарти. Обикновено тези стандарти са от типа ISO 9001 на Международната организация по стандартизация [26] – Системи за управление на качеството – Изисквания, но може и да са други.

В тези декларации поначало управителите/председателите/
ректорите на търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, университети и други правни субекти в частния сектор декларират личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената от организацията политика по качеството с цел осигуряване на просперитета на организацията. Понякога към горното се добавя и деклариране на лично участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси и за изпълнение на поставените цели, а в някои случаи – и за съответствието на политиката на организацията с изискванията на ISO 9001:2008. Тук се проявява отговорността на управляващия като обвързване – commitment.

При някои професии е възможно ангажиране и на най-тежката професионална отговорност на управляващия – дори изключване от професията. Например при системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата по смисъла на чл.1 32, т. 8 от Закона за адвокатурата (ЗА) по силата на чл. 133, ал. 1, т. 5 би могло да се стигне и до лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок до пет години при повторно нарушение. Това би бил типичният пример за отговорност на управляващия в частния сектор като наказание – sanction.

Напоследък все повече се налага добрата практика като част от професионалната отговорност на управляващия да се възприема освен задължението му да подсигури застраховка за конкретни рискове по отношение на предприятието в частния сектор или на работници и служители от поверения му екип, което би довело до вреди/щети/загуби, но и до своя лична професионална застраховка, за евентуално поемане от застрахователя на рисковете във връзка с нарушения, грешки или пропуски на самия управляващ във връзка с дейността му. Такава застраховка би могла да има множество наименования – „Застраховка на управителя/мениджъра/директора“, но по-важното е, че тя има проявления в две насоки. Първата – поставя здрав фундамент, основан на доверието, докато екипът работи по различни задачи. Втората – дава увереност, че дори при вреди или щети в бъдеще те ще бъдат обезвъзмездени изцяло или поне частично от застрахователната компания. По този начин управляващият се реализира и в задължението си по предотвратяване – prevention.

Професионалната отговорност на управляващия в публичния сектор е добре разписана в Указанията за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор [47]. Там е посочено, че основната отговорност на целия управленски състав, състоящ се от главни секретари, директори, ръководители на звена, началници на отдели и сектори, е да подпомагат комплексно ръководителя на организацията в постигането на целите в рамките на своята компетентност. Всеки един ръководител от управленския състав е отговорен за постигането на поставените стратегически и оперативни цели в съответствие с правната уредба в рамките на своята структура. Управленският състав задължително и на регулярна база следва да се отчита пред прекия си ръководител за степента на прилагане/неприлагане на горните условия. Това следва да се осъществява чрез подходящи мерки за отчетност – официално или неформално докладване, чрез съвещания, оперативки и др. В рамките на своята организационна единица всеки един ръководител следва да притежава правомощията да разпределя работните задачи и да търси отговорност за тяхното изпълнение. Изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат лицата от управленския състав на една организация от публичния сектор да бъдат уверени, че участват ефективно в управленския процес, са следните: да осигурят процесите по начин, по който всеки един от служителите в техния ресор да имат ясни и изпълними цели, показатели за тяхното изпълнение, планиран бюджет и ресурси; да имат увереност, че вътрешният контрол в рамките на структурата, която ръководят, е достатъчно ефикасен и ефективен; да имат осигурена прозрачност при подбора и управлението на персонала в ресора си; да определят ясно и прозрачно правомощията и отговорностите на всеки един от ръководените от тях служители;  да определят подходящите линии и начини на докладване на постигнатите резултати; да имат осигурена възможност за поощрение на своите служители при добро изпълнение, както и за налагане на санкции в обратния случай; да имат предвид нивото на компетентност на своите служители, етическата среда и климат в своите структури и да осигуряват регулярно и уместно обучение там, където има необходимост.

При анализиране на подхода към този методически за публичния сектор документ се налага безспорният извод, че в него управленската отговорност се възприема най-вече като задължение – duty. Той указва чрез близък до дидактическия метод на управляващите в публичния сектор на кои свои задължения да фокусират вниманието си по системен маниер чрез алгоритмично следване на отделни стъпки във връзка с управлението. Особено внимание е обърнато на отчетността, докладването и контрола.

Отговорността на управляващия и сигурността

а. Сигурност и управленска отговорност


Отговорността на управляващия е задължителен елемент от сигурността във всички човешки общности – от държавните образувания, до организациите от частния и публичния сектор. В съдържателния си план тя се явява независимост и сила, понеже е ресурс на ръководство на организацията за постигане на нейните стратегически, тактически и оперативни цели най-малкото през призмата на аспектите на задължение – duty, и обвързване – commitment.

Тя се проявява едновременно и като предварително афиширана гаранция за успеха на обществото (организацията), и като един вид удовлетворение с оглед на очакването за справедливост у членовете на общността от евентуалния неуспех на управлението. Точно в тези два аспекта тя се явява неразделна част от сигурността, която сама по себе си е динамично състояние на обществото, при което то запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, като едновременно с това успешно защитава интереси си и реализира приоритети си.


Понеже субектът, който лидира хора, процеси, ресурси и идеи, трябва да прецени всички възможности и да предугади всички опасности по пътя на реализирането на желаната цел, той носи своята управленска отговорност за своите решения, понеже те касаят не само него, но и цялата общност.


Именно поради тези причини управляващият аксиоматично е отговорен за сигурността, както е вярно твърдението, че сигурността е иманентно задължение на управляващия. Двата феномена са в силна функционална връзка, като взаимно се допълват и си дават основание за висока резултатност.


б. Нормативни отговорности на управляващия за сигурността


В нормативната рамка на действащото законодателство подробно е описана отговорността на управляващия в аспекта на задължение – duty, в различни нормативни актове от законов порядък, съобразно предмета им на правно регулиране. Най-често това касае управляващия в организациите от публичния сектор, макар някои от разпоредбите да са приложими пряко или по аналогия и за управляващия в организациите от частния сектор.


Например в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС) [19] изрично е отразено в чл. 3, ал. 5 във вр. с ал. 1, че ръководителите на органите и структурите (държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет) координират дейността си по защита на националната сигурност, като издават съвместни инструкции, с които се определят редът и начинът на взаимодействие. По този начин нормативното очертаване на кръга задължени управленци е на индивидуално ръководно ниво, но чрез държавните органи и структури, които са осветени чрез основните си видове дейности, касаещи сигурността.

И за частния, и за публичния сектор са налице законови регулации във връзка с киберсигурността [15], касаещи управляващия в организациите, които разписват изисквания към административните органи; операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги – за всеки сектор, подсектор и услуги; лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на съществени услуги, когато тези лица предоставят административни услуги по електронен път; организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги по смисъла на този закон, когато тези организации предоставят административни услуги по електронен път. Понеже тези субекти са посочени организационно, повече от ясно е, че изискванията се вменяват в дълг на управляващите ги.


Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита при бедствия предвижда [14], че органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им функции с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност. Всички тези правни субекти имат своите управляващи, които в едноличното или в колективното си качество отговарят за този аспект на сигурността, касаещ значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.


Областният управител провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт и председателства съвета по сигурност според чл. 31, ал. 1, т. 1 и 10 от Закона за администрацията [10]. По този начин той носи управленската отговорност като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика, включително и във връзка с политиката по сигурността.


Също на местно ниво кметът на общината според чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация [17] ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи и председателства съвета по сигурност. Това означава, че той като управленец в едноличното си качество носи отговорност по въпросите на сигурността на местно ниво.

В действащото българско законодателство има множество други нормативни актове от законов порядък, които уреждат правна материя във връзка със сигурността. Доколкото обаче те касаят отделни политики и специализирани органи на власт, които имат отношение към сигурността, няма да бъдат разглеждани тук, понеже изложението се занимава с управленската отговорност през призмата на самия управленец, а не със специфичните правни уредби на сигурността, които изискват особени компетенции и изрично очертана законова компетентност.


Заключение

а. Ексцесът на управленската отговорност


За огромно съжаление обществените очаквания, канализирани от специфичния мироглед в българския контекст, очакват управленската отговорност да се носи по сизифовски начин само и единствено от личността, която се намира най-горе във властовата йерархия (в държавата, в политическата партия, в държавното учреждение, в търговската организация, в производствения цех и т.н.). Тези очаквания отдавна са се загнездили и в организационната, и в договорната, и в административната практика.

Чрез перманентните си итерации те успяват да убедят дори юриспруденцията, като първоначално в съдебната практика, след това в правната доктрина, а в някои случаи и в законодателството се възприема за аксиоматично отговорността да е еднолична, въпреки че актовете, действията и бездействията са се реализирали екипно. Тоест налице е ексцес на управленската отговорност, която индулгира множеството индивидуални отговорности в тяхната съвкупност. След реализирането на такъв вид несправедлива по същността си отговорност е логично да се очаква, че при усещането за безотговорност на членовете на екипа всеки следващ ръководител ще понася още по-тежка и несправедлива отговорност за всички, понеже останалите членове на общността са имунизирани от поемането на отговорност. Това се потвърждава и от емпирическото знание на автора на настоящата студия, който е бил свидетел на провалите на иначе образовани, интелигентни, работоспособни, диалогични и правомерни управленци, за съжаление, наследили лоши практики в организацията и свикнал на безотговорност работен екип.


Затова здравият разум крещи за възприемане на нови ценности, включително и за стриктно поемане от страна на всеки виновен на неговата лична отговорност, колкото и малка да е тя. Важна е неотвратимостта на репресията. Само по този случай отговорността като санкция – sanction, може да постигне действителната си цел. Това ще създаде нова, здрава основа на управленската отговорност, която може да се изправи от непоклатим фундамент.


От научна гледна точка е задължително да се помни, че „въпросите, към които трябва да се прилагат ценности, са неизменно онези въпроси, за чието решение трябва да се поеме риск“ [22: 201]. Затова управленската отговорност винаги е съпроводена с риск, понеже е свързана с преследването на ценности от политически, икономически, социален, организационен, правен и морален характер. Намирането на точната граница между индивидуалната отговорност на всеки член на екипа и отговорността на управляващия ще предотврати ексцеса на управленска отговорност, който сам по себе си е повече от вреден.


б. Необходими обобщаващи акценти
за отговорността на управляващия


Enfin, можем да обобщим, че отговорността на управляващия е многообразен, динамичен и предизвикателен комплекс от множество измерения, най-видимите от които са: отговорността на управляващия като задължение – duty, като наказание – sanction, като предотвратяване – prevention, като обвързване – commitment, като делегиране – authorization, и като саможертва – self-sacrifice.


Именно последният аспект, който не може да бъде изискан по законодателен път от което и да е физическо лице в една правова държава, е есенцията на управленската отговорност. Защото тя може да бъде обяснена по най-достъпен начин като грижа за хората, организацията, процесите, ресурсите, които са поверени на управляващия като негови собствени. И то не само откъм усещане за лична принадлежност, а за фатална ценност. Тоест, ако те не са запазени (през най-общото разбиране, включително и на сигурност) и доразвити (оценката за благосъстояние и прогрес), е налице заплаха, която не трябва да се търпи. Поради тази ценностна конструкция управленецът жертва своето време, енергия, знания, социални контакти, умения и други личностни ресурси, за да осигури успеха на организацията в най-общото разбиране за това. Понякога той поема дори риск от най-тежко законово преследване за себе си, но при пресметната полза за обществото като цяло или в частност.

Законодателят е запознат с тази гранична зона на риск за управленеца и е предвидил в чл. 13а, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, че не е обществено опасно деянието, което е извършено при оправдан стопански риск – за да се постигне съществен общественополезен резултат или да се избягнат значителни вреди, ако то не противоречи на изрична забрана, установена с нормативен акт, отговаря на съвременните научно-технически постижения и опит, не поставя в опасност живота и здравето на другиго и деецът е направил всичко, зависещо от него, за предотвратяване на настъпилите вредни последици. При решаване на въпроса дали рискът е оправдан се взема предвид и съотношението между очаквания положителен резултат и възможните отрицателни последици, както и вероятността за тяхното настъпване.


Именно пазенето на този крехък баланс – съотношението между очаквания положителен резултат и възможните отрицателни последици, както и вероятността за тяхното настъпване – е най-яркият акцент за саможертва – self-sacrifice, на управленеца, понеже, ако биха натежали отрицателните последици, ръководителят би носил своята наказателна отговорност за извършеното закононарушение в пълен обем.

Но един управленец си личи именно по енергията, която влага в дейността си; по отдадеността си към целите на обществото или организацията; по оригиналността на идеите и по устойчивостта на ценностите, които изповядва; както и по готовността си за саможертва в името на общото благоденствие. Ако някоя от тези личностни характеристики липсва, то той е просто редови изпълнител, но не и управленец. Да си управляващ е преди всичко отговорност.
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МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ

ст. инстр. по стрелба Людмила Кехайова

Академия на МВР

Methodology of training in the use of firearms
by police authorities

Lyudmila Kehayova, Senior shooting instructor

Academy of Ministry of Internal Affairs

Abstract: The police authorities in the Republic of Bulgaria carry out activities for the protection of national security and public order, for which they are granted a number of powers in terms of type and nature. The application of these powers is consistent with the nature of the offense committed and the degree of its public danger. Shooting training is a prerequisite for the lawful actions of law enforcement officers in situations with a high degree of risk and when it is necessary to use a firearm. The aim of the training is to acquire theoretical knowledge and practical skills and habits for using firearms in cases of absolute necessity. Knowledge of the weapons systems in the Ministry of Internal Affairs helps to improve the confidence of the employees in the performance of their duties, as well as to dispose of armed perpetrators of crimes. The officers of the Ministry of Internal Affairs should be able to use the firearm entrusted to them safely and quickly, and this requires in-depth knowledge of firearms and ammunition acquired through their study in shooting training classes.

Key words: material part, shooting, pistol, submachine gun, training, skills

Увод

Наред с основните теоретични и правни постановки за използване на оръжие от полицейските органи подготовката на служителите от Министерството на вътрешните работи за боравене с оръжие, и по-скоро методиката, използвана при тяхното обучение, е от съществено значение.


Обучението по стрелкова подготовка следва да обхваща отделни теми, които да са посветени на основните принципи и начини на стрелба с бойно оръжие, както и на използването на различни видове оръжие. Освен теоретична подготовка, трябва да има и практически упражнения, като се осигури голяма вариативност на предложените ситуативни модели. По този начин се дава възможност за диференциран подход при подготовката на различните групи служители в зависимост от спецификата на дейността им.


Разбира се, обучението се извършва по съответната учебнопланова документация. Като цяло обаче подготовката следва да е съобразена с групата служители, но най-вече с целите, които се поставят на всеки един етап от подготовката. В тази връзка е необходимо и използването на наш и чуждестранен опит на водещи специалисти от държави от ЕС и по света.


Голямата социална значимост на дейността на МВР налага висока и постоянна отговорност към методите и средствата, осигуряващи най-съвременна професионална квалификация на служителите. Повишените изисквания към тях определят въвеждането на нови подходи за подготовка и оценка на тяхната физическа и специална подготовка. Стрелковата подготовка като част от специалната подготовка е пряко свързана с поставените пред служителите задачи, основани на дейностите, визирани в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) [7: чл. 6].


Пак в ЗМВР са предвидени и правомощията на полицейските служители. За да могат обаче ефективно да бъдат използвани, е необходима съответната подготовка. Това се отнася в пълна сила и за използването на оръжие.


За целите на тяхната физическа и специализирана подготовка служителите са класифицирани в 5 групи според заеманата длъжност:


I. Изпълняващи административно-стопански дейности


II. Изпълняващи технически и помощни дейности


III. Пряко участващи в борбата с престъпността


IV. Пряко участващи в борбата с пожарите и природните бедствия


V. Пряко участващи в борбата срещу тероризма.


Веднага обаче следва да отбележим, че на този етап такива длъжности няма, което прави безсмислено такова категоризиране. Като се имат предвид целите, които сме си поставили с настоящото изследване, няма да коментираме категориите и длъжностите, като ще кажем, че за целите на обучението те нямат особено значение.

Съобразно възникващите ситуации, свързани с използване на огнестрелно оръжие, посочените по-горе групи могат да се преобразуват в три, като I, II и IV група се обединяват в една обща, в която обучението по стрелба е свързано само с изучаване на материалната част и прицелната стрелба с пистолет. Високите изисквания към служителите от III и V група се запазват и те остават в отделни групи, тъй като ежедневната им работа предполага използване на огнестрелно оръжие (Таблица № 1).

Таблица № 1.


		Служители



		I група

		II група

		III група



		Административно-стопански дейности

		Технически дейности

		Борба с пожарите, производствените аварии и природните бедствия

		Охрана на обществения ред и борба с престъпността

		Борба срещу тероризма





Това разделение на три групи е необходимо за диференциране на програмите за начална подготовка, актуализация и специализирана стрелкова подготовка и в тази връзка за определяне на конкретните изисквания към стрелковите им умения. За първа група програмата трябва да включва теми за начално обучение, а за втора и трета обхватът на учебния материал да нараства до по-високите нива – ситуативни тренировки, максимално приближени до действителността, действия в екип, специализирани умения за използване на различни видове огнестрелни оръжия, снайперова стрелба и др. (Таблица № 2).

Таблица № 2.


		I, II и III група

		Начално обучение – материална част на оръжието, начини и правила за прицелна стрелба с пистолет



		II и III група

		Обучение с гладкоцевна пушка и интуитивна (защитна) стрелба с пистолет



		II и III група

		Усвояване на техниките за боравене с картечен пистолет и автомат



		II и III група

		Развитие и усъвършенстване – ситуативно моделирани тренировки, развиващи способности за прилагане на придобитите умения в реална обстановка





Установяването на нивото на стрелковата подготовка на служителите се извършва чрез провеждане на тестове за оценка на придобитите знания и умения. Тестването дава възможност за търсене на обективни, точни и информативни начини на изследване посредством създаването и внедряването на нови методи и средства, а така също и прилагане на математически анализ за обработка на получаваните от тях данни. Тези методи трябва да подсигурят обективна информация за способностите и развитието на всеки служител [9: Общи положения].

Оценката в смисъла, в който се приема по-долу, може да бъде определена като унифицирана мярка за постиженията на конкретния служител в ежедневната му дейност. Тя е важно средство при осъществяването на контрола върху годността за заеманата от служителя длъжност. Информацията за проведените тестове и получените оценки по стрелкова подготовка на всеки служител се записва в приложените лични картони и дневника на стрелбите.


Криминогенната обстановка в Република България през последните години е много динамична. Основните фактори, генериращи престъпност, са реформите в държавните институции от 90-те години на миналия век, липсата на доверие в тях, социалните проблеми в обществото, трайното обособяване на маргинализирани групи, проявите на ксенофобия и омраза, имигрантската криза, породена от военните конфликти в Близкия изток и Украйна, както и неотшумялата още пандемия от COVID-19.


В тази връзка една от приоритетните стратегии на Република България е ефективното противодействие на престъпността [27].


Основната дейност с цел защита на правата и свободите на гражданите, на националната сигурност и обществения ред извършват полицейските органи, на които са предоставени редица по вид и характер правомощия. (По-подробно по този въпрос вж. ЗМВР. Глава пета „Правомощия“. Раздел I „Правомощия на полицейските органи“. Посл. изм. ДВ, бр. 26 от 2017 г.) Прилагането на всяко едно от тях следва да бъде съобразено с характера на извършеното правонарушение и степента на обществената му опасност.


В този смисъл проблемът с прилагането на регламентираните в Закона за Министерството на вътрешните работи [6] полицейски правомощия и защитата във връзка с това на основните права и свободи на гражданите към настоящия момент е много актуален. Това обстоятелство от само себе си налага да бъде разгледан въпросът за използването на оръжие от полицейските органи в Република България и възникващите във връзка с това обществени отношения.


Ключова роля при законосъобразното прилагане на тези специфични полицейски правомощия е ясното регламентиране на предпоставките, при наличието на които не възникват основания за търсене на наказателна отговорност от полицейските служители. В този смисъл като органи на изпълнително-разпоредителната власт полицейските органи следва да осъществяват дейността си съгласно предоставените им компетенции, при стриктното спазване на предвидените в закона норми [42: 9].


Необходимо е да отбележим, че за да може една организация да реализира целите и задачите, които си поставя, трябва да притежава необходимите правомощия. Нещо повече, тази необходимост се обосновава не само в случаите на извършено престъпление или нарушение на обществения ред, но и с оглед на недопускането им.


Актуалността на настоящата работа се определя от увеличаването на броя на инцидентите, свързани с използването на оръжие от полицейските служители, а също и от посегателствата спрямо тях. Необходимо е да се разгледа въпросът за законосъобразното прилагане на тези правомощия от полицейските органи в Република България.


Цел на работата е чрез анализ на основните аспекти на методиката за обучение по използването на оръжие от полицейските органи да се разработят научнообосновани предложения за нейното усъвършенстване.


За реализиране на посочената цел са поставени следните основни задачи:

· да се анализират основните аспекти на методиката за обучение по използването на оръжие от полицейските органи;


· да се проучи опитът на други държави както по отношение на правната регламентация, така и относно организацията на работа при прилагането на методиката;


· да се изготвят предложения за организацията на работа на полицейските органи във връзка с използването на оръжие, и по-специално – методиката в обучението.

Обект на изследването е методиката, прилагана в обучението на полицейските органи при използването на оръжие.


Предмет на настоящия труд са основните теоретични и организационни проблеми, свързани с методиката в обучението на полицейските органи при използването на оръжие.


Извън предмета на работата остават някои от основните тактически аспекти, които са предмет на друга разработка. (В настоящата работа се разглеждат само някои тактически аспекти. По-подробно по въпросите на тактиката вж.: [37; 36; 38; 44; 45]).

Oбхватът на изследването е строго ограничен в няколко насоки:


Първо, разгледани са само въпросите, свързани с методиката в обучението на полицейските органи по използването на оръжие.


Второ, направено е проучване само на дейността на полицейските органи. Извън обсега на изследването остава дейността на другите полицейски структури от Министерството на вътрешните работи, които нямат полицейски правомощия.


С оглед на постигането на целта и задачите е използван достъпен набор от изследователски методи за събиране и обработка на информацията:


• изучаване на документи;


• свободна беседа;


• наблюдение;


• анализ и синтез;


• анкета;


• сравнение.


За информационна база на изследването са използвани нормативни актове и документи, регламентиращи използването на оръжие от полицейските органи, и по-конкретно методическите указания.


Предложеният анализ на нормативните актове и документи, свързани с методиката при обучението на полицейските служители, свързана с използването на оръжие, ще спомогне за оптимизиране на дейността по прилагането на това полицейско правомощие.


Основни правила


Цел на обучението


Цел на обучението по стрелкова подготовка е придобиване на теоретични знания и практически умения и навици за използване на огнестрелно оръжие като крайна мярка в законоустановените случаи (вж. [7: чл. 87] и Глава първа от настоящото изследване). Трябва да отбележим, че понятието „крайна мярка“ бе заменено с „абсолютна необходимост“, което по същество не променя нещата ([7: чл. 87] и Глава първа от настоящото изследване).

Както вече имахме възможност да отбележим, служителите от МВР следва да могат да си служат с повереното им огнестрелно оръжие сигурно и бързо. Предпоставки за това са:


· задълбочени познания за огнестрелните оръжия и боеприпасите, придобити чрез изучаването им в теоретични занятия по стрелкова подготовка;


· трайни практически умения и навици за работа с огнестрелните оръжия в резултат на редовни практически занятия по стрелкова подготовка [9: Общи положения].

Съдържание на обучението

В сега действащите норми, най-общо казано, обучението по стрелба включва:


· правни норми, регулиращи използването на огнестрелно оръжие [7: чл. 87, ал. 1];

· правила за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Като се съгласяваме с първата част, отнасяща се до правната регламентация, ще си позволим да кажем, че „правила“ е по-правилно да се каже, тъй като „мерки“ е не просто остаряло понятие, а и чисто граматически не е издържано. Казано по друг начин, правилата включват и мерките за безопасност. От това следва, че правилата са общото понятие по отношение на мерките за безопасност. Така или иначе правилата следва да включват:


· видове и системи огнестрелни оръжия на въоръжение в МВР;


· основни сведения от балистиката;

· боеприпаси за леки стрелкови оръжия и ефект на тяхното действие;


· правила за стрелба – основни положения и техники на прицелна и инстинктивна стрелба;

· правила за носене, съхранение и поддържане на огнестрелно оръжие;

· тактически действия на служителите при използване на огнестрелно оръжие [9: Общи положения].

Съчетаването на теоретичното с практическото обучение не е самоцел. Докато теоретичното обучение дава основни познания, то посредством стрелбата се цели получаване на знания за практическото приложение на действащите норми. В противен случай теоретичната подготовка би се обезсмислила. В тази връзка предлагаме следните етапи на стрелковата подготовка:


· начална подготовка;

· тренировъчна стрелба;

· тренировка – стрелба в условия, близки до реалните;

· индивидуално;


· в екип;

· в специализирани поделения [9: Общи положения].

За видовете носене на оръжие и за работата с него преди, по време и след стрелбата важат мерките за безопасност, съответните правила за обучение, правилата по време на стрелкова тренировка и Правилникът за стрелба.


Началната подготовка има за цел практическо усвояване на придобитите по време на теоретичната подготовка знания за техниката на пълнене, зареждане, хват, дишане, прицелване и спускане чрез практически занятия така, че тези техники да бъдат овладени при всички положения за стрелба. Позволяваме си да определим този етап като основополагащ. Това е така, защото без тези познания не може да се пристъпи към следващите етапи.


При тренировъчната стрелба обучаемите се запознават със стрелбата с боеприпаси и добиват увереност при работата с оръжие, като същевременно упражняват и техниките на стрелба.


При упражненията по стрелба в условия, близки до реалните, обучаемите овладяват практически използването на огнестрелно оръжие в различни ситуации. Техниките на работа с огнестрелно оръжие и техниките на стрелба трябва да се прилагат в поведението по време на акция. Накратко казано, след приключване на тренировъчната стрелба започват упражненията – стрелба в условия, близки до реалните.


В заключение ще кажем, че цялостната подготовка се провежда в Академията на МВР и нейните структури – ЦСПП. Тук е мястото да препоръчаме увеличение на хорариума, отнасящ се до практическите занятия по стрелба. Недопустимо е обучението за граждански лица да бъде с по-голям хорариум от този за специалисти. Необходимо е освен това увеличаване на наличните бази, а също и поддържането им в по-добро състояние. По този начин ще се подобрят не само условията на работа, но и нивото на подготовката и резултатите на обучаемите.


Основни методически аспекти на обучението

Преди всичко ще отбележим, че в практическото обучение по стрелба трябва да се използва всяка възможност за поощряване на способността за взимане на решения, добрите постижения в стрелбата и увереността на обучаемия в собствените му възможности.

Както вече имахме възможност да отбележим, става въпрос за обучение, последващо теоретичната и правната подготовка. Във връзка с това след началната подготовка са предвидени занятия с учебни стрелби. В този смисъл на практика това обучение следва обучението по теоретична подготовка и е своеобразно негово продължение.


Целесъобразно е провеждането на подготвителни упражнения по стрелба, например суха тренировка, работа с учебни, халосни и малокалибрени боеприпаси.


Необходимо е да отбележим и тренирането на поведението в конфликтни ситуации, с които служителят може да се сблъска при изпълнението на професионалните си задължения. Към тренировката спада правната и тактическата оценка на събитията в условията на поставените казуси или задачи. Освен упражненията по стрелба в условия, близки до реалните, в обучението могат да бъдат включвани и допълнителни упражнения, например:


· упражнения при затруднена видимост с използване на прожектор;


· упражнения след предварително физическо и психическо натоварване и др. [9: Общи положения, 1.3].

Особени усилия трябва да се положат за обучението на служители с незадоволителни постижения. В такива случаи е препоръчително да се разпоредят подготвителни и преговорни упражнения. Отправяме настоящата препоръка, защото резултатите от тази подготовка следва да се изчисляват по тези на най-слабия обучаем. Позволяваме си да се позовем на тази сентенция, защото в реална ситуация само познаването на действащите норми не е достатъчно за справяне със ситуацията.


Твърде важно е да отбележим необходимостта при планирането на занятията да се подбират упражнения, съобразени с нивото на подготовка на обучаемите.


Като съществено можем да определим изискването подготовката и провеждането на обучението по стрелба да се реализират от преподаватели или инструктори, които имат необходимата квалификация. Това изискване може да се обясни както с важността на този вид подготовка, така и с опасностите, които могат да възникнат в случай на неопитност. Самият факт, че става въпрос за боравене с оръжие, налага предприемането на всички необходими мерки за безопасност. В този смисъл можем да определим това изискване като правилно. Позволяваме си да добавим, че освен тези лица е необходимо присъствието и на:


· медицинско лице;

· техническо лице, което да осигурява материално стрелбата;

· заповед за стрелба. Последното изискване е необходимо да се спазва за всяка стрелба поотделно. Това е така, защото в нея се изписват: длъжностните лица, които присъстват; ръководителят на стрелбата; медицинското лице или институцията, която го осигурява. Важно е да отбележим, че в заповедта е необходимо да се изпишат поименно обучаемите [9: Общи положения, 1.3].


Всеки един от тези елементи, посочени като изисквания, сам по себе си е значим. Медицинското лице например е необходимо да присъства за всеки случай. Важно е да се допуска неговата намеса, но когато говорим за занятия от такъв ранг, това е абсолютно задължително.


Обезпечаването на стрелковите занятия е не просто задължително, но и прави занятията по стрелкова подготовка невъзможни за стартиране в случай на липса на логистика.


Макар и считано за формална страна на нещата, наличието на заповед на практика легитимира провеждането на съответното занятие.


От съществено значение е и това, че описаните положения за стрелба трябва да бъдат изпълнявани както с дясната, така и с лявата ръка. Т.нар. „огледална възможност за стрелба“ е продиктувана от хипотетичната възможност една от ръцете да бъде в невъзможност да бъде използвана.


Не без значение е оформянето на тази подготовка. Това налага за всеки служител да се води формуляр за отчитане на резултатите от стрелбите.


Както вече имахме възможност да отбележим, началната подготовка по стрелба се провежда в учебните заведения на Министерството на вътрешните работи, а за новоназначените служители, заемащи длъжности, за които не се изисква първоначална професионална подготовка, обучението се извършва съгласно от инструкторите по стрелкова подготовка в съответните структурни звена на МВР по утвърден индивидуален план.


От казаното за основните правила, свързани с обучението по стрелкова подготовка на полицейските служители, можем да направим следните обобщения и изводи:


На първо място, ще споменем, че този вид обучение, както и всяко друго е подчинено на определена цел. В случая тя е придобиване на теоретични знания и практически умения и навици за използване на огнестрелно оръжие. Става въпрос за законоустановените случаи за прилагане на това полицейско правомощие.


На второ място, ще посочим предпоставките за сигурно и бързо боравене с огнестрелно оръжие, които са задълбочени познания за огнестрелните оръжия и боеприпасите, придобити чрез изучаването им в теоретични занятия по стрелкова подготовка; а също и придобиване на трайни практически умения и навици за работа с огнестрелните оръжия в резултат на редовни практически занятия по стрелкова подготовка.


Трето, от съществено значение са предпоставките за провеждане на качествено и ефективно обучение, а именно наличието на правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие, и правила за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси.


Четвърто, докато нормите, регламентиращи основанията за използване на оръжие, са широкоизвестни, тъй като са регламентирани със закон, то правилата за безопасност са друго нещо. Това ни дава основание още веднъж да ги споменем: видове и системи огнестрелни оръжия на въоръжение в МВР; основни сведения от балистиката; боеприпаси за леки стрелкови оръжия и ефект на тяхното действие; правила за стрелба – основни положения и техники за прицелна и инстинктивна стрелба и правила за носене, съхранение и поддържане на огнестрелното оръжие. Необходимо е да споменем и тактическите действия на служителите при използване на огнестрелно оръжие.


Пето, основополагащ етап е първоначалната подготовка. Това е така, защото без тези познания не може да се пристъпи към следващите етапи.


Шесто, тренировъчната стрелба също е от значение, защото боравенето с оръжие е много специфична дейност.


Седмо, при упражненията по стрелба в условия, близки до реалните, обучаемите овладяват практически използването на огнестрелно оръжие в различни ситуации.


Осмо, в заключение по повод на основните правила, свързани с обучението по стрелкова подготовка на полицейските служители, ще отбележим, че е необходимо да се увеличи хорариумът на стрелковата подготовка. По този начин ще се повиши нивото на практическото обучение. В тази връзка е необходимо и подобряване на условията на провеждане на стрелковата подготовка, съобразени както с дейностите, възложени със Закона за МВР, така и със съвременните стандарти за подготовка.


Теоретично обучение по стрелкова подготовка


От изключително значение за правилната подготовка по стрелба е теоретичната подготовка. Това е така, защото тъкмо тази част от подготовката дава основни познания за мерките за безопасност при работа с оръжие и боеприпаси, за видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси, за правилата и начините на стрелба и за правните предпоставки за неговото използване.


Необходимите познания по стрелба включват:


· техника на прицелна и на инстинктивна стрелба;


· характеристика на огнестрелните оръжия;


· ефект от действието на боеприпасите.


Теоретичната подготовка е необходима и следва да предхожда практическото обучение, защото:


Първо, трябва при това много добре да се познават правилата за безопасност. Тъкмо тяхното познаване е от изключително значение не само за практическото обучение, но и за дейността по противодействие на престъпността и опазването на реда в страната. Това е така, защото непознаването им прави служителя опасен не само за себе си, но и за околните.


Второ, ако служителят не познава т.нар. „ТТ данни“, е невъзможно да се преценява правилното използване на оръжието. Трябва да се познават данните, за да се прецени кои от тях могат да се използват с това оръжие.


Трето, познанията, свързани с балистиката, също могат да се превърнат в сериозна пречка при боравенето с оръжие. Без да изпадаме в подробности, ще отбележим само значението на разстоянието.


Основни изисквания


Преди всичко ще отбележим, че спазването на мерките (правилата) за безопасност е задължително. Това се отнася както при провеждане на учебни стрелби, тренировки и състезания в стрелбища, така и при използване на оръжие от служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения. Имайки предвид целта, обекта и предмета на работата, в нашето изследване ще се опитаме да предадем основните аспекти, отнасящи се до обучението по стрелкова подготовка. Спазването на основните изисквания при изпълнението на служебните задължения след обучението не е предмет на настоящата работа, защото е отговорност на всеки служител.


Първото условие за безопасна работа с огнестрелно оръжие е доброто му познаване. Това е така, защото освен задължителните умения за разглобяване и сглобяване, служителите на МВР е необходимо да познават и предназначението и взаимодействието на частите и механизмите, особеностите на съответната система. В този смисъл можем да определим оръжието като приятел, чиито качества могат да са ни от полза, но само ако познаваме качествата му.

Тук е мястото да посочим едно от основните правила, когато говорим за боравене с огнестрелно оръжие: Безопасно е само изправното оръжие.

Периодично при почистване на оръжието се проверява изправността на частите и механизмите. От най-голямо значение са състоянието на ударно-спускателния механизъм, предпазителните механизми и цевта.


При намаляване на необходимото усилие за задействане на ударно-спускателния механизъм – т.нар. „олекотяване на спусъка“, се създават предпоставки за неволно произвеждане на изстрел.


Друго основно правило, с което всеки служител следва да се съобразява, е, че винаги към всяко оръжие се подхожда като към заредено!

Тази стара максима се е наложила, защото не са един и два случаите на самонаранявания или наранявания на трети лица, а понякога и смъртоносно нараняване, тъкмо защото към оръжието се подхожда лековато и непрофесионално, подценявайки точно този елемент на зареденост.

Така стигаме и до трета основна максима. Тя е, че не се насочва оръжие към човек независимо от абсолютната увереност, че то е незаредено. Специално искаме да отбележим по-правилното използване на думата „незаредено“ вместо „празно“. Според нас празно може да е чекмеджето или портфейлът например. Оръжието и когато не е заредено, не може да се определи като празно, защото пълнителят е на мястото си.


На стрелбище оръжието се насочва единствено по направление на целта. Това правило се е наложило от гледна точка на безопасността. Всяко движение встрани, при това с оръжието в ръка, може да доведе до много нежелани последици. Това се отнася с още по-голяма сила, когато оръжието е заредено.


Показалецът се поставя върху спусъка, след като оръжието е насочено в целта. Това изискване може да се обясни най-вече с това, че до този момент не е необходимо показалецът да е на това място, както се изразяват специалистите – на спусъка. Във всички други моменти той трябва да е обтегнат по протежение на спусковата скоба. Изработването на този траен навик предпазва от нежелан изстрел и в състояние на стрес. Една от целите, които следва да си поставя обучението както в теоретичната си част, така и в практическата, е да се стабилизира и психическата устойчивост на служителите.

Основни забрани


На това място от изложението ще си позволим да посочим и някои от категоричните забрани, които съпътстват процеса на обучение, както всички останали правила, които анализираме.


Първата забрана се отнася до въртенето на оръжието около пъхнатия в спусковата скоба показалец.

Забранява се освен това гледането отпред в цевта на оръжие със затворен затвор, което не е проверено за наличие на боеприпаси. Тази втора забрана също е съществена част от мерките за безопасност и трябва да се спазва с не по-малко чувство на отговорност от предходната. Нещо повече, тя е продължение на правилото, че към всяко оръжие следва да се подхожда като към заредено. Всякакви експерименти, които не са свързани с обучението по стрелба, трябва да се възприемат като опасни и в този смисъл са забранени.

При зареждане на всяко едно оръжие цевта трябва да е насочена в безопасна посока, а на територията на стрелбище – към мишените. Показалецът трябва да е извън спусковата скоба. Смисълът на това правило се свежда до недопускане на произвеждането на неволен изстрел, който да нарани или убие някого, а ако това все пак се случи, както се казва, по невнимание, изстрелът да не уцели невинно лице. Всички забрани, които коментираме до този момент и по-нататък, са съобразени с безопасността при боравенето с огнестрелно оръжие. Част от тях са плод и на случки по време на обучение.


От изключително значение е да се следва изискването за стрелба с всяко оръжие да се използват само боеприпасите, за които то е предназначено.

При функционални смущения в оръжието служителите на МВР трябва да са подготвени самостоятелно да отстраняват засечки при стрелба. В тези случаи оръжието продължава да се държи насочено в безопасна посока, изважда се показалецът от спусковата скоба, изважда се пълнителят от оръжието и се изважда патронът от патронника на цевта. Тази последователност също е съобразена с необходимостта от спазване на правилата за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.


При стрелба с две ръце с пистолет палецът на нестрелящата ръка не трябва да е зад затвора на оръжието, а да е поставен върху палеца на стрелящата, за да не бъде контузен. Трябва да отбележим, че не са един и два случаите на наранявания, които по време на обучение не са фатални и не водят до сериозни проблеми. Не така обаче стоят нещата, когато става въпрос за стрелба в реални условия, където всяко такова нараняване може да се окаже фатално за полицейския служител от гледна точка на продължаване на действията от негова страна.


Забранява се предаването на заредено оръжие без поставен предпазител от едно лице на друго. Същността на тази забрана се състои в недопускане на произвеждането на изстрел, от който да пострада някой от двамата. Неспазването на тази забрана е еднакво опасна както за този, който предава оръжието, така и за лицето, което го взема.

Никога не се подава оръжие на друго лице с насочена към него или към подаващия цев. Дори оръжието да е празно, цевта трябва да сочи в безопасна посока. Казаното по-горе се отнася и за това изискване.


Стрелбата по цел, намираща се над бетон, камък, лед и вода, е опасна, защото може да доведе до рикошети на куршумите или сачмите. Видно от посоченото в правилото се крие и обяснението за неговото спазване.


Казаното дотук за основните изисквания и забраните при боравене с огнестрелно оръжие по време на обучение и имайки предвид тяхното значение както за обучението, така и за боравенето с огнестрелно оръжие в реална ситуация, ни дава основание да направим следните обобщения и изводи:


Първо, ще отбележим, че спазването на основните правила при боравене с огнестрелно оръжие е от най-съществено значение. Това се отнася не само при провеждането на тренировъчния етап, но и в действителна обстановка.


Второ, най-важното условие за безопасно боравене с огнестрелно оръжие е неговото добро познаване. Става въпрос за предназначението и взаимодействието на частите и механизмите, особеностите на съответната система. Това определя и един от основните принципи, а именно, че оръжието може да ни е от полза само ако познаваме качествата му.


Трето, периодично при почистване на оръжието се проверява изправността на частите и механизмите. Това съответства на един от основните принципи, когато говорим за боравене с огнестрелно оръжие – безопасно е само изправното оръжие.


Четвърто, друго основно правило, с което всеки служител следва да се съобразява, е, че винаги към всяко оръжие се подхожда като към заредено. Тази максима се е наложила за намаляване на нараняванията и самонараняванията.

Пето, забраните не са произволни. Те не само са регламентирани, но и са плод на многогодишния опит на специалистите по обучение на служители, свързани с използването на огнестрелно оръжие.


Шесто, регламентирането на забраните не означава само, че нарушителите могат да бъдат санкционирани. В случая става въпрос за избягване на наранявания, и дори на смърт по време на обучението.


Седмо, по-голямата част от забраните са свързани не само с действията на служителя, който се подготвя, или по точно обучава, но и с останалите служители, участващи в обучението. Ето защо тяхното спазване е от изключително значение.


Осмо, последната ни препоръка – също приета като максима, е да не се насочва оръжието към човек независимо от увереността, че не е заредено. Отнася се както по отношение на провеждането на занятия на стрелбище, така и в реална ситуация.


Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие


Правила за безопасност на територията на стрелбище


На последно място, но в никакъв случай не по значение, ще посочим, че служители, които не познават мерките (правилата) за безопасност при работа с оръжие и боеприпаси, не се допускат до стрелба. Практически с това правило се обобщават всички останали, посочени дотук.

За провеждането на занятия се изготвя заповед за стрелба с посочени в нея длъжностни лица. Стрелба може да се провежда само в присъствието на инструктор, преподавател или друго длъжностно лице, имащо законово право да е ръководител на стрелбата. По този начин се придава значение и на формалната част от подготовката за боравене с огнестрелно оръжие. Казано по друг начин, липсата на заповед за такова занятие с указаните по-горе подробности прави занятието нелегитимно и следва да не се провежда.


Препоръчва се използването на качествени антифони за защита на слуховия апарат. Използват се и защитни очила (по възможност със странични предпазители) за избягване на нараняванията от изхвърлени гилзи, барутни частици и др. Това правило не може да се приравнява на останалите, които имат за цел да предпазят от наранявания, и дори от смърт. То има за цел да направи защитата на преподавателите и обучаемите по-осезаема, с което да се повиши ефективността на процеса на обучение.


Ежедневното обучение по стрелкова подготовка няма нищо общо с което и да е друго занятие, където грешките са поправими. Обратно, при стрелковата подготовка грешките са непоправими. Това само по себе си прави всяко изискване или забрана абсолютно задължителна. Колкото до предпазните средства за очите и ушите, те са задължителни от гледна точка на здравето на всички участници в занятието. И докато обучаемите са за определен срок, то преподавателите и инструкторите се предполага, че ще провеждат тези занятия с години. Това налага предприемането на необходимите мерки, подробно указани в нормативните актове и документи.


Забранява се наместването на очилата и антифоните с оръжие в ръка! Тази забрана до голяма степен е част от посочените по-горе забрани. Това е така, защото, ако трябва да обобщим, ще посочим, че всякакви действия извън огневата линия със заредено оръжие може да се тълкуват като особено опасни и съответно не трябва да се допускат. Казано накратко, в стрелбището всяко действие от страна на обучаемите следва да се съгласува с обучителя. Всяко отклонение от това поведение трябва да се тълкува като нарушение и в този смисъл следва да се санкционира. В този смисъл е и следващото изискване.


   

Оръжието се изважда от кобура, калъфа или транспортния куфар само на определените за това места.


Забранява се изваждането на оръжието зад огневата линия, докато на нея се провежда стрелба. Това е така, защото пред съответното лице, освен мишени, има и други лица. Неслучайно се говори за мерки (правила) за безопасност. Казано по друг начин, в стрелбището оръжието следва да се изважда само когато ще се провежда стрелба, а тя се провежда на огневата линия.



Оръжието се насочва единствено от огневата линия към целта.


                   

Забранено е насочването му надолу, встрани и назад.

Влизането и излизането от огневата линия става само с разрешение на водещия стрелбата. Това правило също може да се приеме като обобщаващо. Във всяка задача в система с йерархична структура следва да се спазват определени правила и да се изпълняват заповедите на съответния ръководител. Това в най-голяма степен трябва да се отнася за случаите при боравене с огнестрелно оръжие. Неслучайно водещото изискване, при това не само при боравенето с оръжие, е дисциплината. Тя спомага за спазването на регламентираните правила, включващи изисквания и забрани. Всяко отклонение от тях може да се окаже опасно. Смисълът на тези занятия е не само обучаемите да се научат да произвеждат точни изстрели, но и да боравят правилно с огнестрелното оръжие. Именно това трябва да е основното изискване, когато говорим за стрелкова подготовка.


Стрелба може да се води след командата „ОГЪН“ до командата „ПРЕКРАТИ СТРЕЛБАТА“. Казано по друг начин, само в този диапазон.

При команда „ПРЕКРАТИ СТРЕЛБАТА“ всички стрелящи трябва да спрат да стрелят и да обезопасят оръжията си. Тази команда може и трябва да бъде подадена от всяко лице, присъстващо на стрелбището, при забелязване на предпоставки за нещастен случай. Казаното ни дава основание да направим извода, че в случай на проблем сигнал може да подаде и някой от обучаемите. Това също може да се определи като начин на предприемане на мерки за безопасност.


Важно е да отбележим и начина на обезопасяване на оръжието. То се извършва в следната последователност:


1. Поставя се предпазителят. Това е първото и най-важно действия от страна на обучаемия. Неправилното му изпълнение или липсата на такова може да доведе до нежелани последици.

Това може да се приеме и за временно обезопасяване: при невъзможност да се извади пълнителят да се дръпне блокът и да се провери патронникът на цевта.


2. Отстранява се пълнителят. Това е второ действие, също от изключително значение. Оставянето на пълнителя е също възможност за настъпване на последици с фатален край.

3. Отстранява се патронът от патронника на цевта. Това трето действие е на практика невъзможно без първите две. Трябва обаче да се каже, че е необходимо отново да се премахне предпазителят, за да може да се отстрани патронът от цевта. Ролята на предпазителя се състои в това да не може да се извършват каквито и да е действия с оръжието.


От изключително значение е да се каже, че при всички тези действия оръжието се държи в безопасна посока.


Ако по време на стрелбата с пистолет или револвер се налага кратка почивка, задължително показалецът се изважда от спусковата скоба. Ръката с оръжието се отпуска, като оръжието остава насочено в безопасна посока или се опира на плота, ако има такъв. Забранява се насочването на оръжието към краката или към пода на стрелбището непосредствено пред стрелящите. Това положение на обучаемия и оръжието ще бъде наричано по-нататък ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЧИВКА.

Всички тези действия са не просто необходими. Те са задължителни и от съществено значение както за обучаемия, така и за другите лица в стрелбището. Спазването на дисциплината и указанията в тази връзка на водещия занятието следва да се възприемат като заповед.

След приключването на стрелбата оръжието се обезопасява в следната последователност:


1. Поставя се предпазителят (временно обезопасяване)

2. Отделя се пълнителят, а при револверите се спуска барабанът и се изваждат гилзите

3. Проверява се за наличието на патрон в патронника на цевта на пистолетите, картечните пистолети, автоматите, пушките и карабините. (Трябва обаче да се каже, че е необходимо отново да се свали предпазителят, за да може да се отстрани патронът от цевта.)

4. Оръжието се държи с отворен затвор и насочено в безопасна посока по начин, даващ възможност на инструктора или ръководителя на стрелбите да се убеди, че оръжието е обезопасено.

След приключване на стрелбите оръжието се поставя на предпазител и се полага според установения ред на стрелбището. Това може да бъде на плота, земята или на съответните масички с насочена към линията на мишените цев. Алтернатива на това е прибирането му в кобура или в транспортния куфар.

Друго съществено, свързано със стрелбата, е, че мишените се проверяват и гилзите се събират само след като всички стрелящи са прекратили стрелбата и са проверили и положили своите оръжия. По този начин се потвърждава правилото, че обучението по стрелба не завършва с изстрелването на патроните. Подобно на лекциите в теоретичната подготовка и при занятията, свързани с практическото използване на оръжието, има известна последователност, чието спазване е важно за подготовката, а също и за безопасността по време и след стрелбата. За да сме сигурни за всичко, което се случва по време на занятие по стрелкова подготовка, считаме за уместно да се спазват стриктно указанията на водещия занятието. С други думи стрелбата трябва да се счита за преустановена, когато реши и съответно оповести съответният инструктор или преподавател.


Често се случва по време на стрелба да възникне засечка. В такъв случай, ако стрелящият служител не може сам да отстрани засечката, е необходимо да потърси помощта на съответното длъжностно лице, ръководещо стрелбата. От съществено значение е да се отбележи, че през това време обучаемият трябва да държи оръжието насочено към линията на мишените с изваден от спусковата скоба показалец и вдигната свободната му ръка. Позволяваме си да предложим това правило, намерило място в методиката, да се регламентира като задължение. По-конкретно става въпрос за това при всяка нередност, в т.ч. и засечка, обучаемият да се счита задължен да уведоми водещия занятието, при което да спазва неговите разпореждания.

Правила за безопасност при използване на оръжие
от полицейските служители в населени места


Преди всичко ще отбележим, че служителите на МВР, които имат право да използват оръжие, носят наказателна отговорност при поразяване на странични лица от пряко попадение или рикошет.


При достатъчно голяма дистанция до противниците задължително се застава зад някакво прикритие срещу куршумите. На улицата това може да бъде ствол на голямо дърво, различни бетонни и каменни съоръжения, включително и декоративни, ъгли и входове на сгради, паркирани автомобили.


Казаното ни дава основание да отбележим, че само заставайки зад блока на двигателя на обикновените небронирани автомобили, служителят е надеждно защитен! В тази връзка, ако наоколо няма подходящо прикритие, задължително се заляга, за да стане служителят по-малка по площ, а оттам и по-трудна цел.


Най-важното е да се постигне желаният резултат с минимален брой изстрели.


В населените места съществува опасност всеки куршум, който не е поразил престъпника, да порази невинен човек. Това само по себе си налага, ако съществува опасност за околните, по възможност да се търси друга позиция.

Друго съществено правило е, че с автоматичните оръжия на оживени места следва да се стреля на единичен режим на огъня. Това е така, за да не се застрашават околните. Казаното налага предпазителят на зареденото оръжие да се освобождава непосредствено преди стрелбата.

Твърде важна особеност е, че със заредено оръжие без поставен предпазител не се влиза и излиза от автомобили, не се преодоляват препятствия.


От съществено значение е изискването при стрелба от бойниците на бронирани автомобили предпазителят да се освобождава и оръжието да се зарежда само след като цевта е извадена извън бойницата и стои стабилно в нея. Във връзка с това произвеждането на изстрел в купето на брониран автомобил може да има тежки последици за хората, намиращи се вътре.


При предупредителен изстрел във въздуха винаги се преценява дали изстреляните куршуми не застрашават лицата, намиращи се във високи сгради наоколо, дали няма да бъдат засегнати електропроводи и др. Трябва да отбележим, че опасни са и свободно падащите след такъв изстрел куршуми.


В населените места при предупредителен изстрел с използването на бойни патрони с куршум, освен във въздуха, може да се стреля и в друга безопасна посока, например в ствол на голямо дърво, рохка пръст и др. С други думи целта е да се избегне опасност от прострелване на лица от пряко попадение или рикошет, както и да не се причинят големи материални щети.


В ЗМВР и в европейското законодателство няма понятие „респектиращ изстрел“ (предупредителен). Всеки такъв изстрел може да нарани невинно лице и не е регламентиран от закона.


Интерес представлява и изискването при движение с оръжие в ръка показалецът задължително да бъде изваден от спусковата скоба и оръжието да бъде насочено в безопасна посока. Това налага в тесни помещения и при къси дистанции до противника оръжието да се държи близо до тялото. Освен това врати и завеси се преместват само с нестрелящата ръка, а най-добре с крак. Важно е да отбележим, че оръжието следва да се носи така, че да не може да бъде хванато или избито от нападател. Само по себе си това налага и да не се носи толкова напред, че да издава приближаването на служителя до врати или ъгли.

Отличителна особеност представляват действията на полицейския служител при респектиране на престъпник с оръжие на съвсем къса дистанция. В този случай оръжието трябва да не се опира с цевта в тялото му. Това е така, защото:


първо, съществува опасност от неволното му прострелване;

второ, оръжието лесно може да бъде избито. Важно е да се знае, че пистолетите, използващи енергията на отката при къс ход на цевта (ТТ, ЧЗ-75, ЧЗ-85, Аркус-94, Аркус-98 и мн. др.), когато са заредени, при натиск отпред върху дулото се отключват и не могат да произведат изстрел!

Освен това пробивната способност на куршумите, облечени с цяла ризница, предназначени за стрелба с оръжията на въоръжение в МВР, е голяма. При стрелба от къси дистанции те почти никога не остават в тялото на лицето, срещу което се използват. Раневият канал има входящ и изходящ отвор. Затова винаги задължително се преценява какво има зад лицето, което ще бъде обстрелвано [9]. По-конкретно става въпрос за наличието на странични лица, които могат да бъдат ранени или убити. Когато става въпрос за стрелба на късо разстояние и използване на мощни оръжия, например автомати „Калашников“, дали няма да се получат рикошети от бетонна или каменна повърхност, които да застрашават стрелящия или лицата около него.

Все в тази връзка към паднал на земята по време на престрелка противник следва да се придвижваме особено внимателно – с готово за стрелба и прицелено в тялото му оръжие. Необходима е преценка за състоянието на падналия, което може да не е тежко. Нещо повече, дори той може да е паднал на земята от страх, без да е изобщо поразен. Абсолютно недопустимо е заставането с гръб към прострелян противник. Трябва да отбележим и това, че смъртта се установява само от лекар.

Ключова роля имат и действията в случаите, когато опасността е преминала и нищо вече не застрашава живота на служителя на МВР или на други лица. В тези случаи оръжието задължително се обезопасява и се прибира в кобура. Прави се необходимото за своевременно оказване на медицинска помощ на ранените. Казано по друг начин, целта при използването на оръжие е не непременно умъртвяването на противника, а неговото обезвреждане с нанасяне на възможно най-малко вреди.


Именно тези са едни от най-важните аспекти на обучението във връзка с използването на оръжие от полицейските органи. Това налага и оказването на първа медицинска помощ, при което е необходимо:


· да се установи наличието на съзнание, на самостоятелно дишане и пулс на сънната артерия на поразения;

· да се огледа тялото на поразения за видими огнестрелни наранявания;


· при нарушаване на съзнанието да се постави поразеният в хоризонтално положение, с глава, изтеглена назад и встрани, с цел осигуряване на свободно проходими дихателни пътища;

· при наличие на обилно кървящи рани на крайниците – до идването на линейка да се постави турникет над раната и да се направи притискаща превръзка, за да се спре кръвотечението.

Следва да отбележим и това, че за всеки случай на използване на огнестрелно оръжие полицейският служител е длъжен:

· незабавно да уведоми дежурния по поделение;

· след завръщането в поделението да изготви докладна записка, в която да впише кога, къде, против кого е използвал оръжието си, обстоятелствата, при които го е използвал, количеството и резултата от изстреляните патрони.


Степенуването на тези действия е продиктувано от получаването на информация за случилото се в поделението, където работи съответният полицейски служител, от една страна, и от друга, за получаването евентуално на допълнителни указания за евентуални действия. В тази връзка е необходимо да се вземат мерки за запазване на местопроизшествието. Това е така, защото тъкмо на местопроизшествието най-вече могат да се докажат правомерните или не действия на полицейския служител. Това се отнася както за правните основания, така също и най-вече за неговите действия от тактическо естество.


Основни елементи на техниката за стрелба
с огнестрелно оръжие


Когато говорим за методика при използването на оръжие от полицейските органи, ще си позволим да започнем с прицелването. Това от само себе си налага да споменем, че при стрелбата се използват:

· прицелна стрелба;

· защитна (инстинктивна) стрелба.

В реална обстановка, ако обстоятелствата позволяват, трябва да се използва прицелна стрелба. В отделни случаи може да се използва и инстинктивна стрелба. Това са случаите на защита от застрашаващо живота нападение, а също и при недостиг на време и осветление. При тези обстоятелства полицейският служител има оперативната самостоятелност за преценка и на тази основа избор за действие. Освен това служителят сам трябва да избере дали по време на прицелването ще държи двете си очи отворени, или ще затвори едното си око.


Важно е да отбележим, че при прицелната стрелба оръжието се насочва така, че мислената права линия (линията на меренето (прицелването), която свързва окото, средата на мереца (мерника) и върха на мушката, да сочи целта (мерната точка).


Трябва да отбележим, че съществуват и някои особености в зависимост от вида и мястото за стрелба. Така например при прицелване с мерни приспособления от открит тип мушката е в средата на прореза на мерника и горният ѝ край е на едно ниво с горния ръб на мерника (равна мушка) – например при пистолетите.


При прицелване с мерни приспособления от закрит тип горният край на стоящата вертикално мушка трябва да се появи в средата на отвора (блендата) на мерника.

За стрелба могат да се използват оптически мерници, лазерни прицели и др.


При огнестрелни оръжия, използвани за полицейски цели, мерната точка и средната точка на попаденията (СТП) при специфична за огнестрелното оръжие дистанция е желателно да бъдат в средата на целта.

При тази дистанция трябва да се избере центърът на целта като мерна точка.


Вземайки предвид траекторията на куршума, може да се наложи мерната точка да е по-високо (целта не се вижда) или по-ниско (целта е отгоре). Например пистолет „Макаров“ се привежда към нормален бой на дистанция 25 м, при която СТП е с 12,5 см над мерната точка.


Твърде важно е да отбележим, че грешките в прицелването намаляват резултатността на попадението.


Най-честите грешки са висока, ниска, лява или дясна мушка.



Съществуват и други особености. При мрачно време например, а също и на здрачаване, мушката изглежда по-малка. Това се отнася и за случаите при тъмен заден фон, което може да предизвика висока мушка.


При прицелването с осветена отгоре мушка тя може да изглежда по-голяма и това да предизвика ниска мушка.


По-силна светлина, идваща отстрани, прави осветената страна на мушката да изглежда по-голяма и това може да наклони мерника към по-тъмната страна.


От съществено значение е и че човешкото око не може да вижда едновременно ясно мерника, мушката и целта. За да се избегнат грешки, зрението трябва да се фокусира главно върху мерните прибори. Това е така, защото в тези случаи целта се вижда неясно.

Погрешни движения при произвеждането на изстрела също така влошават резултатите от попаденията. Но те са различни от грешките при прицелването и не бива да се бъркат с тях.


При защитната (инстинктивната) стрелба оръжието бързо се насочва към целта:

· чрез грубо прицелване посредством мерника и мушката;

· без прицелване.

Заключение

От казаното за методиката на обучение по използването на оръжие от полицейските органи можем да направим следните обобщения, изводи и препоръки:


Първо, обучението по използване на оръжие, освен че е основано на хипотезите в ЗМВР като основания за използване на това полицейско правомощие, е правно регламентирано и с ръководство по стрелкова подготовка, съдържащо основно методически указания.

Второ, подходът при подбора на тактическите похвати, свързани с използването на оръжие, е не по-маловажен от основанията.

Трето, самото обучение по стрелкова подготовка е подчинено на свои цели и задачи.

Четвърто, обучението по стрелкова подготовка има за основна задача практическата подготовка. В него обаче се съдържат и елементи на теоретична подготовка. Това само по себе си означава, че теоретичните и практическите аспекти не само са взаимносвързани, но и необходими за всяко такова обучение.

Пето, от голямо значение е добре да се познават правилата за безопасност. Тъкмо тяхното познаване е от изключително значение не само за практическото обучение, което от своя страна е от значение за дейността по противодействие на престъпността и опазването на реда в страната. Това е така, защото непознаването им прави служителя опасен не само за себе си, но и за околните.

Шесто, познаването на ТТ данните на оръжието също е от голямо значение, защото в противен случай е невъзможно да се преценява правилното използване на оръжието.

Седмо, от значение са и познанията, свързани с балистиката. Обратното също може да се превърне в сериозна пречка при боравенето с огнестрелно оръжие. Отнася се най-вече за разстоянието.

Осмо, съществуват определени правила за боравене с оръжие, които са от особено значение както по време на обучението, така и при практическото боравене с оръжие. Става въпрос за това, че безопасно е само изправното оръжие. Друго основно правило, с което всеки служител следва да се съобразява, е, че винаги към всяко оръжие следва да се подхожда като към заредено.

Девето, регламентирани са и определени забрани, някои от които са посочени в методиката като изисквания. Първата от тях и вероятно по значение е, че трябва да се следва изискването за стрелба с всяко оръжие да се използват само боеприпасите, за които то е предназначено. Забранява се предаването на заредено оръжие без поставен предпазител от едно лице на друго. Същността на тази забрана се състои в недопускане на произвеждането на изстрел, от който да пострада някой от двамата. На последно място, но в никакъв случай не по значение, ще посочим, че служители, които не познават мерките (правилата) за безопасност при работа с оръжие и боеприпаси, не се допускат до стрелба.

Десето, забранено е наместването на очилата и антифоните с оръжие в ръка. Тази забрана до голяма степен е част от посочените по-горе забрани. Казано по друг начин, всякакви действия извън огневата линия със заредено оръжие могат да се тълкуват като особено опасни и съответно не трябва да се допускат. Казано накратко, в стрелбището всяко действие от страна на обучаемите следва да се съгласува с обучителя. Всяко отклонение от това поведение трябва да се тълкува като нарушение и в този смисъл следва да се санкционира. В този смисъл е и следващата забрана, а именно за изваждането на оръжието зад огневата линия, докато на нея се провежда стрелба. Това е така, защото пред съответното лице, освен мишени, има и други лица. Неслучайно се говори за мерки (правила) за безопасност. Казано по друг начин, в стрелбището оръжието следва да се изважда само когато ще се провежда стрелба, а тя се провежда на огневата линия. Забрана съществува и за насочването на оръжието надолу, встрани и назад.
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ж) След един празен интервал следва изложението.


5. За основния текст се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.


6. Заглавията на отделните части/точки са с букви Small Caps, Bold, 11 pt, центрирани. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.


7. Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Segoe UI, 8 pt, разстояние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия ред на абзаца – 0 см.


8. След един празен интервал от основния текст следва Библиография, 9 pt, центрирана, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът за библиографско описание; висящ първи ред – 0,8.

9. Таблици, фигури и източници


а) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, номерацията им е с арабски цифри.


б) Думата Таблица се изписва изцяло, с редовни букви, Bold, Italic. Заглавието на таблицата се изписва на същия ред, с редовни букви, само Bold, без отстъп, двустранно подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките започват с главна буква, а в края им не се поставя точка.


в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 11,5 см (пропорционално). Думата Фигура се изписва с редовни букви, Bold, а заглавието на фигурата се изписва на същия ред, с редовни букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно подравнено, преди фигурата.


г) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и следва текстът, 8 pt, Italic.


10. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н.


11. Библиографските позовавания се посочват в текста с номера, след като са подредени по азбучен ред в Библиографията; номерата им се поставят в квадратни скоби, например [1; 3 – 7] и т.н., а посочените страници от източниците: [1: 73].

12. В края се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор.

INSTRUCTIONS

for presenting the materials for „Scientific works“ of HSSE

Section I. GENERAL PROVISIONS

1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific works“ shall be issued in a single booklet form, but also in an online version posted on the website of HSSE – www.vusi.bg; and are also a full-text indexed edition at www.ceeol.com.

2. The materials must have an original scientific contribution and a JEL code.

3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific works“ – Bulgarian, Russian, English, German, and French. The abstract and keywords to each of them are in English (if the text is in Bulgarian language) and in Bulgarian (if the text is in a foreign language). The title and author/s are given translated after the main title and the author/s in the same relevant way.

4. The volume of each material is from 20 to 80 p., format 16 x 23 cm, with font Segoe UI, 10 pt, distance Single, justified text, indent the first line 1 cm.


5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results of the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries.


6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material.


7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to October 10.


8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which is sent to the official e-mail to members of the Editorial Board – info@vusi.bg.


Section II. TERMS OF PUBLICATION


1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same scientific field and be approved or rejected by the Editorial Board of „Scientific works“.

Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS


1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program) as a disk studios are saved in file format doc. The file is not archived.


2. For text formatting the menus in Word 2003 is configured as follows:


		Page setup:

		Margins: Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,25; Right – 2,25 cm



		

		Gutter – 0; Header – 1,5 cm; Footer – 1,5 cm



		

		Paper Size: 16 x 23 cm



		Format:

		Font: Segoe UI; Font style – Regular; Size – 10



		

		Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0





3. The pages are not numbered.


4. The first page is formed as follows:


a) At the top in Bulgarian and English in capital letters is shown „Scientific works“ of HSSE and the scientific direction.


b) After a space in regular letters, 12 pt, Bold, displays the title of the Bulgarian language (if the text is in Bulgarian language) or in the respective language (if it is a foreign language) and is centered.


c) After a space with regular letters, 11 pt, Bold, the names of authors – the full first and last name of author/authors (if more than three are allowed initials acronym of own names) academic titles and degrees in Bulgarian (if the text is in Bulgarian language) or in respective foreign language (if it is a foreign language) are written.


d) The next line displays with regular letters, 11 pt, Italic, the institution which the author presents.


e) After a space title, the authors' names and institution, which present are shown only that all 10 pt (if the text is in Bulgarian language) or in Bulgarian language (if it is a foreign language) in the same way in the English language.


f) After a space with regular letters written Abstract: in English with Italic is placed the summary. On a new line also with regular letters are written the Keywords: and in English also in Italic the keywords are written (both 9 pt) (if the text is in Bulgarian language); or a Резюме: and Ключови думи: (if the text is in a foreign language).


g) After a space the exposition follows.


5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.


6. The titles of individual parts/items are letters Small Caps, Bold, 11 pt, centered. Before and after the section headings is allowed a blank space.


7. The footnotes are: justified text, font Segoe UI, 8 pt, distance Single, off the top, bottom, left and right – 0 cm, indent the first line of the paragraph – 0 cm.


8. After a blank space from the basic text should follow Bibliography, 9 pt, centered, as in the shaping are respected alphabetical order by surname and ISBDs; hanging first row – 0,8.

9. Tables, figures and sources


a) The tables, charts and figures are in black and white, they are incorporated into the text, their numbering is with Arabic numerals.


b) The word Table is written entirely in regular letters, Bold, Italic. The title of the table is displayed on the same line, in regular letters, only Bold, without indentation, justified text before the table. The text and the names of the parameters in the header begin with a capital letter, and they do not end with a point.


c) The maximum permissible width of the figures and the charts is 11,5 cm (proportionately). The word Figure is shown in regular letters, Bold, and the title of the picture is displayed on the same line, in regular, but Bold, Italic, without indentation, justified text before the figure.


d) The sources of tables, graphs and figures indicated below: Source: and follows the text, 8 pt, Italic.

10. The mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the printing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc.


11. The bibliographic references are given in the text with numbers after they are arranged in an abstract order in the Bibliography; their numbers are placed in square brackets, for example [1; 3 – 7], etc., and those pages of sources: [1: 73].


12. At the end the names of the author/s, his/their addresses, telephones, e-mails are indicated. It is referred and who is the leading author.
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