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УКАЗАНИЯ 
за представяне на статиите за „Годишника на ВУСИ“ 

 
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Годишникът на ВУСИ се издава в няколко отделно оформени научни направле-
ния: Политика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право и Сигурност. Го-
дишникът се издава като единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, по-
местена на сайта на ВУСИ – www.vusi.bg; също така са пълнотекстово индексирано 
издание на https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2897. 
2. Статиите трябва да имат оригинален научен принос. Обзорни статии се печатат с 
изричното съгласие на Редколегията. 
3. Статиите се представят на един от работните езици на Годишника: български, 
руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към статията са 
съответно на английски език (ако статията е на български език) и на български език 
(ако статията е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съот-
ветен начин се дават преведени заглавието и автора/ите. 
4. Обемът на всяка статия е до 6 стр. А4, с шрифт Arial, 10,5 pt, разстояние Single, 
двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см. 
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на 
резултатите, за стиловото и езиковото оформление на статиите и резюметата. 
6. Всеки автор може да участва в Годишника с една статия самостоятелно и/или с 
една в съавторство, но с не повече от общо две статии. 
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 1 юни до 10 октомври. 
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра и в електронна версия (в 
MSWord format), която се изпраща на служебната електронна поща на членовете на 
Редколегията – info@vusi.bg. 

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

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

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

for Yearbook of Higher School of Security and Economics 
 

Section I. GENERAL PROVISIONS 
1. The Yearbook of Higher School of Security and Economics is issued in separately 
formed scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law and 
Security. The yearbook is published as a single book, but also in an online version pub-
lished on the website of the Higher School of Security and Economics – www.vusi.bg; and 
are also a full-text indexed edition at https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2897. 
2. Articles shall have an original scientific contribution. Review articles are printed with the 
express consent of the Editorial Board. 
3. Articles are presented in one of the working languages of the Yearbook: Bulgarian, 
Russian, English, German, French. Resume and keywords to the article are respectively 
in English (if the article is in Bulgarian) and in Bulgarian (if the article is in a foreign lan-
guage). After the main title and author/s in the same respective manner the translated title 
and the author/s are given. 
4. The volume of each article is up to 6 p. A4, font Arial, 10,5 pt, Single spaced, aligned on 
both sides, first line intent 1 cm. 
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results, 
of the stylistic and linguistic layout of articles and resumes. 
6. Each author can participate in the Yearbook with one article individually and/or with one 
co-author, but with no more than two articles. 
7. The articles are transmitted to the Editorial Board from June 1 to October 10. 
8. Each article is presented in two printed copies and in an electronic version (in MSWord 
format), which is sent to the official e-mail of the Editorial Board’s members – in-
fo@vusi.bg. 
 

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

 
Section III. TECHNICAL GUIDELINES 

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

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
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3. Pages are not numbered. 
4. The first page of the article is formed as follows: 
1) On top of the page in Bulgarian and English in capital letters are written YEARBOOK 
OF HIGHER SCHOOL OF SECURITY AND ECONOMICS and scientific direction. 
2) After a space in regular letters is written the name of the article in Bulgarian (if the arti-
cle is in Bulgarian) or the respective foreign language (if the article is in a foreign lan-
guage) and is centered. 
3) After a space in lowercase are written the names of the authors – the full name and 
surname of the author/authors (if they are more than three, initials acronym of their names 
is allowed), academic titles and degrees in Bulgarian (if the article is in Bulgarian) or the 
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Съвременните политици
приличат повече на амбулантни търговци,
отколкото на държавници

акад. Димитър Димитров

Българска академия на науките

Modern politicians are more like traveling salesmen than statesmen


acad. Dimitar Dimitrov

Bulgarian Academy of Sciences


Abstract: In this article, the subject of research and analysis are the problems related to the health of democracy, and especially the new conditions that post-democracy creates. In the long run, we should expect some erosion of democracy, as we witness an ever-increasing distance, distrusted and fed up with the demands of maximum democracy.

Key words: democracy, post-democracy, erosion of democracy, political communication, private power

Здравето на демокрацията е в опасност. Новите предизвикателства пред постдемокрацията


За всеки изследовател, дръзнал да се докосне до поставените в статията проблеми, съществува реална опасност да чуе възгласи от „Осанна!“ до „Разпни го!“. Съзнавам тази опасност особено сега, когато „барометърът“ на общото настроение в съвременните общества непрекъснато клони към скептицизъм. И все пак, скъпи мои читатели, това, което искам да ви кажа, може би ще ви изненада, но, надявам се, че ще ви предизвика да мислите по-сериозно за онези страхове, които бавно, но сигурно рушат устоите, политическото здраве на демокрацията. А друг лекар, който да защити това здраве, освен нас самите, няма.


Днес сме свидетели на нарастващо недоверие към големите теоретични системи, на разрушаване на утвърдените митове, и на особено недоверие към онези, които често си присвояват правото да говорят вместо другите, като използват тяхното послушание и търпение.


За тези метаморфози в нашия обществен живот говори с тъга и силна критична мисъл френският социолог Мишел Мафезоли. Според него днес сме свидетели как „интелектуалецът“ загуби статута си на повелител на мисленето и стана „експерт“. С други думи от възвишената представа за него не остана нищо. Политиците също изгубиха уважение. Ако не са подозирани в корупция, снизходително биват разглеждани като смешно жестикулиращи и говорещи странен език комедианти. Основната им грижа е да се показват по масмедиите, да се грижат предимно за „комуникацията“ и да участват в плоски публични дебати. До такова ниво са изпаднали представителите на „общите интереси“. Що се отнася до журналистите, те, уви, се задоволяват само с изваждането на показ на обкръжаващия идиотизъм [4: 9]!


Онова, което трябва да плаши съвременните политици и държавници, е фактът, че в споменатите условия е зейнала огромна пропаст между представителите и представените. Любовта и уважението между управляващи и управлявани с панически страх много бързо напускат политическия терен, а дебатът на идеите губи своята магическа сила. Все по-често ставаме свидетели на отхвърлянето на типични за модерността цели и ценности, на разширяващия се разлом между напътстващите и просто живеещите хора. И точно в тази празнота, която ражда споменатия разлом, се загнездват различните форми на фанатизъм, расизъм и ксенофобия, които рушат устоите на демокрацията.


Върху този процес на разрушаване на устоите на демокрацията силно влияние оказва както липсата на интересни идеи, така и приспивното мъркане на самозвани експерти, и най-вече заместващите мисълта на учения жаргони, чийто налудничав характер обезверява хората. Изследвайки тези процеси, Мишел Мафезоли отбелязва с тревога: „Все повече стават нямащите какво да кажат, които обаче приказват на висок глас. Именно това се стреми да се налага. Отблъскваща идеология, в която посредствеността и господството на медиите се вплитат в кръвосмесителен спазъм“ [4: 12].


Именно този спазъм се явява своеобразно убежище на блокиращия мисълта конформизъм, който няма намерение „да постави под съмнение сигурността на мисловните крепости“. Има и други фактори, които оказват влияние върху този процес, а те са свързани с изчерпилите вече своите възможности репрезентативни системи, с преобладаващия екзистенциален „номадизъм“, на които отговор трябва да даде силата на интелектуалната подвижност, чиято основна ценност е смелостта на мисълта. За тази сила Мишел Мафезоли отбелязва тревожно: „Не липсват илюзии, които се опитват да мерят мисълта с аршина на професионализацията, на утилитаризма, на политиката, даже на критиката. Но само смелостта е нейният жребий. И срещу фалшификаторите на духа с техните оловни подметки мисълта напомня, че фактът си остава факт. И че няма смисъл да се отрича или опровергава“ [4: 14].


За повечето изследователи на демокрацията, и най-вече на цялостния демократичен процес, не е тайна, че стремежът към идеалната, максимална, демокрация минава през периоди, случаи на упадък в демократичния момент, които водят до неизбежни кризи и промяна, която се характеризира с появата на нови идентичности, определящи изискванията към съвременното всеобщо избирателно право. Именно тези процеси ни убеждават, ни карат да вярваме, както отбелязва английският социолог Колин Крауч, че: „През повечето от времето трябва да очакваме ентропия на демокрацията. И тогава става важно да разберем действащите в нея сили (на ентропия) и съответно да приспособим нашия подход към демокрацията. Егалитаристите не могат да върнат назад настъпването на постдемокрацията, обаче вместо просто да я приемаме, ние трябва да се научим да се оправяме с нея, като я омекотяваме, коригираме или дори предизвикваме“ [2: 19].


Твърдението на Колин Крауч, че не всичко е добре, особено като се има предвид сегашното състояние на нашата демокрация, е аргументирано защитено в неговото монографично изследване „Постдемокрация“ (2012). В него той описва предимствата и недостатъците на два подхода, които са свързани, от една страна, с оптимистичното виждане на сегашната демокрация, а от друга, с негативното виждане за демокрацията, свързано най-вече с оплакванията, че на политиците им се търси прекалено често сметка за техните действия и почтеност, а главите им се подлагат на дръвника. В заключение авторът отбелязва, че: „Демокрацията се нуждае и от двата подхода към гражданите, но в наши дни значително повече подчертават отрицателния“ [2: 21]. Споделям тревогата на автора особено когато се лансира идеята, заложена в пасивния подход към демокрацията, че политиката по същество е работа на елитите. И тук е мястото да споменем разбирането за политиката на класиците, като Макс Вебер. Според него „Политиката означава мъчително, бавно дълбаене в яки греди, извършвано едновременно със страст и верен поглед. Напълно вярна е мисълта, потвърдена от целия исторически опит, че възможното не може да бъде достигнато, ако в света отново и отново не са се стремили към невъзможното. Но човекът, способен на това, трябва да бъде водач и още – той трябва да бъде в най-простия смисъл на думата герой“ [1: 104].


И все пак нека не забравяме, че изследователите, дори и тези от тях, които си задават въпроса „Каква е дълбоката същност на политиката?“, съвсем основателно се притесняват дали нещо не им убягва от погледа. Политикът според нас е герой с определена многолика същност. Двойствената и противоречива природа на политика понякога става свидетел на рухването на много надежди, на много мечти и само твърдата вяра и дух могат да го избавят от водовъртежа на безмилостния живот. И затова Макс Вебер е прав, когато прави следния извод: „Само този, който е уверен, че няма да се пречупи, ако от неговата гледна точка светът се окаже твърде глупав или твърде подъл за това, което той иска да му предложи; този, който въпреки всичко би казал „и все пак“ – само той има „призванието“ на политик“ [1: 104 – 105].


Ето защо сърцевината на политика, на неговото поведение се определя до голяма степен и от призванието. В днешното време, което се отличава с понякога груб практицизъм, липсата на призвание може да доведе до създаване, изграждане на карикатурни образи на политици, сякаш изплували от „тъмното нищо“ да разрушават светове и държави, да предизвикват международни, световни конфликти и войни. Историята на света е пълна с такива примери, но е жалко, че ние, хората, не се учим от тях и сляпо се доверяваме на следващите, още по-страшни и опасни карикатурни „герои“.

Стремежът на изследователите да разкрият дълбоката истинска същност на политиците крие много подводни камъни и неочаквани препятствия. Изправя пред изпитания не само техните професионални качества и подготовка, но и техния морал и култура. За това какво представляват личностите в научната област Макс Вебер е категоричен. „В научната област „личност“ има само онзи, който служи единствено на делото си (sahe). И не само в научната област е така“ [1: 113 – 114].


Признавам си, че от респект и безкрайно уважение отделих повече време на великия учен Макс Вебер – социолог и прекрасен изследовател на човешката природа, но ще завърша с неговия актуален и днес призив към учените, че е време да „отпратим демокрацията там, където ѝ е мястото“, и да се посветим на науката, възприемана като „духовно-аристократично занятие“ [1: 110].


Като приемам за основа на моето изследване и анализ този свещен принцип, ще се опитам както да представя някои изводи и разсъждения за качествата на политиците, така и да потърся отговор на въпроса „Каква е разликата между тях и държавниците?“.

Каква е разликата между държавника (водача) и политика


Истинският политик се изгражда трудно, необходими са грижи за развитието му като професионалист особено когато той се е родил и израснал във враждебна, ограничена среда, чужда на обществения и държавния интерес. Днес, както отбелязва Артър Шлезинджър, „Човечеството никога не се е нуждаело от големи водачи повече, отколкото се нуждае през ядрения век“. Основните качества, които трябва да притежава „държавникът творец“, „държавникът водач“ според Артър Шлезинджър, са следните. Първото качество – наблюдателността, е свързано с умението да се виждат нещата такива, каквито са в действителност, а не такива, каквито на нас ни се иска да бъдат. Това е умението да се вижда зад цифрите, зад нещата. Този вид прозорливост е задължителна. Второто качество е критичното мислене. То дава възможност да се види връзката между нещата, да се види истинската стойност на различните действия и образи от действителността. Трудно е да си представим водещата личност без качеството въображение. То е необходимо условие, за да се моделира действителността, именно то изгражда умението да се променят, пресъздават, и най-вече асоциират нещата от бързопроменящата се действителност. Важна роля играе качеството изобретателност. А как без него да се предвиди надежден изход от дадена сложна икономическа или политическа ситуация?! Изобретателната личност по един или друг начин ще определи, прецени кога и как, доколко да управлява дадена своя дарба за разлика от своя антипод. Не е трудно днес да се видят в кривото огледало на нашия политически живот хора, чието поведение е подвластно повече на такива качества, като хитростта, безочието, двуличието, жестокостта, агресивността, арогантността, отколкото на честността и стремежа към благодетелност, към зачитане на свободата на другия, на неговия личен интерес.


Споменатите качества, взети заедно, трябва да пресътворят облика на гения. А той се проявява според А. Шлезинджър чрез въвеждане на „нов елемент в интелектуалната вселена“ [8: 33].


Но как да разрушиш стария ред, старите традиции и обичаи, без да предизвикаш яростна съпротива, която рано или късно ще доведе до насилие и използване на власт?


Нашата история дава блестящ пример за това как Борис I е успял да покръсти българите и с цената на какви жертви този мъдър държавник е успял да обедини народа, да даде началото на създаването на новата българска нация, надживяла превратностите на времето. И тук е редно да напомним, че прилагането на творческото начало в държавническото изкуство в политиката не изключва риска от определени провали. На този факт обръща внимание Минчо Семов в своите изследвания и анализи. Неслучайно той отбелязва, че дълбокият корен, основните стимули за активността на политическия водач, за неговия избор са свързани с характера на политическата организация, която го е излъчила, с нейния политически облик и стратегия в политическия живот.


Ето защо, верен на своя изследователски подход, Минчо Семов отбелязва факта, че според него има три типа водачи в условията на национална политическа организация – идеолог и теоретик, организатор и командир, военен ръководител, който има решаваща дума във финалния етап на борбата. През даден конкретен исторически период тези типове могат да се слеят в едно, в един водач. Примерът, който посочва Минчо Семов, е Левски, който според него е не само идеолог на нашата национална революция, но и неин блестящ организатор. Гарибалди се явява също идеолог, организатор и военен ръководител на италианците в трудна историческа епоха [6: 395 – 396]. Изискването за цялостност, за комплексност по отношение на качествата на водача е в сила и днес.


Като продължение на създадената изследователска традиция от Минчо Семов се явяват идеите, констатациите и изводите в изследването на държавничеството на Тодор Танев. Още в увода на своето монографично изследване „Държавничеството“ (2013) споменатият автор прави подобно разграничаване, като се позовава на определения, дадени от двама политически лидери. Според Джеймс Кларк „политикът мисли за следващите избори, държавникът – за следващите поколения“; а Лудвиг Ерхард – германски политик от 50-те години на ХХ век, заключава мъдро: „С партия се влиза във властта, с партия не се управлява държава“. Основният въпрос, който поставя Тодор Танев в началото на споменатото монографично изследване на държавничеството, е следният: „Съществуват ли истински държавници у нас, които градят стратегия за бъдещите поколения, за да се осъществи надпартийният интерес на нацията като цяло?“ [7: 7].


Отговорът на този въпрос дават задълбочените анализи на автора и направените от него констатации и изводи. По-подробно ще се спрем само на някои от тях. Например възможно ли е аскетизмът да превърне някого в държавник и какъв по-точно е образът на политика? Авторът дава следните отговори: „Действително повечето държавници правят впечатление на аскети. Те живеят сравнително скромно и въздържано на фона на възможностите си. (…) Разбира се, аскетизмът сам по себе си не е достатъчен, за да превърне някого в държавник, било то и някой изтъкнат политик. И все пак държавникът често е аскет, а политикът – лъв и лисица“ [7: 82]. Специално внимание авторът отделя на функцията на държавничеството, и особено на държавничеството като стратегическо лидерство, като посочва редица аргументи и изисквания, които започват например с изискването „да знаеш по-добре от всички коя е общността, която ръководиш (…) и да се посветиш изцяло на нейната съдба…“ и завършват с единадесетото изискване: „да отстоява стратегията си докрай, дори пред лицето на крайно силен опонент…“. Държавничеството се очертава като идеал на политика [7: 85 – 86].


Силата на автора като изследовател проличава най-вече когато разработва две графики: на едната се записва какви са политиците, а на другата, за да се сравнят, се посочва какви са държавниците [7: 87 – 89].


Ще се опитам да представя на любителите на сравнителния анализ само някои от характеристиките на двата идеални типа.

От сравнителния анализ става ясно, че „държавничеството и политиката могат да бъдат относително разделени, но не и противопоставяни. „Чистият“ политик и „чистият“ държавник са в крайна сметка идеални типове, а реалните случаи са помежду им. Двата идеални типа следователно ограждат от двата края един и същ континуум“ [7: 87].


		Държавник

		Политик



		Преди всичко надпартиен стратегически лидер

		Преди всичко надпартиен, стратегически лидер



		Създава пряко обществената формула на благоденствие отвъд политическите мандати

		Създава особената формула на обществено благоденствие за актуалния или предстоящия мандат



		Синхронизира ценностни нагласи

		Синхронизира противоречиви интереси



		Силата на властта му се основава преди всичко на авторитета

		Силата на властта му се основава преди всичко на дадената му мандатна политическа власт



		Независим отвън, не се подчинява, а подчинява

		Зависи отвън, „научи се да се подчиняваш, за да ти се подчиняват“ (т.нар. „партийна дисциплина“)



		Интересува го управлението

		Интересува го властта… да насочва и да контролира



		Възможно реално отклонение – диктатор

		Възможно реално отклонение – демагог





За политолозите при изследването на водачите, на лидерите особено значение има стилът на управление, върху който оказват влияние редица фактори, свързани с цялостната политическа система в страната и с нейното място в политическата власт.


Политологът Георги Манолов в своето задълбочено монографично изследване „Политически мениджмънт“ (2016) обръща внимание на факта, че „въпросите на лидерството в политологичните изследвания стоят в центъра на две основни теоретични концепции – елитарната и плуралистката“ [3: 295]. Той дава изчерпателен отговор на въпроса защо именно в тези две теоретични концепции се разглеждат въпросите на лидерството и с помощта на последователен политологичен анализ предлага редица критерии за лидерство, а така също, като се позовава на Г. Авиценова, анализира една интересна, добре структурирана типология на политическите лидери [3: 320 – 323]. Другата заслуга на автора е, че той прави интересно дефиниране на политическия стил. Според него „политическият стил изобщо би могъл да се диференцира на два основни типа – авторитарен и демократичен, които от своя страна се разделят на два други подтипа – тоталитарен (разновидност на авторитарния) и либерален (модификация на демократичния) лидерски стил на управление“ [3: 290]. За илюстрация ще отбележим накратко и някои оценки за политически лидери, като Уинстън Чърчил, направени по много оригинален начин от Джеръми Паксман в известното му изследване „Политическото животно“ (2003). Повечето изследователи предпочитат да обръщат внимание на слънчевата страна на лидера, на водача и неговите качества. Паксман обаче изследва и анализира кухнята на британския политически живот, недотам коректните действия на кандидатите за лидери, особено техния егоизъм, себелюбие и амбициозност, които водят до различни видове заболявания. Ето какво пише той например за Уинстън Чърчил: „Политикът, получил най-широко обществено признание през ХХ век, Уинстън Чърчил, е може би същевременно най-амбициозният от всички, на когото може да се вярва най-малко. В младите си години той е тласкан от абсолютно непреклонната решимост да служи на една кауза – благородната кауза на Уинстън Чърчил“ [5: 74]. За конфликтите в политиката споделям мнението на Паксман, че „конфликтите никога не са заради политиката, а само около определени личности“ [5: 85]. Колкото и прекалено силно да звучи, подобна констатация има своето място в политическия живот на всяко общество.


Вместо заключение, без да забравяме характера на нашето изследване, ще отбележим, че явлението, което наблюдаваме през последните години, а именно „превръщането на съвременните политици в амбулантни търговци“, е пряко следствие от нарушеното здраве на демокрацията, нейната ентропия в условията на постдемокрация, където държавническото лидерство и мислене са поставени пред нови изпитания. Ето защо политическото лидерство не бива да се разглежда само като упражняване на някаква власт въобще, а като упражняване преди всичко на политическа власт върху последователите на лидера и хората от съответното демократично общество. Надяваме се, че бъдещите водачи и лидери у нас ще се родят в пресечната точка на дейността на движенията, формиращи гражданското общество, и на дейността на политическите партии. Именно такива лидери с държавническо, стратегическо мислене могат да гарантират развитието на демократичния процес у нас и нашето пълноценно участие в дейността на Европейския съюз.
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Въведение


На 6 октомври 2022 г., в Прага, 44 европейски държави (без Русия, Беларус и Казахстан) проведоха среща на върха в новия формат – Европейска политическа общност. Инициативата за този форум бе на френския президент Еманюел Макрон, който в речта си пред Европейския парламент в Страсбург на 9.05.2022 г. [1]. предложи създаването на европейски механизъм, основан на регионалното сътрудничество между държавите на континента.


Европейската политическа общност (ЕПО) практически е инициатива на Европейския съюз – идеята за нея е дело на френския президент, организирана е от чешкото председателство на Съвета на ЕС и поради сериозното влияние на ЕС и на държавите членки в региона.


Тази инициатива представлява и изпълнение на един от основните принципи на външни действия на ЕС, заложен в Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г., – регионален ред, основан на сътрудничество. В това отношение Европейският съюз сам по себе си е пример за такова регионално сътрудничество, при това без прецедент в съвременната история. Въобще водеща линия и в разбирането на ЕС е, че формите на регионално сътрудничество водят до по-добра сигурност и възможност за управление на процесите на глобализация. Основаването на Европейската политическа общност е част от желанието за основаване на такъв регионален ред и по-добро управление на глобалните проблеми на сигурността.


Водещата роля на ЕС се проявява и в избора на самото наименование на форума – Европейска политическа общност. То е идентично с наименованието на неуспелия интеграционен проект на шестте учредителки на ЕС през 1952 – 1953 г.
 Разбира се, както ще видим по-надолу, освен наименованието, ЕПО от 2022 г. има малко общо с Европейската политическа общност от 1952 – 1953 г.

Съществената роля на ЕС се подчертава и от обстоятелството, че 27 от 44-те държави – участнички във форума, са членки на ЕС, други 11 са кандидатки за членство в ЕС, а в допълнение към това и самият Европейски съюз е участник във форума. Съгласно договореното срещите на високо равнище в рамките на форума ще се осъществяват ротационно – в държава – членка на ЕС, и в друга държава – участничка във форума. Следващата среща на върха се предвижда да се проведе в Молдова през пролетта на 2023 г.

Какво (не) представлява ЕПО


Европейските политически инициативи трудно могат да бъдат характеризирани чрез присъщи свои белези, особено в началото на тяхното развитие – както поради неяснотата за посоката, която те ще поемат, така и поради обстоятелството, че често европейските инициативи нямат аналог, който да позволява сравнителен анализ със сходни явления. Понякога невъзможността за дефиниция продължава и по време на тяхното съществуване, какъвто е случаят с Европейския съюз, при който голяма част от обясненията какво представлява ЕС започват с обяснението какво той не представлява.


Като цели на ЕПО официално са посочени следните две:


а) да засили политическия диалог и сътрудничество;


б) да укрепи сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Разбира се, публично заявените цели невинаги успяват да характеризират добре постигнатото. На първо място, това е така, доколкото е невъзможно да се уловят тенденциите на развитие на този форум само след една среща, която е положила, общо взето, скромните цели да бъде форум за политически диалог. На второ място, публично заявените цели в известна степен отразяват пожелателното мислене на участниците в срещата, което води до известно преувеличаване на значението на постигнатото.


Макар форумът на ЕПО да е иницииран в отговор на агресията на Русия спрямо Украйна, макар публично декларираната цел на форума да представлява укрепването на сигурността, този форум няма за цел да бъде форум в областта на военната сигурност. Това на първо място е така, доколкото във форума не участват нито САЩ, нито НАТО, а решаването на регионалните военни проблеми на сигурността без САЩ и НАТО би било нереалистично. Също така в самия формат на ЕПО участват и държави, които са част от системата за колективна сигурност, гарантирана от Русия (Армения), държави, които се стремят да са равноотдалечени от Русия и ЕС (Азербайджан), или държави, чиито подход и позиция се отличават от доминиращия в ЕС (Турция, Сърбия). Независимо от това по различни причини и за четирите държави е важно участието в рамките на един такъв регионален политически форум. Участието в такъв форум е важно и за наскоро напусналото ЕС Обединено кралство, защото демонстрира неговото ангажиране с европейската политическа сцена, както и връщането му в някои от инициативите на ЕС, като инициативата ПЕСКО.


Форумът ЕПО не е международна организация, доколкото не е учредена с международен договор, няма своя юридическа персонализация, и дори няма постоянно действащ орган, като секретариат, който да координира и организира инициативите му. От тази гледна точка няма за цел да замести съществуващите паневропейски международни организации – Съвета на Европа (който се фокусира основно върху човешките права) или Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (чиято ефективност е до голяма степен блокирана от участието на Русия и принципа на единодушие при приемане на решения).


Форумът ЕПО не е предвиден като разширяване на ЕС или някаква проекция на меката сила на ЕС. Макар и иницииран от ЕС като основен политически актьор в региона, макар идеята на Еманюел Макрон да е именно в приобщаването на държавите от региона към политиката на ЕС, целта на ЕПО е създаването на максимално широк форум, включващ и държави, които не споделят външнополитическата ориентация на ЕС. Затова и самата среща в Прага не приключи със заключителен документ или акт. Макар голямото мнозинство от държави участнички да имат сходен подход към сигурността и към основния проблем в момента – войната в Украйна, то те са далеч от единодушие, поради която причина на срещата бяха възложени по-скромни надежди, които поне от формална гледна точка се оправдаха. Разбира се, големият въпрос е дали предприетите инициативи ще имат развитие и в бъдеще или не, дали ще има втора среща в същия формат в Молдова през пролетта на 2023 г. и най-важното – по какъв начин и кои проблеми на европейската сигурност могат да бъдат решени в този формат.


Форумът ЕПО не включва в себе си единствено държави, които споделят демократичните ценности, каквато бе първоначалната идея на Еманюел Макрон [1]. Включена е държава с авторитарен политически режим, като Азербайджан, и държава с хибриден политически режим, като Турция (тук изброяването може да продължи, включвайки дори държави – членки на ЕС). Това обстоятелство до голяма степен илюстрира „основания на принципи прагматизъм“ – подход, който ЕС въведе в Глобалната стратегия от 2016 г. като основа за своите външни действия. Основаният на принципи прагматизъм е „биполярна“ концепция, която има за цел да дефинира, макар и доста неконкретно (и заради това гъвкаво), мястото на ЕС в променящата се международна среда. Той представлява съчетание между принципността при осъществяване на външната политика и прагматизма в отношенията с трети държави. Основаният на принципи прагматизъм трябва да бъде пътят между тези два полюса. Единият полюс е този на принципния идеализъм – подход, който, макар и морално неукорим, не води до възможности за сътрудничество с много държави по света, с които сътрудничеството е необходимо с оглед както на интересите на ЕС, така и на утвърждаването на мира и сигурността. Другият полюс е този на прагматизма, разбиран като сътрудничество независимо от това какви принципи изповядва съответният партньор. В тази връзка ЕПО включва в себе си и държава, като Армения, която разчита на Русия за своята сигурност, но която в същото време има демократичен режим и която има като основна своя декларирана цел във външната политика желанието да бъде мост между Русия и ЕС. Именно и във връзка с участието на Армения и Азербайджан е една от основните инициативи на ЕПО.


Форумът ЕПО не представлява алтернатива на членството в ЕС, така както се опасяваха някои от държавите кандидатки. Той няма за цел да обособи някакъв вид втора класа европейски клуб, чакалня за Европейския съюз. Това е така, доколкото в рамките на ЕПО са включени държави, като Армения, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн и Исландия, които по различни причини нямат намерение да се присъединяват към ЕС, както и Обединеното кралство, което наскоро се отдели от ЕС. Със сигурност обстоятелството, че ЕПО не представлява международна организация, допълнително разсейва подобни опасения, че се създава някаква сурогатна на ЕС структура.

Какво постигна ЕПО


По отношение на инициатива като ЕПО е рано да се каже дали тя наистина ще заеме своето място в европейската политическа архитектура, или ще се превърне в поредна дестинация за дипломатически туризъм.

Ако можем да вземем паралел с историята на ЕС (макар това най-често да е погрешен подход, но при липсата на друг метод за изследване този е единственият), един от факторите за успех на всяка европейска инициатива е ниското ниво на очаквания и липсата на сериозно заявена амбиция в началото. Амбициозните проекти (като Европейската политическа общност и Европейската отбранителна общност от 1952 г.) най-често са оставали единствено на хартия. И обратното, там, където такава амбициозна хартия не е подготвена (Европейското политическо сътрудничество от 1970 г. съществува въз основа на един доклад (Доклада „Давиньон“), без да е подписано дори джентълменско споразумение между държавите членки), нещата се развиват и задълбочават постепенно, макар и невинаги с желаната скорост.


Безспорен успех на срещата сам по себе си е фактът на създаването на широк форум за дискусии от държави в европейския регион, който включва държави – членки на ЕС, държави – кандидатки за ЕС, и държави с различна външнополитическа ориентация. Към настоящия момент обаче е трудно да се прецени доколко този успех ще бъде затвърден. Следващата среща на ЕПО се предвижда да се проведе в Молдова през пролетта на 2023 г., като честотата на срещите е предвидено да бъде два пъти годишно. В това отношение втората среща ще е като втората книга при писателя – пише се по-трудно, но нейното приключване е доказателство за сериозното намерение на автора.

На второ място като важен резултат от срещата е завръщането на Обединеното кралство във формат на регионално политическо сътрудничество. Като следствие от това на 19.10.2022 г. Обединеното кралство е поканено да вземе участие в Постоянното структурирано сътрудничество [2] – инициатива на ЕС в областта на Общата политика за сигурност и отбрана [4]. Това е съществен успех, доколкото идва да покаже, че Обединеното кралство търси пътища за възстановяване на разкъсаната в резултат на брекзит връзка с Европейския съюз, включително в сътрудничества, в които, докато Лондон беше член на ЕС, участваше с неохота. Следва да се отбележи, че Обединеното кралство първоначално се противопостави на формата Европейско политическо сътрудничество, изтъквайки традиционния аргумент, че в областта на сигурността основен гарант за сигурността е НАТО [3].

На трето място е проведената четиристранна среща Азербайджан – Армения – Турция – ЕС, на която беше договорена мисия, ръководена от Европейския съюз, да бъде разположена от арменската страна на границата с Азербайджан. Тази мисия от наблюдатели European Union Monitoring Capacity to Armenia (EUMCAP) започна работа на 20.10.2022 г. [5]. Това обстоятелство разширява ролята на Европейския съюз като фактор за европейската сигурност в регион, който се счита за запазена територия на Русия.

Заключение


Европейската политическа общност представлява неособено амбициозна, но в същото време необходима инициатива, на която като начало не се възлагат някакви кой знае колко съществени задачи. Двигател на създаването на този форум е Европейският съюз и от тази гледна точка инициативата е в съгласие и в изпълнение на един от основните принципи на европейската външна политика – създаването на регионален ред, основан на международно сътрудничество.


Европейската политическа общност засега не може да бъде определена като част от меката сила на ЕС, доколкото чрез този форум поне към настоящия момент ЕС е далече от възможността да въздейства върху поведението на държавите участнички. Разбира се, взаимодействието между държавите е важно за възприемането на ЕС като стабилен и привлекателен партньор и от държави, като Турция, Обединеното кралство, Армения и Азербайджан, за които участието в подобен форум им позволява да не се чувстват изолирани от европейското регионално сътрудничество.
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Abstract: The Second Balkan War was an armed conflict between Bulgaria, on the one hand, and Serbia, Greece, Montenegro, Romania and the Ottoman Empire, on the other. The reason for the war was the dispute between the countries of the Balkan Union over the distribution of lands taken from the Ottoman Empire during the First Balkan War. The fighting broke out on June 16, 1913 after an unsuccessful attempt by the 2nd and 4th Bulgarian armies to drive the Serbian and Greek troops out of the occupied territories. In its quest for territorial expansion at the expense of Bulgaria, on June 28, Romania joined the conflict. On July 6, the Ottoman Empire intervened, crossing the Media-Enos border and capturing Edirne. The Serb and Greek offensive in Macedonia was stopped by the Bulgarian army at Kresna and Kalimantsi, but Romanian troops crossed the Danube, reached Sofia and forced the Bulgarian government to demand a truce. With the Bucharest Peace Treaty of August 10th, Bulgaria was forced to cede most of Macedonia to its former allies and southern Dobruja to Romania. With the Constantinople Peace Treaty of September 29, the Ottoman Empire regained Eastern Thrace. The Bulgarian population in the conquered lands was subjected to genocide, and Bulgaria is experiencing its first national catastrophe.
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Увод


След триумфално завършилата за съюзниците Балканска война между тях се разиграват недостойни фарсове и крамоли, които разрушават Балканския съюз. Вина за това имат Великите сили, които кроят користни комбинации с цел да вбият клин в единството на балканските християнски държави и привличането им във вече оформените преди Първата световна война два блока на Антантата и Централните сили. И успяват! След бляскавите победи на българското оръжие при Лозенград, Люлебургаз-Бунархисар в Балканската война Източната османска армия е разгромена. Комендантът на турския гарнизон в Солун оказва яростна съпротива на настъпващите от север български части, а на юг заповядва на своите войски да се предадат в плен на гърците на 26 октомври 1912 г. Само три български дружини влизат в Солун малко след гърците и са разквартирувани в северните квартали. Градът е окупиран от гръцката армия начело с престолонаследника. След разгрома на Западната турска армия повечето български сили, действали дотогава в Югоизточна Македония, са прехвърлени срещу османците в Източна Тракия [2: 66, 67 – 72, 70 – 74; 12: 249 – 256].

В хода на войната обаче се засилват противоречията между балканските държави. Сърбия и Гърция започват да настояват за териториални компенсации, грубо потъпквайки предварителните спогодби с България. Докато българската армия поема в Източна Тракия главната тежест на бойните действия и ангажира срещу себе си удара на почти цялата османска армия, Гърция и Сърбия без особени усилия разбиват далеч по-малобройната Западна турска армия в Македония и започват издевателства над местното българско население. Това става в земи, които според предварително подписното споразумение са безспорна зона, принадлежаща на България след завършване на войната. Сръбските и гръцките войски се заемат да изкоренят българското влияние там чрез закриване на училища и църкви и преследване на дейци на ВМОРО. По този повод велешкият митрополит Милетий пише донесение: „При посрещането на сърбите в града населението ги акламира с „Ура“, но сръбският офицер заповядва на местните жители да викат: „Живео крал Петър и Сърбия!“. След това те смъкнаха всички български знамена от дюкяните и къщите. Българските учители бяха прогонени и заплашени, че ще бъдат убити, ако се завърнат, а училищата бяха превърнати в казарми за сръбските войници. Църквите и манастирите са конфискувани с цялата им земя, а на селяните е забранено да посещават българската митрополия и им се нарежда да се обръщат към сръбския митрополит при нужда“. Подобна е картината при влизането на сръбските войски в Прилеп и Скопие. Въпреки че VII Рилска дивизия воюва заедно със сърбите срещу общия противник, нейните части не са допуснати от сръбското върховно командване в тези градове. На въпроса на местното българско население в Прилеп къде са българите сръбските офицери отговарят през зъби: „Нема бугари, овде сме ние!“. След като разграбват и опожаряват библиотеки и училища, сърбите започват яростна антибългарска пропаганда сред българското население. Те казват: „Вие сте сърби. Вас българската пропаганда ви е направила българи! Така че с българщината дотук!“. Сръбският престолонаследник – княз Александър, влизайки в Скопие, близо до моста над Вардар, е посрещнат от местните първенци и група деца с цветя. Той взема на ръце седемгодишно момиченце Васка Зойчева и го пита: „Ща си ти?“. Детето учудено отговаря: „Българка!“. Изненадан от този отговор, князът му удря плесник и пак го пита: „Речи, ща си ти?“, след което вади монета от джоба си и казва на детето да му отговори, че е сръбкинче, и ще му я даде, но то пак повтаря, че е българка. Това предизвиква буря от възмущение в българското общество и в печата [2: 66, 67 – 72, 70 – 74; 12: 249 – 256].

Причини за избухването на войната


Опирайки се на българо-сръбския договор отпреди войната, българското правителство настоява да получи от сърбите т.нар. „безспорна“ зона (югоизточно от линията Крива паланка – Струга) и арбитраж от руския император за „спорната“ зона (със Скопие и Дебър). Въпреки че в довоенните договорености с гърците липсват териториални клаузи, София има претенции към Солун и Костур и островите Тасос и Самотраки в Егейско море. Българските искания се обосновават с довода, че населението в някои от въпросните територии е преобладаващо българско, и с твърдението, че българската армия е изнесла основната тежест на Балканската война, сражавайки се срещу главните турски сили по направлението към Цариград и е дала най-много жертви в сравнение със съюзниците. От своя страна Гърция също се стреми към Солун.

Сърбия настоява за ревизия на договора си с България, така че да задържи не само „спорната“ зона, но и останалите македонски територии, завзети от войските ѝ. Доводът, който лансира Сърбия, е, че в резултат на победите си над османците България е постигнала твърде голямо разширение в Тракия, а Сърбия не може да получи албански територии. Освен това видни сръбски и гръцки етнографи оспорват тезата за българския характер на Македония. На 20 февруари 1913 г. в желанието си да изтласкат останалите български части в Македония на север и на изток от подстъпите към Солун гърците атакуват и превземат Нигрита. Убитите и ранените от двете страни са стотици. До края на април гърците постепенно заемат Съботско, Правища и други селища. Усилията за договаряне на демаркационна линия между съюзниците са несполучливи. На 22 април гърци и сърби стигат до предварително споразумение за отбранителен съюз срещу България, а на 1 май е сключена военна конвенция между двете държави. С Договор от 19 май Белград и Атина си гарантират взаимно териториалните придобивки в Македония. Разработен е и общ план за действие в случай на война, към който е привлечена и Черна гора. При опит да пресекат железопътната линия между Сяр и Драма на 9 и 10 май гръцките войски са разбити от българите в боя при Ангиста [10: 194, 200, 204 – 205, 209, 216, 280, 306, 392, 420, 433; 15: 187 – 189, 232 – 233, 237 – 238, 316 – 317, 338 – 339, 341 – 343, 438 – 440].


На 13 април правителството на Иван Гешов се обръща към Русия с молба да посредничи в спора му със Сърбия. Руският външен министър Сергей Сазонов се опитва да организира помирителна среща между политическите ръководители на България, Сърбия, Гърция и Черна гора в Солун, но не успява да постигне консенсус. На 26 май император Николай II изпраща писмо до българския цар Фердинанд и сръбския крал Петър, в което се нагърбва с ролята на арбитър и предупреждава двете страни да се въздържат от война. Дни по-късно Пашич и Данев са поканени в Санкт Петербург. В началото на юни двете страни приемат поканата за преговори, но конференцията е осуетена от избухването на бойните действия в Македония [10: 194, 200, 204 – 205, 209, 216, 280, 306, 392, 420, 433; 15: 187 – 189, 232 – 233, 237 – 238, 316 – 317, 338 – 339, 341 – 343, 438 – 440].

От своя страна Румъния предявява искания към България за земите на север от линията Тутракан – Балчик като компенсация за българското разширение в Тракия. На 26 април 1913 г. е сключен Петербургският протокол, с който България се съгласява да отстъпи на Румъния град Силистра. На 5 юни Румъния предупреждава, че в случай на война между балканските съюзници ще изпрати войските си срещу България [10: 194, 200, 204 – 205, 209, 216, 280, 306, 392, 420, 433; 15: 187 – 189, 232 – 233, 237 – 238, 316 – 317, 338 – 339, 341 – 343, 438 – 440].


Падането на Одрин под българска власт е загуба, с която турските националисти отказват да се примирят. Вместо да демобилизира армията си, османското правителство задържа край Чаталджа и Булаир над 250 000 бойци и изчаква развитието на конфликта между балканските съюзници [10: 194, 200, 204 – 205, 209, 216, 280, 306, 392, 420, 433; 15: 187 – 189, 232 – 233, 237 – 238, 316 – 317, 338 – 339, 341 – 343, 438 – 440].

На 17 май 1913 г. е подписан Лондонският мирен договор между държавите победителки от Балканския съюз, от една страна, и победената Османска империя, от друга. Съгласно договора всички земи на запад от линията Мидия – Енос преминават в ръцете на съюзниците. Така вековното османско господство на Балканите е разгромено, но противоречията между балканските държави се задълбочават [10: 194, 200, 204 – 205, 209, 216, 280, 306, 392, 420, 433; 15: 187 – 189, 232 – 233, 237 – 238, 316 – 317, 338 – 339, 341 – 343, 438 – 440].




Заети от войските на съюзниците територии в края на Балканската война


През април 1913 г., когато става ясно, че Сърбия не възнамерява да отстъпи доброволно от Вардарска Македония, Главното командване на Българската армия разрешава на ВМОРО да организира съпротива в тила на сръбските и гръцките войски. През май е сформирана Сборната партизанска рота на Македоно-одринското опълчение, част от която заминава по-късно от Дойран за Костурско. Задействани са разузнавателни, а впоследствие и диверсионни чети, координирани от Тодор Александров в Щип. По същото време възобновяват дейността си чети на революционната организация край Костур, Лерин, Битоля, Охрид, Кичево, Скопие, Тетово, Кратово и други райони. Те влизат често в схватки с редовни и нередовни сръбски и гръцки войски. На 13 юни след бой с българска чета сръбски войски опожаряват Злетово и още няколко села край Щип. На 15 юни – ден преди началото на войната между съюзниците, в Неготино избухва Тиквешкото въстание, подготвяно от ВМОРО още от януари [4: 99 – 100; 18: 17 – 18, 161 – 162, 165, 180 – 182, 283, 287 – 288].


Ход на бойните действия


По решение на Генералния щаб на Българската армия през м. май 1913 г. започва бързо прехвърляне на войски от източнотракийския театър на военните действия в Македония. Половинмилионната българска армия е разтегната на фронт от 600 км по протежение на западната ни граница и изправена срещу армиите на Гърция и Сърбия, които имат обща численост 570 000 щика. С цел увеличаване на числеността на БА са сформирани три нови бригади – Серска, Драмска и Одринска. След края на Балканската война от новоприсъединените земи са мобилизирани всички младежи от 20-до 26-годишна възраст и са сформирани две нови дивизии (Дванадесета и Тринадесета) и една бригада. Извършена е реорганизация на съществуващите 4 армии и е създадена Пета армия. Общата численост на българската армия достига около 500 000 души [7: 192 – 193].

Първоначално Главното командване няма изготвен план за действие на армията през войната. По-късно такъв план е разработен от началника на Оперативния отдел към Щаба на армията и е одобрен. Съгласно плана Първа и Трета армия трябвало да настъпят по линията Пирот – Ниш, след което да заходят на юг, по долината на река Морава, и съвместно с Четвърта армия, която трябвало да настъпи към Криволак, да обкръжат и унищожат сръбската армия. Втора армия трябвало да настъпи към Беломорския бряг и левия бряг на река Струма и да се отбранява до завършването на първия удар срещу сръбската армия. След разгромяването на сръбската армия с помощта на сили от Четвърта армия Втора армия трябва да се настъпи в направление Солун. В резерв на Главното командване трябва да остане Конната дивизия. Планът не е приведен в действие, тъй като противниковото командване взема инициативата в свои ръце. За извършване на военните действия срещу Сърбия и Гърция българската армия се съсредоточава по следния начин: Първа армия, състояща се от две пехотни дивизии (Пета и Девета), се съсредоточава в района Видин – Берковица, за да действа в долината на река Тимок към Княжевац и Пирот, щабът на армията е в Белоградчик, командващ е генерал Васил Кутинчев; Трета армия – три пехотни (Първа, Трета и Тринадесета) и Конната дивизия, са съсредоточени в района Сливница – Цариброд – Трън с цел защита на столицата и действия в долината на река Морава по посока Пирот – Ниш, щабът на армията е в Божурище, а командващ е генерал Радко Димитриев (сменен на 20 юни с генерал Рачо Петров); Пета армия – Четвърта и Дванадесета пехотна дивизия, Одринската бригада и други части, се намира в района Кюстендил – Радомир със задача да прегражда посоката Крива паланка – Кюстендил – София и настъпление в направлението Куманово – Скопие, щабът на армията е в Кюстендил, командир е генерал Стефан Тошев; Четвърта армия – Втора, Седма и Осма пехотна дивизия, две бригади от Трета и Четвърта дивизия, Македоно-одринското опълчение, се съсредоточава в района Радовиш – Щип – Кочани срещу главните сръбски армии – Първа и Трета армия, щабът на командващия Четвърта българска армия – генерал Стилиян Ковачев, е в Радовиш; Втора армия – Трета и Единадесета пехотна дивизия, Първа бригада от Десета пехотна дивизия, Серската и Драмската бригада, начело с генерал-лейтенант Никола Иванов се разполага по линията Дойран – Орфано – Кавала и се готви за действия срещу гръцката армия, щабът на армията е в Сяр. Резервът в разположение на Главното командване остава Шеста пехотна бдинска дивизия. Срещу Румъния не е оставена нито една войскова част, с изключение на пет опълченски дружини във Видинския укрепен пункт, а срещу Османската империя – съвсем слаби сили – 11 дружини в района на Одрин [7: 192 – 193].

На 16 юни 1913 г. цар Фердинанд и помощник-главнокомандващият Българската армия – генерал-лейтенант Михаил Савов, без покровителство от Великите сили и без знанието на правителството на д-р Стоян Данев хазартно отдават заповед войските на Втора и Четвърта армия да атакуват сръбските и гръцките позиции на широк фронт от Осоговската планина до Орфанския залив [4: 99 – 100; 18: 17 – 18, 161 – 162, 165, 180 – 182, 283, 287 – 288].


На 17 юни 1913 г., само ден след началото на Междусъюзническата война, българският гарнизон в Солун, състоящ се от Трета пехотна дружина на Четиринайсети Македонски полк на Седма Рилска дивизия е атакуван вероломно от Втора гръцка дивизия. 1200 български воини са нападнати от десетки хиляди гръцки войници, въоръжени с тежки картечници и артилерия. Комендантът на българския гарнизон в Солун – майор Велизар Лазаров, не успява да установи връзка с Главното командване на Българската армия, тъй като гръцките войници са разрушили телеграфната линия. По тази причина българите в Солун не узнават за започналата на 16 юни 1913 г. война между съюзниците и напълно са откъснати от външния свят. По това време край града са съсредоточени две пехотни гръцки дивизии, усилени с 2000 критски жандарми. Българите са разквартирувани на различни места в града. Ежедневно в наряд на 19 обекта в Солун се намират около 40 войници [8: 11 – 49].


По-късно майор (впоследствие генерал от пехотата) Велизар Лазаров ще напише мемоарната книга „Българският гарнизон в Солун през 1913 г.“. В нея той избира за мото древната поговорка: „Бой се от данайците дори когато носят дарове!“. „Никога нашият добър и наивен народ да не забравя, че трябва да се бои от тях даже и тогава, когато ни правят подаръци. Това е точният смисъл на латинската максима. И тя никога няма да изгуби своето значение, защото измамата, вероломството, жестокостта и лицемерието е в кръвта на гръцкия народ.“ По-нататък той обрисува боя в Солун на 17 юни 1913 г.: „Ето, при тая обстановка, въоръжен само с пушка и най-чиста любов към Родината, нашият воин прие хвърлената му от вероломния противник ръкавица. Българският войник реши да стане жертва пред олтара на България. Преизпълнен с омраза към всичко гръцко, решен да умре достойно, нашият войник най-спокойно зае своята слаба позиция. Борбата започна скоро. В 13.30 ч., без да предизвестят, гръцки роти нападнаха караула, състоящ се от четири души, при клона от българската поща. Болничното здание бе подложено на най-силния огън и всички находящи се в него болни – избити. Ординарците, изпратени веднага след нападението, са избити по улиците. Върху караулите, състоящи се от двама, трима или четирима български войници, се нахвърлят като побеснели псета десетки и стотици гръцки войници, жандарми и башибозук. Но дори и това колосално числено превъзходство не може да вдъхне кураж на глутниците, изправени срещу само няколко герои, сражаващи се с титаничен плам не за своя живот, а за честта на Отечеството“. Мирното българско население също не е пожалено. Гърците не правят разлика между войниците и цивилните граждани. По-късно извършителите на подобни престъпления ще бъдат наричани „военнопрестъпници“. Но тук и сега Великите сили се правят, че не виждат. За „културните“ и „цивилизовани“ гърци всичко е позволено. „Гръцките картечници не прекъсваха своя огън. Те пронизваха къщите, гдето се намираха наши войници, а за да предизвикат паника, обстрелваха и тези къщи, в които жени, деца и мирни граждани, турци или евреи, бяха се прибрали, за да спасят живота си.“

С настъпването на нощта гърците докарват артилерия, която разполагат по улиците и площадите. Снарядите започват да рушат едно по едно зданията, отбранявани от нашите бойци. Жертвите нарастват главоломно. Гръцки минни команди минират с бомби фугаси зданията, които артилерията не успява да разруши. Ефектът от тези забранени в градски бой фугаси е унищожителен. Българите се сражават самоотвержено. Загиват 237 и са ранени 100 войници, подофицери и офицери. В хода на боя от гръцката стрелба силно пострадват сградите на българските учреждения, църкви, училища и болници, които са превърнати в руини. Българската митрополия е превзета, а архимандрит Евлоги, секретарят му Христо Батанджиев и дяконът Васил Константинов са откарани на гръцки кораб. Много български чиновници и част от българската интелигенция в Солун са избити или арестувани. На сутринта след нападението малцина от защитниците са останали без наранявания. Помощ няма отникъде. Майор Лазаров решава да сложи оръжие, за да спаси оцелелите си войници.

Той продължава своя разказ: „Положението бе безизходно. Требваше да се помогне вече на малко останалите още живи герои. При мисълта, че трябва да се сложи оръжие пред гърците, обхващаше ме ужас. Ужас от предстоящия плен! Със спокойна съвест аз казвам, че Гърция е варварска страна. Защото лично изпитах нравите на гръцкия народ и за мен и моите другари Гърция си остава страната на подлите убийства, на дивашките изтезания върху беззащитни хора. Живели и възпитавани в измислиците на старата митология, жителите на днешна Елада са се изродили и представляват сега само въплъщение на най-отвратителния фалш и цинизъм“.

Оцелелите от ужаса на двадесетте часа непрекъсната неравна борба в Солун на 18 юни тръгват по пътя към ада заедно с всички българи, заловени в града. Но не с всички. „През нощта на 17 срещу 18 юни бяха избити на параходите и изхвърлени в морето няколко десетки българи, войници и граждани. На 18 юни на парахода „Мариета Рали“ гърци – войници и андарти, избиха 12 души български войници. Имаше и пет души тежко ранени, с многобройни рани от куршуми и ножове. Всички тези нещастници измряха на парахода, защото гърците не искаха да ги оставят в никоя болница. Подобно нечувано и невиждано варварство срещу беззащитни и безпомощни хора трудно би могло да се намери в световната история. Но за гръцките изчадия това е нещо нормално. Българските офицери и част от войниците са натоварени на два кораба. Тук се намира и солунският архимандрит Евлоги заедно с всички свещеници, учители и чиновници. Всички чиновници и всички учители бяха натикани в най-долния етаж на хамбарите, при въглищата и близо до машините, гдето се развиваше такава силна топлина от котлите, че и най-здравата човешка натура не е в състояние да издържи повече от един час. От тази модерна инквизиция в първия още ден измря половината от българските чиновници. Възможно ли е хора, наричащи себе си християни, представящи пред света себе си за дълбоко вярващи и религиозни, да подлагат човешки същества на такава мъченическа смърт? Не, невъзможно е! Само демони, изпълзели от ада и вселили се в човешки същества, са способни на такава мерзост и скверн. На 19 юни архимандрит Евлоги е хвърлен в морето. През нощта същата съдба постига и още българи. Пламва епидемия от тиф. Ранените войници не получават никаква медицинска помощ. Напразните молби от пленените офицери за хуманност, за лекарства и превръзки получават само ехидни усмивки от конвоиращите гърци. „Числото на болните войници, особено тифозните, се увеличи. Раните на ранените войници започнаха да гангренясват. Никаква медицинска помощ на тези нещастници не се даваше, нито някакви медикаменти и превързочни материали, за да бъдат превързани от наши лекари. Ранени, с рани по корема, гърдите и главата умираха вече, пред нашите очи, без да можем да им помогнем…“ По противоречивите гръцки данни в лагера на остров Трикери загиват около 7000 българи, но се предполага, че броят на умрелите е много по-голям [8: 11 – 49].

Решението на цар Фердинанд да нападне гръцките и сръбските войски предизвиква остра политическа криза в България. Министерският съвет още на 18 юни нарежда на генерал-лейтенант Михаил Савов да спре незабавно бойните действия, но вече е твърде късно. Сърбия и Гърция нямат намерение да пропуснат благоприятния повод за общи действия срещу България, за които предварително са се споразумели. Авантюризмът и въпиещото своеволие на Кобурга не само че компрометират България като агресор, но и я изолират в международен план. Така, вместо да се възползва от тежкото положение на българите в Македония за привличане на международната общественост на своя страна, Фердинанд със своето политическо късогледство става причина България да изпие до дъно горчивата чаша на поражението.

На 28 юни във войната се включва и Румъния, която побързва да откъсне своя дял. Половинмилионната румънска армия форсира Дунав и без да срещне съпротива, за броени дни овладява Северна България, преминава старопланинските проходи и достига околностите на София. По молба на българското правителство на 5 юли бойните действия с Румъния са прекратени, но продължават с пълна сила на юг. Правителството на Васил Радославов обявява, че е съгласно да отстъпи на Румъния Южна Добруджа, и иска примирие. В отговор румънският министър-председател Титу Майореску отправя покана към воюващите страни за мирни преговори в Букурещ. България откликва първа и изпраща свои представители в румънската столица на 13 юли. Три дни по-късно в Букурещ пристигат и делегациите на бившите български съюзници – Гърция, Сърбия и Черна гора [6: 43 – 44, 59 – 60, 162 и сл., 176 – 178; 1: 225 – 226; 19: 61 – 64, 72 – 73, 106 и сл.].

На 29 юни и османската 250-хилядна армия се включва в разкъсването на България. Срещу страната ни се изправя коалиция от съседните балкански държави, с обща численост 1 340 000 щика. Османските войски настъпват от Галиполския полуостров, където са дислоцирани, и почти без бой си връщат Одрин. Те достигат и преминават старата държавна граница на България, извършвайки редица безчинства над българското население, за които най-точното наименование е геноцид. То е принудено да напусне своите родни огнища и да се спасява панически на север, в пределите на Стара България [6: 43 – 44, 59 – 60, 162 и сл., 176 – 178; 1: 225 – 226; 19: 61 – 64, 72 – 73, 106 и сл.].

По-същото време след тежки боеве при Лахна и Дойран, в които се проявява със своя подвиг командирът на бригада – подполковник Константин Каварналиев, гръцките войски изтласкват от заеманите позиции по-малобройната Втора армия на генерал-лейтенант Никола Иванов. Само за един месец те изминават с бой разстоянието от 150 км и превземат Горна Джумая (Благоевград), като показват амбиции да завладеят и София. Неблагополучието в действията на Втора армия, която отбранява Струмското направление, и бързото настъпление на гръцките войски към Рупелското дефиле заставят частите и съединенията на Четвърта армия да се оттеглят и на 27 юни те заемат за отбрана Калиманската позиция. В сражението на Калиманското плато, наречено с основание „Новата Шипка“, с добре организирана и активна отбрана частите и съединенията на Четвърта армия пречупват настъпателния устрем на сръбските и черногорските войски и не дават възможност на настъпващите от юг гръцки съединения да се съединят с настъпващите от запад сръбски войски. На 15 юли започват успешните бойни действия на българската армия за обкръжаване на 100-хилядната гръцка армия в Кресненското дефиле. Това кара гръцкия крал Константин панически да телеграфира на премиер-министъра Венизелос, а той се свързва незабавно с гръцките делегати на Букурещ да ускорят подписването на примирието, за да се спаси изпадналата в тежко положение гръцка армия [13: 316 – 317; 9: 72 – 73; 14: 479 – 482].




Карта на бойните действия със съвременните имена на градовете

Резултати от Втората балканска война


Букурещкият мирен договор е сключен на 28 юли/10 август 1913 г.

Той е сключен между Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция, от една страна, и България, от друга страна. С него се слага край на Втората балканска война. Под натиска на румънските войски, достигнали околностите на София, България е принудена да отстъпи Южна Добруджа на Румъния и да се откаже от претенциите си за Македония. Съгласно договора Сърбия получава Вардарския, а Гърция – Егейския дял на областта. За България остават Пиринският край и Западна Тракия. Тя отказва да приеме тези условия за окончателни. По преценка на Едуард Грей – британски външен министър през 1905 – 1916 г., „всеки мир на Балканите бе невъзможен, докато Букурещкият договор съществуваше“. В Букурещката конференция като делегати на своите държави участват, както следва: Румъния: Титу Майореску – председател на конференцията, Александре Маргиломан – министър на финансите, Таке Йонеску – министър на вътрешните работи, и др.; Гърция: Елевтериос Венизелос – министър-председател, Деметриос Панас – пълномощен министър, Николаос Политис и др.; Сърбия: Никола Пашич – министър-председател, Михайло Ристич – пълномощен министър в Букурещ, Мирослав Спалайкович и др.; Черна гора: Янко Вукотич – министър-председател, и Иван Матанович; България: Димитър Тончев – финансов министър, генерал Иван Фичев – началник на Генералния щаб на Българската армия, Сава Иванчов, Симеон Радев, Константин Станчов и др. [13: 316 – 317; 9: 72 – 73; 14: 479 – 482].


Букурещката конференция започва на 17 юли 1913 г. В това време военните действия продължават, защото Сърбия и Гърция настояват за уговаряне на мирните условия, преди огънят да бъде прекратен. Успешната операция на българската армия по обкръжаването на гръцките войски в Кресненското дефиле обаче склонява Гърция на примирие, което е сключено на 18 юли. На 21 юли е постигнато споразумение за новата граница между България и Румъния, но усилията на българските дипломати да спечелят румънска подкрепа срещу сърби и гърци остават безуспешни. Българо-сръбските и българо-гръцките гранични въпроси са уредени до 24 юли. Първоначално Пашич предлага за граница река Струма. Това предложение не е прието, но българите са принудени да се откажат от източните райони на Вардарска Македония (Щипски окръг) с градовете Щип, Радовиш и Кочани, които владеят до войната. Гръцкият пример-министър Венизелос поисква цялото Егейско крайбрежие, до село Макри, което се намира на няколко километра западно от Дедеагач, но под натиска на останалите участници в конференцията намалява претенциите си. Русия и Австро-Унгария се намесват в полза на България в преговорите за Кавала, но Венизелос си издейства подкрепа от други две Велики европейски сили – Франция и Германия. В крайна сметка българските делегати отстъпват Кавала под заплахата на Майореску, че румънските войски ще окупират София. България отстъпва на Румъния областта на север и изток от линията Тутракан – Екрене, включително двете селища (чл. II). София признава за сръбски териториите на запад от вододела на Вардар и Струма заедно с горното поречие на Струмешница (чл. III). Българо-гръцката граница е прокарана по билото на Беласица на изток до устието на Места (чл. V). Така в пределите на Гърция влиза цялата източна половина на Егейска Македония, населена с компактно българско население. В нея се намират редица градове, завзети от българите през Първата балканска война, като Кукуш, Сяр, Драма и Кавала. С чл. VI на Договора българското правителство се задължава да сведе в кратък срок армията си до мирновременния ѝ състав. Демобилизацията трябва да бъде извършена ден след като армейските щабове на страните по договора си разменят официални съобщения за подписването му. Изтеглянето на чуждестранните войски от българска територия трябва да започне след разпускането на българските запасни чинове и да продължи най-много 15 дни (чл. VII). Дотогава румънската армия остава зад демаркационната линия между Свищов и Ловеч (на изток), Лом и Берковица (на запад), Арабаконак, Мирково и Златица (на юг). В срок до 1915 г. България трябва да срине всички укрепления по новата граница с Румъния и се ангажира да не строи нови укрепления около Русе, Шумен и в 20-километров периметър от Балчик (чл. II). Договорът урежда размяната на военнопленниците „по възможност в най-скоро време“ и финансови компенсации за разходите по издръжката им (чл. IX). Определя се 15-дневен срок за ратифициране на договора и обмен на ратификациите (чл. X). Предвиждат се също смесени комисии за подялба на имуществото и капиталите на общините, разделени от новите граници (чл. II, III, V).

След подписания на 28 юли/10 август 1913 г. Букурещки мирен договор България губи територии – общо около 50 000 кв. км в Тракия и Македония. Към страната ни тръгва бежанска вълна, възлизаща на 300 000 души. Разходите за двете балкански войни 1912 – 1913 г. са на обща стройност 2 млрд. френски франка. Жертвите на България в двете балкански войни 1912 – 1913 г. са 176 000 убити, починали от болести, ранени и безследно изчезнали. Площта на страната ни нараства със 17 % и от 96 945 кв. км става 112 000 кв. км. В пределите на България остават само Пиринският край и Струмешка околия. Шест седми от територията на Македония попадат в сръбски и гръцки ръце, а тамошните българи са наречени от Белград „южни сърби“. Така Сърбия и Гърция затвърждават и разширяват придобивките си от Първата балканска война, в резултат на което почти удвояват териториите си. Румъния заграбва Южна Добруджа. Българското население в завладените от съседните държави земи е подложено на асимилация, издевателства и жестоки репресии [13: 316 – 317; 9: 72 – 73; 14: 479 – 482].

Цариградският мирен договор от 29 септември 1913 г.

На 29 септември 1913 г. между България и Османската империя е подписан Цариградският договор. Той урежда границата между двете държави в Тракия след намесата на Османската империя във Втората балканска война. Възползвайки се от факта, че почти цялата българска войска е прехвърлена от Тракия в Македония за борба с гърци, сърби и черногорци, младотурското правителство заповядва на своята армия да прекоси граничната линия между България и Турция Мидия – Енос, определена от Лондонския мирен договор, и да окупира Люлебургас, Лозенград и Одрин в Източна Тракия. Местното българско население е подложено на геноцид и се изселва масово към старите предели на България. По същото време българските войски и администрация са принудени да се оттеглят и от Западна Тракия. В началото на юли цар Фердинанд отправя призив към Великите сили – Русия, Австро-Унгария, Германия, Великобритания, Франция и Италия, да се намесят за възстановяване на статуквото според Лондонския мирен договор, постигнат с тяхното посредничество. Колективна нота на Силите пред Високата порта от юли цели тъкмо това, но младотурците не се поддават на дипломатическия натиск [5: 33 – 35, 92 – 94].

Заплахата на Русия, че ще прати войски в Армения, която по това време е османско владение, е неутрализирана с предупреждения от Германия и Великобритания. В изпълнение на Букурещкия мирен договор от 10 август 1913 г. правителството на Васил Радославов разпуска почти цялата си армия, с изключение на някои съединения, прехвърлени в Тракия. Българо-османските отношения остават неуредени поради неучастието на османски представители на конференцията в Букурещ. В началото на август българският външен министър Никола Генадиев повтаря призива към големите европейски държави да се намесят за решаване на тракийския въпрос. В отговор Великите сили предупреждават, че османската армия ще продължи офанзивата си, и съветват София да потърси разбирателство пряко с Цариград. В Гюмюрджина е създадена Автономната западнотракийска турска република [3: 219 – 220, 222, 224; 16: 64 – 65, 67 – 69; 11; 17: 157 – 160].

Същия ден под заплахата да загуби и Западна Тракия българското правителство приема османската покана за двустранни преговори и изпраща свои емисари в Цариград. Преговорите започват в османската столица и приключват на 29 септември със сключването на мирен договор. От османска страна договорът е подписан от министъра на вътрешните работи Талаат бей, министъра на флота Махмуд паша и председателя на Държавния съвет Халил бей. Българо-турската граница е уредена с чл. 1 на договора. Той оставя в Османската империя по-голямата част от Източна Тракия, без Мустафа паша (дн. Свиленград), Малко Търново, Василико (дн. Царево) и някои други райони. На България е позволено да заеме повторно Западна Тракия (крайбрежието на Егейско море между устията на Марица и Места, с градовете Гюмюрджина, Ксанти и Дедеагач), след като правителството в Цариград отказва да подкрепи Гюмюрджинската автономна турска република. Българските войски завземат повторно областта през октомври 1913 г. при минимална съпротива от страна на местната турска милиция. По този начин Османската империя отстъпва над 23 000 кв. км от териториите си, заедно с Пиринска Македония, но си връща Одрин и Лозенград, изгубени през Първата балканска война [3: 219 – 220, 222, 224; 16: 64 – 65, 67 – 69; 11; 17: 157 – 160].


Преразпределяне на османските територии

		Държава

		Военни жертви в балканските войни

		Площ до войните (км2)

		Площ след войните (км2)

		Население до войните

		Население след войните



		България

		176 000

		96 945

		112 000(+17 %)

		4 430 000

		4 800 000 (+8 %)



		Сърбия

		до 91 000

		48 303

		86 350 (+80 %)

		2 950 000

		4 170 000 (+41 %)



		Гърция

		52 000

		63 211

		121 268(+91 %)

		2 630 000

		4 400 000 (+67 %)



		Черна гора

		над 10 000

		9080

		14 956 (+65 %)

		280 000

		450 000 (+57 %)



		Румъния

		4000

		131 353

		139 698 (+6 %)

		7 250 000

		7 600 000 (+5 %)



		Османска империя

		225 000

		169 317

		26 369 (-85 %)

		6 130 000

		1 800 000 (-70 %)





Жителите на териториите, отстъпени на България, получават правото на османско поданство, стига да го поискат, в срок от четири години. В случай, че се откажат от българско поданство, те трябва да напуснат България, но запазват имуществото си.

Мюсюлманите в тези земи се освобождават от военна повинност в България. Гарантират се свободата на вероизповеданието на мюсюлманите в България, равноправието им с останалите български поданици и целостта на мюсюлманските общини. Броени месеци след сключването на договора помаците от Родопите и Пирин, покръстени в началото на 1913 г., се връщат към старата си религия.

Позволява се на българските бежанци от Източна Тракия да се върнат (в срок до две години) по домовете си. Османската империя се задължава да зачита българските също както останалите християнски общини на своя територия. Тази клауза на договора остава неизпълнена. Одринското съглашение от ноември 1913 г. отменя правото на източнотракийските българи (70 000 души) да се завърнат по домовете си в Одринския и Лозенградския санджак и поставя на тяхно място турски бежанци от новите територии на България (около 30 000 души). Този регламент е узаконен окончателно с Ангорския договор от 1925 г. Договорът предвижда демобилизация на двете армии в рамките на три седмици и размяна на заложници и военнопленници в едномесечен срок; подновяване на съобщенията и транспортните връзки между двете държави; подновяване на търговските връзки и мореплаването според Конвенцията от 1911 г.; уреждане на дипломатическите представителства; религиозните организации в Османската империя запазват вакъфските си приходи в Западна Тракия; а българското правителство е длъжно да зачита частните имоти на султана и неговото семейство [3: 219 – 220, 222, 224; 16: 64 – 65, 67 – 69; 11; 17: 157 – 160].

Така България е принудена да изпие до дъно горчивата чаша на поражението си във Втората балканска война и да изживее своята Първа национална катастрофа.
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Abstract: Energy poverty is a problem that affects even the population of the most affluent union of the world- the European Union. Researches and statistics have revealed that the dimensions and the extent of the problem are bigger than expected. Energy poverty is a problem that consists of economic, social, technical, political, infrastructural, and geopolitical dimensions and the strategy for tackling it should be multi-disciplinary and it should reflect all these dimensions. Nowadays, Bulgaria does not have an official definition for energy poverty, nor does it have common criteria for identifying which households are energy poor. In order to elaborate such definition and methods for measuring it, the country could use the experience of the European countries and the EU institutes which have already worked on the problem. Only after defining the term and adopting criteria for its quantitative measurement, the state authorities of Bulgaria could work on strategies and plans on how to effectively tackle the problem.
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Макар в Европейския съюз да няма единно определение на „енергийна бедност“, то някои от отделните държави членки имат изработени дефиниции за нея с цел разработването на конкретни критерии за идентифицирането ѝ, а оттам и на мерки за минимизиране на негативните последици за населението от нея и за елиминирането ѝ като обществен проблем. Като се има предвид обстоятелството, че в България също няма единно установена и законово регламентирана дефиниция за енергийната бедност, в настоящия анализ ще се направи кратък обзор на понятията, възприети както в отделните държави членки, така и в ЕС на централно ниво, тъй като това би било от полза за изготвянето на единно национално определение, което впоследствие да бъде въведено и в нормативната база на България. Без единни национални критерии за идентифициране на енергийната бедност, които да са указани и в законодателството, не може да се установи какъв е размерът на този тип бедност в страната ни и колко домакинства са засегнати, а оттам следва, че всички мерки за справянето с нея биха били много по- хаотични и рискуват вместо към същността на проблема да са насочени не към засегнатите лица.

Важно е да се уточни, че енергийната бедност е пряко свързана с икономиката и в повечето случаи е резултат от икономическото състояние на държавите членки, а и на Европейския съюз като цяло, тъй като икономическите и енергийните политики до голяма степен зависят от решенията, взимани на централно ниво в Брюксел. В този ред на мисли енергийната бедност е вид икономическа бедност, макар двете понятия да не са напълно равнозначни, тъй като енергийната бедност може да зависи и от събития в геополитически аспект, от енергийната инфраструктура, от енергийната ефективност, стоковите пазари и т.н.

Поради значимостта и мащабите на проблема, особено в икономически най-изостаналите държави членки, както и в контекста на прехода към нов тип нисковъглеродна икономика, през 2018 г. Европейската комисия създаде Обсерватория за енергийна бедност (EPOV) [3] с цел „да подобри измерването, наблюдението и обмена на знания и добри практики относно енергийната бедност“ и така да бъде от полза на всички държави членки, за да могат те, опирайки се на методологиите, критериите и анализите на EPOV, да разработят свои собствени, адаптирани към националната действителност критерии за енергийна бедност и чрез идентифицирането на проблема и неговите мащаби да изработят стратегии и национални планове за преодоляването му. Такава подкрепа от страна на ЕК беше крайно необходима, тъй като изключително малко са държавите членки, които имат разработени официални дефиниции за определяне и критерии за измерване на енергийната бедност.

Безспорен е приносът на EPOV за набирането на широк набор от данни за всички държави членки и тяхното последващо анализиране и обобщаване, като още през първата година на дейността си Обсерваторията доказа, че проблемът с енергийната бедност в ЕС е много по-голям от очакваното. По оценка на Обсерваторията почти 50 млн. жители на Съюза са засегнати от енергийна бедност.

По данни на Евростат, цитирани от Европейската комисия в нейния доклад за състоянието на енергийния съюз от 2021 г. [4], през 2019 г. над 31 млн. европейци живеят в енергийна бедност, тъй като не са в състояние поради липса на ресурси да поддържат домовете си достатъчно топли. Трябва да се има предвид, че това са данни за период преди Ковид кризата, която намали значително доходите на домакинствата и засили инфлацията, поставяйки в риск от изпадане в енергийна бедност много други домакинства. Съвместният изследователски институт на Европейската комисия още през 2019 г. дава данни, че броят на енергийно бедните жители на Стария континент е 50 млн. и, най-общо казано, засяга всеки един от десет европейци. В други свои анализи и разработки Европейската комисия твърди, че броят на хората в риск от енергийна бедност може да стигне до 100 млн.

Както е видно от горепосочените данни, причината за големите разлики в цифрите за енергийно бедните, предоставяни от европейските институции, се дължи на факта, че в ЕС все още няма единна дефиниция и общи критерии за определяне на енергийната бедност и Европейският съюз борави с понятия, които, макар и близки по смисъл, строго професионално се различават едно от друго – „енергийно бедни“, „енергийно уязвими“, „домакинства в риск от изпадане в енергийна бедност“ и др. Няма и ясни статистически критерии за дефиниране например кои домакинства са „енергийно бедни“ и кои са в „риск от изпадане в енергийна бедност“ и именно поради това смесване на понятията цифрите, цитирани от различните европейски институции, са толкова разнородни, варирайки от 30 до 100 млн. души за едни и същи периоди от време.

Само няколко държави, сред които Франция, Кипър, Ирландия, Словакия, а извън ЕС и Великобритания, имат официални дефиниции на „енергийна бедност“, но те се различават значително една от друга. Така например едно от първите определения е от 1991 г. в Обединеното кралство, дадено от изследователските среди, и то гласи, че „енергийно бедно е домакинство, което харчи повече от 10 % от своите доходи, за да поддържа приемливо ниво на топлина в дома“3. Така още преди повече от 30 години като един от основните критерии за енергийна бедност се очертава именно размерът на тази част от дохода, която се разходва за покриване на енергийни разходи.

Трябва да се отбележи обаче, че много преди това – още през 1977 г. – в британския парламент представителят на Камарата на общините Ерик Дикинс (1977) използва понятието (на англ. fuel poverty), изтъквайки, че във Великобритания към онзи момент има проблем на две нива: невъзможността бедните хора да разполагат с достатъчно средства за задоволяване на енергийните си нужди; и необходимостта именно възрастните хора, които по мнението на парламентариста са най-уязвими, да получават достатъчно топлина. Въпросът с енергийната бедност именно във Великобритания идва на дневен ред в неслучаен момент, а именно след петролната криза от 1973 г., която води до рязко увеличение на цените на енергийните ресурси. Ежегодно Департаментът за бизнес, енергия и индустриални стратегии публикува годишна статистика за енергийната бедност във Великобритания [2]. Според доклада на Департамента, публикуван през 2020 г. за данните от 2018 г., около 10 % от английските домакинства, или около 2,4 млн. души, са енергийно бедни.

За целите на настоящия труд и с цел вземане на добри практики за разработване на национално определение на „енергийна бедност“ е важно да се отбележи, че три са основните фактори, които британската статистика използва, за да отчита енергийната бедност. Това са енергийната ефективност, цените на енергийните ресурси и доходите на домакинствата. Тези три фактора са сред основните индикатори, които и Европейската комисия, и Обсерваторията за енергийна бедност изследват за количествено определяне на енергийната бедност. Те са тясно взаимносвързани и вариациите на един или друг от тези показатели водят до промени в нивата на енергийната бедност и в обхвата на засегнатите домакинства.

Във Франция законодателният акт „Grenelle II“ от 2010 г. дефинира „енергийната бедност“ така: „Хората страдат от енергийна бедност, ако срещат особени затруднения за достъп до енергия, която е необходима за задоволяване на техните базови нужди, които трудности се дължат на недостатъчни финансови ресурси или на неподходящи жилищни условия“. Според ADEME (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie), създадена през 1991 г. и наричана още „Агенция за екологичния преход“, енергийната бедност зависи от технически, икономически и индивидуални параметри. През 2012 г. във Франция е създадена и Национална обсерватория за енергийната бедност (ONPE – Observatoire National de la précarité énergétique), която предшества Европейската обсерватория. ONPE е създадена, за да предоставя данни за енергийната бедност във Франция и както да подобри знанието за нея, така и да наблюдава еволюцията ѝ. По данни на ONPE около 5 млн. френски домакинства живеят в енергийна бедност, като това по оценки на Агенцията се дължи до голяма степен на състоянието на жилищния фонд. 24 % от живеещите в жилища, построени преди 1975 г., са енергийно бедни, а в 31 % от домовете на енергийно бедните лица имат влага.

Гореизложената информация показва важността, която две от най-големите държави на европейския континент отдават на енергийната бедност, още преди европейските институции да се концентрират върху проблема, отчитайки я статистически ежегодно, за да видят на какво се дължи тя, какви са тенденциите на нейните вариации и какви мерки да се предприемат за овладяването ѝ. В случая с Франция това се дължи до голяма степен на състоянието на жилищния фонд – проблем, добре познат и в България.

Дефиниции на „енергийната бедност“ има и в Кипър, Словакия и Ирландия. В Кипър енергийната бедност е дефинирана и в Енергийният закон на страната през 2012 г. „Енергийната бедност е ситуация, в която потребителите могат да са в затруднено положение поради нисък доход, както е посочено в данъчните им отчети във връзка с техния професионален статут, семейно положение и специфични здравни условия, и поради тази причина не са в състояние да покриват разходите си за разумни нужди от електроенергия, тъй като тези разходи представляват значителна част от разполагаемия им доход.“ Енергийната бедност присъства терминологично и в работния вариант на Интегрирания енергиен план на Кипър за енергетика и климат за периода 2021 – 2030 [8] и като дефиниция – част от националното законодателство, и като мерки и политики, които да се приемат за преодоляването ѝ.

Дефиницията на „енергийна бедност“ на Словакия датира от 2015 г., а тази на Ирландия – от 2016 г. Ирландия възприема едно от основните определения, приети и от Великобритания: „Домакинство, което изразходва повече от 10 % от доходите си за енергия, се счита за енергийно бедно“. Прагът от 10 % от разполагаемите доходи, изразходвани за енергия, който да бъде приет за праг на енергийната бедност, освен в Ирландия и във Великобритания, е приет и в много други работни определения на понятието.


Следва да обърнем внимание на дефинирането на понятието „енергийна бедност“ и в ЕС, тъй като на ниво европейски институции много беше направено през последното десетилетие, за да се подпомогнат държавите членки статистически и аналитично в изработването както на индивидуални дефиниции на това понятие, така и на стратегии за справянето с този тип бедност. Голям напредък на ниво Европейски съюз беше направен след обособяване на Енергийния съюз през 2015 г.

Както вече бе споменато, през 2018 г. Европейската комисия създаде Обсерваторията за енергийна бедност – проект, започнал още през 2016 г. От обобщените анализи и проучвания стана ясно, че проблемът засяга повече жители на ЕС, отколкото беше известно до този момент. Методологическият наръчник на Обсерваторията за енергийна бедност (EPOV Indicator Dashvboard: Methodology Guidebook) [7] oт 2020 г., който би могъл да бъде от изключителна практическа полза за националните власти при изработването на собствени критерии за отчитане на енергийната бедност в България, отчита първични и вторични показатели на енергийната бедност, като в него е изрично уточнено, че характерът му е информативен и не цели да предостави окончателното понятие „енергийна бедност“ в ЕС. Три са основните методологии, по които като цяло се отчита енергийната бедност (като многоизмерно понятие), и това са:


· методология на разходите – разходи на домакинствата за енергийни нужди, които надминават определен праг (10 % от общите доходи на домакинствата, както видяхме и в определението на „енергийна бедност“ на Ирландия и Великобритания);


· методология на самооценката (субективната), която се състои от самооценка на домакинствата дали жилищата им са достатъчно топли, получават ли те достатъчно количество топлина и т.н. Трябва да се отбележи, че този критерий за оценка на енергийната бедност набира все по-голяма популярност и приложимост, макар и да е субективен фактор
 (лична оценка на домакинствата);


· методология на директното измерване, при която нивото на енергийни услуги, например отопление, което достига до домакинствата, е сравнявано с определени установени стандарти.

Енергийната бедност и като понятие, и като проблем се споменава в редица директиви и регламенти на ЕС, имащи отношение към енергетиката, а именно в новата Директива за енергийна ефективност (2018/2002), в новата Директива за енергийните характеристики на сградите (2018/844) и в Директивата за електроенергията (2009/72). В настоящата статия не се разглеждат детайлно горепосочените документи, но е редно те да бъдат маркирани, тъй като показват осъзнатостта, която европейските институции имат по отношение на съществуването на проблема с енергийната бедност.


Интересна инициатива, която заслужава да бъде отбелязана, е стартирана през 2021 г. – EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) [9] – проект на Обсерваторията за енергийна бедност и Климатичния алианс, който представлява интерактивна база данни, налична онлайн, която дава достъп до множество проекти и предложения за мерки, свързани с енергийната бедност.


Още през 2019 г. беше стартиран и проектът STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty) [6], финансиран от Европейския съюз, в който сътрудничи и България и който проект дефинира като една от своите цели именно „да развие прост, иновативен и възпроизводим модел на мерки за измерване на енергийната бедност“. Един от докладите, изготвен в рамките на проекта и озаглавен „Доклад за дефиниране на енергийната бедност в държавите от проекта STEP“, предлага изключително детайлен обзор на проблема с енергийната бедност, включвайки като поле на изследване девет държави – членки на ЕС, сред които, както вече беше споменато, попада и България, които държави в по-голямата си част са силно уязвими откъм енергийна бедност.

Дефиницията за „енергийна бедност“, на която докладът по STEP се спира като най-приемлива, e, че „това е ситуация, при която дадено домакинство е в невъзможност да покрие основните си енергийни нужди за адекватно отопление, готвене, осветление и използване на електроуреди в дома“.. А като основни критерии за дефиниране на енергийната бедност участниците в проекта са посочили, че такива критерии трябва да са доходите на домакинството, невъзможността за плащане на сметките за енергия, достъпът на домакинството до основни енергийни услуги (готвене, осветление, отопление и др.), цената на енергийните услуги.

През октомври 2020 г. Европейската комисия издаде и Препоръка 2020/1563 относно енергийната бедност, в която призовава държавите членки да дадат ясна дефиниция на това понятие, като очерта препоръки за основните критерии, които трябва да се вземат предвид за нейното количествено измерване. Въпросният документ определя енергийната бедност като „ситуация, в която домакинствата нямат възможност за достъп до основни енергийни услуги“, а според европейския стълб на социалните права енергията е дефинирана като една от основните услуги, до които всеки има право на достъп, и оттам следва, че държавите членки са длъжни да осигурят подкрепа на своите граждани за достъпа до тази услуга.

„Енергийната бедност“ е понятие, консолидирано и в законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, който пакет трябва да осигури справедлив енергиен преход. И макар да няма единно определение на „енергийната бедност“, тъй като всяка държава членка трябва сама да разработи своите критерии за определението, базирани и на националните си особености, то този законодателен пакет предлага общи принципи за дефиниция и справяне с проблема. Подчертава се и значението на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК), и на дългосрочните стратегии за саниране (ДСС). В Препоръка 2020/1563 ЕК дава насоки именно чрез националните планове в областта на енергетиката и климата „държавите членки трябва да оценят броя на домакинствата в положение на енергийна бедност и трябва да включат в плана си национална цел, както и политики и мерки за намаляване на енергийната бедност“.

Горепосочената препоръка на ЕК е изключително полезна, защото указва на държавите членки „да използват в своите оценки на енергийната бедност посочените в приложението на препоръката показатели“. Тези показатели трябва да бъдат внимателно анализирани и взети предвид при разработването на критериите за енергийна бедност в България, като, разбира се, бъдат взети предвид и индивидуалните особености на страната ни.

Разработването на единни критерии за енергийна бедност на общоевропейско ниво, които да бъдат приети от държавите членки, е труднопостижимо, защото всяка държава има различна структура на енергийната система, различно ниво на развитие на енергийната инфраструктура и на икономиката, различни социални политики. По тази причина страната ни трябва да използва опита и теоретичния напредък в тематиката на останалите държави членки, и най-вече на институтите на ЕС, но да разработи свое собствено определение на понятието, върху което да стъпи за определянето на критериите и показателите при дефиниране на енергийната бедност. Енергийната бедност трябва да може да бъде точно дефинирана от държавните власти, за да бъде идентифициран самият проблем и най-вече неговият мащаб, а оттам и да се разработят и мерки за справяне с него.

Като показатели, които могат да бъдат използвани за дефинирането на енергийната бедност, могат да бъдат използвани тези, които вече са разработени от ЕС. Основните от тях са:

· показатели, сравняващи разходите за енергия с доходите;

· показатели, основани на самооценка на домакинствата;

· показатели, основани на пряко измерване, например на поддържаната в помещенията температура;

· непреки показатели (например доколко е развита енергийната инфраструктура в даденото населено място, какво е нейното състояние и др.).


Енергийната бедност е правопропорционално зависима от икономическото състояние на всяка една държава и общество. Но тя е многопластово понятие, което има технически, икономически, индивидуални, социални, а отскоро и геополитически параметри. Ето защо за разработването на критерии за нейното дефиниране трябва да бъде включен мултидисциплинарен екип от специалисти от различни научни и практически сфери, с опит и познания в енергийния сектор, икономиката, математиката и статистиката, инженерните науки, геополитиката и др. На първо време страната ни трябва да възприеме единно определение на „енергийна бедност“, което да отразява основните измерения на проблема. Обикновено повечето държави, както е видно от направения преглед на европейско ниво, възприемат в своите определения икономическото и социалното измерение – енергийно бедни са домакинства, които разходват над определен процент от разполагаемия си доход за енергия, а също и такива, които не могат да поддържат адекватна температура в домовете си. Обикновено температурните минимуми, които трябва да бъдат поддържани за гарантиране на физическото благосъстояние на хората, се определят от СЗО или от националните здравни власти. Дали България ще възприеме тези две измерения за изработването на дефиниция на „енергийна бедност“ и дали ще ги използва в съвкупност или отделно, зависи от експертната и политическата воля. При разработването на критерии за дефиниране на енергийната бедност трябва да се отчетат не само икономическото и социалното измерение, а също и индивидуалното, техническото, геополитическото, инфраструктурното и други такива. Важно е също така да се спомене, че без разработването на критерии, които да включват показатели за количествено измерване на енергийната бедност, изготвянето само по себе си на определение е само първата стъпка, но тя е недостатъчна нито за добиване на реална преценка за мащаба на проблема, нито за предприемането на мерки, а в дългосрочен план и за изработването на стратегия и годишни планове за противодействие на енергийната бедност.
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Abstract: Demographic trends in our country and worldwide affect all areas of public life: political, economic, social, cultural, informational, environmental, military. In the 21st century, issues related to the number, structure, territorial distribution and qualitative characteristics of the population are becoming increasingly important for sustainable development and security. Demographic imbalances and their serious consequences threaten national, European and international security. In order to ensure the security of our country, all government institutions need to focus on maintaining armed forces, border police, civil defense, intelligence services, cyber security, human and drug trafficking, and the fight against terrorism.
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Демографските тенденции у нас и в световен мащаб засягат всички области на обществения живот – политическа, икономическа, социална, културна, информационна, екологична, военна. С поставянето на човека като основен градивен елемент на нацията се определя значението на човешките ресурси в качествено и количествено изражение във връзката човек – държавност – сигурност. През XXI век въпросите, свързани с числеността, структурата, териториалното разпределение и качествените характеристики на населението, придобиват все по-голямо значение за устойчивото развитие и сигурността. Населението на планетата надхвърли 8 милиарда с тенденция да продължава да нараства паралелно с повишаващите се, но лимитирани в природата жизненонеобходими питейна вода, храна, енергийни ресурси, което неминуемо води до дестабилизация на международната и националната сигурност.


Демографските тенденции се определят от естественото и механичното възпроизводство на населението, което е функция на следните процеси: раждаемост, смъртност, естествен прираст, миграции, средна възраст, средна продължителност на живота и закономерностите между тях и отражението им върху населението като обект и субект на сигурността.

Много изследователи определят ролята на демографския фактор като приоритетен за запазване на сигурността и суверенитета на държавите и мира на планетата. Демографската сигурност според доцент Б. Манов е обществено състояние, с което „се цели запазване на възпроизводството на субекта на националната сигурност – нацията“. Авторът аргументирано доказва, че състоянието на националната сигурност е в пряка зависимост от състоянието на демографската сигурност [3].

Доцент М. Тахир подчертава, че намаленото естествено възпроизводство в България и промяната на етнорелигиозната структура на населението влошават „интеграцията и единството на нацията“ [4]. Демографските дисбаланси в страната и числеността на етническите общности водят до „отслабване и трансформация на националната идентичност“, което според Христо Тутунаров ще доведе до „отслабване на държавата и застрашаване на националната ѝ сигурност“ [5: 7].

Демографската статистика от десетилетия сочи, че числеността на населението в България намалява. През последните 30 години демографската криза се задълбочава, което се илюстрира с тренда на демографските процеси раждаемост, смъртност и естествен прираст. Раждаемостта непрекъснато намалява, въпреки че на средноевропейско ниво е около 9 ‰. Раждаемостта показва сериозни регионални различия, като е най-висока в област Сливен (с коефициент на раждаемост 11,9 %) сред ромския етнос и най-ниска – в Северозападна България (Видин – 6,6 %). Тоталният коефициент на плодовитост е 1,58, но за да запази числеността на населението, всяка българка във фертилна възраст трябва да има 2,2 – 2,3 живородени деца. През последните 50 години се утвърждава моделът на еднодетните семейства. Намаляват жените във фертилна възраст и прогресивно се повишава възрастта на майките с първо раждане от българския етнос, докато при ромите първото раждане е преди пълнолетието на майката.

През последното десетилетие смъртността непрекъснато нараства, като през 2022 г. е най-висока в държавите – членки на Европейския съюз, и бележи негативен скок – 21,7 ‰ (77 611 души), при средноевропейско ниво 11,6 ‰. Ежегодно страната се „стопява“ с населението на един голям окръжен град. Най-висока смъртност е отчетена в северозападен регион (Видин – 32 ‰), а най-ниска е смъртността в София (16,8 ‰). Смъртността е по-висока в селските райони и по-ниска в градовете, където медицинските грижи са по-добри. В България няма превенция на социално значимите заболявания. Това явление, съчетано с ниската здравна култура, е причина средната продължителност на живота да е ниска (73,6 години), която при мъжете през 2021 г. е до 70,1 години, а на жените – до 77,9 години.

Коефициентът на естествения прираст (разликата между коефициентите на смъртността и раждаемостта) бележи негативен тренд, като през 2021 г. коефициентът на естествения прираст е 13,2 ‰, което в числово изражение е 90 317 души. Вътрешномиграционните процеси са свързани с миграция: от село в град (26,2 %), от град в село (25,1 %), от мигриралите български граждани. Външната емиграция през последните години намалява. През 2021 г. 26 755 души са емигрирали в чужбина, а 39 461 души са имигрантите в България. Дисбалансите във възпроизводството на населението се задълбочават, имайки широко времево изражение и негативни последствия в бъдеще. Отчитайки факта, че „демографските процеси са силно инертни и инерционни“ [1: 31], се застрашават устоите на икономиката и сигурността. Негативните демографски процеси водят до намаляване на числеността на населението и променят възрастовата му структура (Таблица № 1).

Таблица № 1. Демографски показатели на България 2011 – 2021 г.


		Показател

		2011 г.

		2014 г.

		2017 г.

		2021 г.



		Коефициент на раждаемост (в ‰)

		9,6

		9,4

		9,0

		8,5



		Коефициент на смъртност (в ‰)

		14,7

		15,1

		15,0

		21,7



		Коефициент на естествен прираст (в ‰)

		-5,1

		-5,7

		-6,5

		-13,2



		Общ брой население

		7 327 224

		7 252 198

		7 050 034

		6 838 937



		Коефициент на възрастова зависимост (в ‰)

		47,5

		51,2

		54,5

		56,7



		Коефициент на остаряване (65 г. +) (в ‰)

		27,8

		30,2

		32,5

		34,0





Източник: Евростат.

Таблица № 2. Относителен дял на населението по възрастови групи (в %)

		Възрастова група

		1900 г.

		2021 г.



		Възрастова група до 14-годишна възраст

		40,2

		14,1



		Възрастова група 65+-годишна възраст

		5,1

		23,5





Източник: НСИ.

Възрастовата деструкция на нацията води до загуба на възпроизводствения ѝ потенциал. Средната възраст на населението непрекъснато се увеличава и през 2021 г. достига 45 години. Делът на децата намалява. Показател за това е относителният дял на младото поколение в следосвобожденска България и в настоящото време (Таблица № 2).

Намаляването на раждаемостта свива работния потенциал на нацията. Понастоящем на 100 излизащи в пенсионна възраст на пазара на труда влизат 64 души. Това съотношение в някои региони на страната е дори още по-негативно. В област Видин на пазара на труда на 100 излизащи в пенсия влизат 40, което, съчетано с ниската раждаемост и високата смъртност, обрича на депопулация областта. Урбанизацията и миграционните процеси на населението от по-малките населени места към големите областни центрове води до демографския феномен „демографска пустиня“, което според изследователи до 2050 г. ще заеме около 50 % от територията на страната.

Перспективата е влошаване на възпроизводствения потенциал на България (Таблица № 3). Нарастването на възрастното население води до затруднения в социалноосигурителната система и респективно в държавния бюджет, защото пенсионната система е основана на приходно-разходния принцип, което крие заплаха за икономическата, политическата, социалната и националната сигурност на страната.

Таблица № 3. Възрастова структура на населението (в %)


		Година

		Възрастов интервал (години)



		

		0 – 17

		18 – 64

		65+



		1992

		23,5

		62,2

		14,3



		2001

		19,4

		63,9

		16,8



		2011

		16,1

		65,5

		18,5



		2021

		15,9

		60,2

		23,5





Източник: Статистически справочници, НСИ.

Приоритетните задачи в областта на държавната демографска политика са формулирани в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.). Основната и стратегическа цел е забавяне на темпа на намаляване на населението. Акцентът в Стратегията е насочен към качеството на човешкия капитал – образование, квалификация, здраве, икономическия растеж и нуждите на отбраната и сигурността. Негативните демографски тенденции могат да се компенсират със стимулиране на раждаемостта, намаляване на смъртността, подобряване на качествените характеристики на българските граждани и стандарта на живот. Досега амбициозните планове и ежегодните отчети за изпълнение на Стратегията за демографско развитие на населението са безрезултатни. За десетгодишния период между двете национални преброявания през 2011 и 2021 г. населението в пенсионна възраст се е увеличило със 171 000 души, докато работоспособното население е намаляло с близо 1 млн.

На националната сигурност оказва влияние и етнорелигиозната структура на населението. Всяка обособена група в обществото, която има общ произход, език, религия, история, култура, традиции и социални характеристики, се дефинира като етнос. Основната етническа общност е българската, следвана от турската и ромската. Данните от последното преброяване за етническата принадлежност могат да се приемат с резерва, защото всеки български гражданин се самоопределя като етнос (Таблица № 4).

Таблица № 4. Численост на големите етнически групи в България към 2021 г.

		Етническа
група

		Численост (брой)

		Относителен дял

		Динамика от 2011 г.



		Българи

		5 118 494

		84,6 %

		( 0,2 %



		Турци

		508 378

		8,4 %

		( 0,4 %



		Роми

		266 720

		4,4 %

		( 0,5 %





Източник: НСИ.

Турската етническа група е формирана след Освобождението, като тогава е наброявала 750 000 души. През последващите години до настоящето тя редуцира числеността си. Турците обитават предимно селските региони в Лудогорието (Разград, Търговище) и Родопите (Кърджалийско). Изповядват исляма и са предимно сунити. В България има свобода на вероизповеданието, носенето на облекло и спазването на традициите. Мюсюлманите в България имат Главно мюфтийство, над 20 регионални мюфтийства и множество джамии. Турската етническа общност се стреми да турцизира ромите и българите мюсюлмани [5: 41], обучава много младежи за имами в Турция и арабските държави и строи много джамии в страната. В България съществува Висш мюсюлмански институт и 3 средни мюсюлмански училища. Турците се образоват и активно се социализират в българското общество. Те активно участват и в обществено-политическия живот и етносът има своя политическа партия, за която гласуват предимно живеещите в страната и в чужбина български турци. За запазване на етническия мир и сигурността в България е важно да не се допуска изолацията на тази етническа общност и да се мотивира българската ѝ принадлежност.


Ромската етническа група не е общност, а съвкупност от различни по произход, нрави, занятия и социален статут кланове. Те са асоциални, често враждуват помежду си и не подлежат в голямата си степен на асимилация в обществото. Общото между тези ромски групи е ползването на езика романес с много диалекти [2: 4]. Един от най-устойчивите етноси в света, те имат равни бракове, висока раждаемост, висока смъртност и ниска продължителност на живота. Ниската мотивация за образование и квалификация ги обрича на бедност и социална изолация в обществото. Всички досегашни опити за механична интеграция са безрезултатни, защото ценностната система на ромите ги обрича на изолация в гета. Заучената от тях бедност, нежелание за образованост и маргинализация водят до безработица и доживотна социална подкрепа от страна на държавата. Ниската етническа свързаност прави възможно заселването им на цялата територия на България. Според прогнозите на експерти демографи ромите към 2050 г. ще съставляват 25 % от трудоспособното население на България, което застрашава националната сигурност във всичките ѝ подсистеми – икономическата, социалната, политическата и военната.


Основна заплаха за националната сигурност е невъзможността за попълване на състава на въоръжените сили и системата за национална сигурност с млади, образовани и силно мотивирани да служат на родината граждани. Водещ фактор за противодействие на негативните демографски тенденции и осигуряване на икономически растеж и устойчиво развитие на националната сигурност е формирането на човешки капитал, който е ориентиран към образование и квалификация.


Образователната структура на основните етнически групи показва сериозни различия, които в бъдеще трябва да се променят (Таблица № 5).

Таблица № 5. Образователна структура на основните етнически групи


		Вид образование

		Българи (%)

		Турци (%)

		Роми (%)



		Висше

		29,2

		8,1

		0,8



		Средно

		50,5

		35,9

		14,4





Източник: НСИ.

12 % от ромите на възраст 9+ години се самоопределят като неграмотни. Невладеенето на български език и липсата на квалификация ги обрича на гето изолация, социална сегрегация и податливост на различни влияния. В България протичат следните процеси: „застаряване на населението, високо равнище на миграция на етническите българи, имиграция на чуждо етническо население, повишаване на числеността на ромите мюсюлмани“ [5: 15] и тяхната маргинализация. Образованието и пронаталистичната политика срещу социалната изолация и сегрегация на големите етнически общности са фактори за социално-икономическото развитие и сигурността на България.


Демографската сигурност се превръща в основен елемент на националната, регионалната и глобалната сигурност. През изминалия XX век ръстът на населението е най-голям в човешката история. През 1987 г. населението е 5 млрд., през 1999 г. нараства на 6 млрд., а през 2022 г. вече е 8 млрд. Според Римския клуб при население над 7,7 млрд. души способността за възпроизводство на природните ресурси се изчерпва. По данни на ООН през 2005 г. 850 млн. страдат от хронично недохранване и глад, а над 1 млрд. бедстват от воден дефицит. Понастоящем бедстващите хора на планетата са много повече, а прогнозите за нарастване на числеността и разпределението на населението вещаят сериозни заплахи за регионалната и глобалната сигурност (Таблица № 6).

Таблица № 6. Прогнозно състояние на населението на континентите


		Континент

		Площ
(млн. кв. км)

		Население (млн.)





		

		

		2017 г.

		2025 г.

		2050 г.

		2100 г.



		Азия

		44,6

		4600

		4742

		5268

		5561



		Африка

		30,2

		1200

		1392

		1760

		2308



		Южна Америка

		17,9

		491

		687

		809

		912



		Северна Америка

		24,4

		369

		394

		433

		398



		Европа

		10,2

		741

		696

		628

		517



		Австралия и Океания

		8,9

		43

		39

		46

		51





Източник: CIA – World Fact Book.

Азия е континентът с най-многолюдното население. Една от най-бедните държави в света – Афганистан, е с най-висока раждаемост (46,26 ‰) и с най-ниска средна възраст на населението (17,6 години) и това е причината за масовата емиграция на младото население към високоразвитите европейски държави, а пътят до тях минава през границите на България. Миграционните движения на държавите от Източна Азия са насочени на юг към Австралия и на изток към САЩ. Мигриращите от размирния Близък изток се насочват на запад, което създава заплаха за европейската сигурност, защото заедно с емигрантите преминават джихадисти, терористи и наркотрафиканти.

По данни на Световната банка най-младото население в света живее в 61 държави на територията на Африка. На този континент са държавите с най-висока раждаемост в света – Нигер (50,16 ‰), Уганда (48,12 ‰), Мали (49,61 ‰). В Есватини смъртността е най-висока (30,35 ‰), а средната продължителност на живота е най-ниска (32 години). Демографските тенденции в Африка създават сериозни заплахи за глобалната сигурност. Демографският взрив заплашва политическото и социално-икономическото положение на всяка държава на континента. Недостигът на храна, вода, елементарни жизнени условия е предпоставка за миграция. Очакванията за 2050 г. са трудоспособното население на Африка да е над 1 млрд., т.е. 25 % от работещите в света ще са африканци. На континента ще се изострят икономическите, религиозните, етническите и расовите напрежения и големи миграционни потоци в близко време ще се насочат към Европа. Те ще застрашат европейската сигурност, което респективно ще се превърне в сериозна заплаха и за нашата сигурност, за която нашата страна трябва да има готовност.


Европа е континентът, заемащ най-западната част от Евразия. В него има 50 държави. Коефициентът на плодовитост на европейката е 1,51 деца. Европа е континентът с най-ниската раждаемост и поради тази причина той преминава през дълбока демографска криза. Ниските нива на раждаемостта и естественият прираст увеличават дела на възрастното население, което по прогнози до 2070 г. ще стигне 30,3 %. Към Европа ежегодно се насочват над 2 млн. емигранти от Западна Азия и Африка, които дестабилизират европейската сигурност в социално-икономическите и етнорелигиозните аспекти. Имигрантският приток към Европа налага прилагането на интеграционна политика, защото бъдещето на континента, на който населението непрекъснато намалява и застарява, е на мултирасов, мултиетнически и мултирелигиозен регион.


Друг сериозен проблем пред демографската сигурност е растящият брой на климатичните бежанци, като числеността им може да надхвърли милиард. Промените в климата, природните бедствия ще застрашат глобалната сигурност на планетата.


През XXI век се очертават демографски дисбаланси и сериозни последици от тях както в национален, така и в международен мащаб. Тези явления застрашават националната, европейската и международната сигурност. За да се осигури сигурността на страната ни, всички държавни институции е необходимо да се фокусират върху поддържането на въоръжените сили, граничната полиция, гражданската отбрана, разузнавателните служби, киберсигурността, трафика на хора и наркотици и борбата с тероризма.
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FEATURES OF THE POLICE PROTECTION OF THE VICTIMS
OF DOMESTIC VIOLENCE

Assoc. Prof. Milorad Yordanov, PhD

Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: In the article, associate professor Yordanov analyzes the main functions and powers of police authorities in cases of domestic violence. Attention has been paid to the legal and by-laws regulating the mechanisms and their activities according to the Law on Protection from Domestic Violence.
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Домашното насилие представлява нарушение на основните човешките права и свободи, а също така и престъпление. Като проблем от обществена значимост решаването му изисква комплексни и координирани действия от страна на институциите. Наред с ответните действия против насилието над жените на равнището на институциите и държавите – членки на ЕС, действия за борба с насилието трябва да бъдат предприети от различни субекти/институции. Това е особено важно, тъй като много пострадали не докладват за преживяното насилие на властите, така че в основната си част домашното насилие продължава да бъде скрито и в резултат на това срещу извършителите не се предприемат мерки.


Значителна мрежа от държавни органи и организации са ангажирани с предоставянето на защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Основните институции в Република България, които противодействат на домашното насилие, са:

· Министерството на правосъдието чрез законодателната си дейност и финансирането на проекти в неправителствения сектор, свързани с превенция и противодействие на домашното насилие;

· МВР, където работи национален координатор по въпросите на домашното насилие;

· Съдилища, налагащи мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) и работещи по криминализирани актове на домашно насилие и насилие, основано на полов признак;

· Прокуратурата, ангажирана в наказателните производства за нарушаване на заповеди за защита и във връзка с криминализирани актове на домашно и основано на пола насилие;

· Министерството на труда и социалната политика;


· Държавната агенция за закрила на детето, отговорна за всички политики и дейности за закрила, касаещи децата;

· Агенцията за социално подпомагане и местните ѝ звена.

Органите на МВР като част от системата на органите на държавно управление осъществяват значителен обем от функциите на държавните органи в областта на защитата на националната сигурност, опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и защитата на правата и свободите на гражданите [11: 36 – 37]. Като част от системата на държавно управление органите на МВР извършват изпълнителна дейност по отношение на издаваните от държавната власт законови и подзаконови актове, спазването на международните договори, по които Република България е страна, и гарантирането на правата и свободите на гражданите [12: 21].


Органите на МВР осигуряват незабавна намеса в случаи на домашно насилие, като пряко и непосредствено предотвратяват последващите актове на насилие. В зависимост от компетенциите на отделните дирекции служителите проследяват изпълнението на заповедите за защита, задържат нарушителите или осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. При изпълнение на функционалните си задължения полицейските служители идентифицират пострадали от домашно насилие. Това се извършва спрямо лица, за които има данни или се предполага, че са пострадали от домашно насилие, лица, които са се самоопределили като пострадали, или лица, подадени в това им качество от други институции или организации.


Законът за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на полицейските органи, предоставят редица правомощия, а също така и служебни задължения при работата на полицаите с лица, пострадали от домашно насилие. В национален план полицейската защита на пострадалите от домашно насилие включва Методически указания за действията на полицейските органи по Закона за защита от домашното насилие,
 както и Инструкция № Із-2673 от 10.11.2010 г. за осъществяване на взаимодействие между органите на МВР и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие.


Методическите указания за действията на полицейските органи при случаи на домашно насилие съдържат основните изисквания и правила за действие, които произтичат от разпоредбите на ЗЗДН, като не изчерпват всички възможни ситуации и варианти, които биха могли да възникнат в хода на полицейската практика.


Основните трудности в работата на служителите възникват във връзка с необходимостта от намирането на баланс между защитата и опазването на потенциалните жертви на домашно насилие и спазването на правата на извършителите. На първо място, полицейските служители трябва да разбират мотивите за действията на извършителите на домашно насилие. Колкото по-добре те са разбрани, толкова по-ефективно служителят може да действа при превенцията на това явление, а също и при разследването на евентуално извършеното престъпление. На следващо място, освен разбирането на мотивите на насилника, полицейските органи трябва да знаят до какви последици довежда домашното насилие, как да реагират, да се справят с него и как да помогнат и защитят правата на пострадалите.


Може да се каже, че ЗЗДН създава универсална процедура за защита срещу всички форми на домашно насилие и с оглед на степента на увреждане на пострадалия могат да се приложат и други правни средства за защита – например образуване на наказателно производство, ако деянието съставлява престъпление.

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде молба до органите на МВР за предприемане на мерки съгласно ЗМВР [2: чл. 4, ал. 2].


Полицията като част от правоохранителната система има превантивна и възпираща роля. Когато полицейски служител получи информация за извършен или предстоящ акт на домашно насилие, трябва да извърши полицейска проверка на сигнала.

При констатиране на домашно насилие полицейският орган има правомощие по чл. 65 от ЗМВР
 да състави протокол за предупреждение. Протоколът за предупреждение се съставя в присъствието на лицето и на един свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган, лицето и свидетеля. В случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на пострадалото лице при поискване. Законът за МВР е предвидил и друго правомощие, което полицейските служители могат да използват при случаи на домашно насилие, а именно полицейско разпореждане. Възможността за издаване на разпореждане не е изрично предвидена в Методическите указания, но това не е пречка служителите да използват това правомощие в такива ситуации. Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено. При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят. Те са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение или застрашават живота или здравето му. Съдебната практика показва, че в ежедневната си дейност полицейските служители често използват полицейското разпореждане при решаване на ситуации, свързани с актове на домашно насилие [7; 6].

Съгласно Методическите указания за действията на полицейските органи по ЗЗДН в случаите, когато е получен сигнал за домашно насилие в оперативната дежурна част/оперативния дежурен център (ОДЧ/ОДЦ), оперативният дежурен събира информация относно името, адреса и телефонния номер на подалия сигнала, както и дали е пострадал, свидетел, служител. Уточнява местонахождението на инцидента, пострадалите лица (състоянието им към момента) и установява дали извършителят е все още на местопроизшествието. В случай, че не е на местопроизшествието, събира информация за установяване на местонахождението му. Трябва да бъде събрана информация за това дали извършителят е под влияние на алкохол и/или други упойващи вещества и вероятността у него да има оръжие. Необходимо на този етап е да се събере информация за характера на акта на домашно насилие, т.е. в какво се изразява домашното насилие – физическо, психическо, сексуално или друг вид.


Дежурният изпраща по възможност двама полицейски служители за проверка на подадения сигнал за извършено домашно насилие. За времето на придвижване на полицейските служители до мястото на инцидента извършва проверка за наличие на данни за предишни сигнали за инциденти на същото място със същия пострадал и/или същия извършител. Също така се извършва проверка за издадени заповеди за защита по ЗЗДН, законно притежавано от извършителя оръжие, като незабавно информацията се подава на полицейските служители.

При необходимост се поддържа непрекъсната връзка с пострадалото лице или лицето, подало сигнала, до пристигане на изпратените полицейски служители, като са дават напътствия и съвети за предприемане на мерки за безопасност по отношение както на пострадалото лице (подалия сигнала), така и на изпратените полицейски служители.


Оперативният дежурен информира изпратените полицейски служители за развитието на ситуацията до пристигането им. При получаване на последваща информация (от пострадалото или друго лице), че не е необходима полицейска намеса, дежурният информира полицейските служители за това обстоятелство, което не ги освобождава от задължението да посетят местопроизшествието.


При получаване на информация за извършено домашно насилие над малолетно или непълнолетно лице, лице, поставено под запрещение, или лице с увреждания незабавно уведомява директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) [3: чл. 9].

Служителите посещават мястото на извършване на домашно насилие и информират оперативния дежурен (ОДЧ) за ситуацията и при необходимост искат съдействие. Първоначално те трябва да предприемат действия за отделяне на пострадалото лице от извършителя. Служителите следва да запазят мястото на извършване на домашното насилие и при необходимост да осигурят предоставянето на медицинска помощ и да запознаят пострадалото лице с правото му да изиска документ от медицинското лице, извършило прегледа.

На следващо място трябва да отбележим, че за да изпълни компетентно професионалните си задължения, полицейският служител трябва да притежава необходимите познания за състоянието и реакциите на пострадалите от домашно насилие и да прояви разбиране към тях. При оценка на състоянието на пострадалото лице трябва да се обърне внимание на интензивността на преживяване на психичната травма. Когато лицето е в състояние на травматичен или посттравматичен стрес, е възможно да се наблюдава поведение, което на пръв поглед да изглежда алогично и притеснително за полицейския служител. В подобни случаи е препоръчително то да бъде изведено бързо от стресогенната ситуация.


При наличие на предвидените в ЗМВР предпоставки служителите упражняват полицейските си правомощия и могат да задържат извършителя, като за всяко свое действие изготвят доклад [8].

При наличие на данни за извършено престъпление от общ характер уведомяват ОДЧ за изпращане на дежурна оперативна група за извършване на оглед на местопроизшествието, предприемане на неотложни действия по разследване, ако това е нужно, както и извършване на необходимите процесуални действия.


След установяване на самоличността на пострадалото лице от него се снема писмено обяснение/сведение с оглед на обективно и правдиво изясняване на обстоятелствата по случая, личността на извършителя, както и условията, способствали за извършване на деянието.


Когато деянието осъществява състав на престъпление, полицейският служител запознава пострадалото лице с произтичащите му от закона права.

Съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления (ЗПФКПП) органите на МВР следва да уведомят пострадалите за правата им в наказателния процес и възможностите им за участие в него, органите, към които могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки. Не на последно място полицейските служители уведомяват пострадалото лице за условията и реда за получаване на такава защита, а също и органите, към които могат да се обърнат, за да получат финансова компенсация от държавата, условията и реда за получаването ѝ.

При условие, че пострадалите са чужди граждани, следва да бъдат уведомени за възможностите за защита на правата и интересите им, ако са пострадали от престъпления на територията на РБ. Полицейските органи трябва да уведомят лицата за възможностите за защита на правата и интересите им, ако са пострадали от престъпления на територията на друга държава, и към кои органи могат да се обърнат в тези случаи.


Служителят своевременно уведомява пострадалия, че ако деянието е извършено от възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра и осъществява състав на престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, за започване на наказателното преследване следва да се подаде тъжба в районния съд по местоизвършване на деянието.
 За престъпление от общ характер наказателното преследване започва независимо от волеизявлението на пострадалото лице. Досъдебното производство протича самостоятелно и независимо от производството за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие по ЗЗДН.


Съгласно Методическите указания, когато деянието не осъществява състав на престъпление, полицейският служител запознава пострадалото лице с правата му, мерките за защита и реда за тяхното налагане. Служителят насочва пострадалите от домашно насилие към доставчици на социални услуги.
 Също така предоставя на пострадалото лице копие или екземпляр от съставения протокол за предупреждение на извършителя на домашното насилие, регистриран по надлежния ред.


При наличие на данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице го уведомява, че едновременно с молбата до съда/прокуратурата може да подаде молба и до органите на МВР за предприемане на мерки съгласно Закона за МВР.


Полицейският служител подпомага пострадалото лице при обсъждане на възможности да остане при приятели, близки или да отиде в убежище или кризисен център за пострадали от домашно насилие. Осигурява транспортирането на лицето до безопасно място в рамките на същото населено място, ако пострадалото лице няма друга възможност и желае. Служителят оказва съдействие за вземане на вещи от първа необходимост в случай, че лицето предпочита да напусне жилището.


При желание от страна на пострадалото лице осъществява връзка с оперативния дежурен с оглед на предоставяне на адреси на физически и юридически лица
 за настаняването му в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. Служителят предоставя на пострадалото лице координати за връзка с разследващия полицай в случай на образувано досъдебно производство [5].


Поведението на полицейските служители при работа с лица, пострадали от домашно насилие, трябва да включва:


· демонстриране на съчувстващо, подкрепящо и неоценъчно отношение;


· съобразяване с човешките права, зачитане на достойнството и индивидуалните особености на пострадалия;


· информиране на пострадалото лице за правата и възможностите му да използва специализирани услуги;


· уверяване на пострадалия, че се намира в безопасност и е защитен от нови посегателства, насилие и страх;


· лично уверяване, че пострадалото лице и близките му са информирани за процедурите и резултатите от разследването, както и за последствията за извършителя;


· вземане на мерки за минимизиране на риска от психическа и физическа травма или повторно травматизиране на жертвата;


· пренасочване на пострадалия при необходимост към други помагащи институции.


Последователността от стъпки за работа с лица, пострадали от домашно насилие, включва на първо място осигуряване на подкрепяща среда за жертвите.

Всяко престъпление срещу личността води до драматична промяна в състоянието на пострадалия. След такова събитие може да се очаква заплаха за физическия, личностния или социалния интегритет на индивида. Всичко това носи риск за неблагоприятно развитие след престъплението или затруднения във възстановителните процеси за преодоляване на стреса.

Поради внезапността на преживяното събитие пострадалите от престъплението са податливи на въздействие. Това изисква първоначалната среща на пострадалия с представителя на МВР да бъде моделирана по начин, който да възвърне надеждата и чувството за сигурност у пострадалия. Другата задължителна част от модела на срещата е повишаването на доверието у пострадалото лице. То трябва да почувства, че въпреки преживяното събитие се намира в безопасност и е защитено от ново посегателство.


Невъзможността на човек да се противопостави на случващото се води до психическа травма. Тя се провокира преди всичко от излагането на личността на събитие, което застрашава живота му. В случая от изключително значение е начинът, по който пострадалото лице преживява заплахата.


Във всяко ОДМВР в страната има определени регионални координатори по проблемите на домашното насилие, а в отдел „Охранителна полиция“ при ГДНП – национален координатор, който има следните ангажименти:

· да събира, обобщава и анализира получената от регионалните координатори информация;


· да изисква при необходимост информация от регионалните координатори за конкретни случаи на домашно насилие;


· да изготвя ежегоден доклад за характерните и специфичните прояви на домашно насилие;


· да поддържа връзки с държавни органи, институции и неправителствени организации за осъществяване на съвместни програми за превенция и защита срещу домашното насилие.


Ежемесечно до 25-о число определените за регионални координатори по въпросите на домашното насилие служители събират и предоставят на националния координатор в ГДНП информация за издадените заповеди за защита по ЗЗДН в табличен вид.

Домашното насилие представлява сериозно нарушаване на основните права на човека. Този проблем занимава световната общественост от години, като в Европа проблемът, свързан с жертвите на насилие, е широко дискутиран. Интересът към проблемите на домашното насилие е свързан както с необходимостта от защита на правата на пострадалите, намаляване на тежките последствия, до които то довежда, също така и с превантивно-възпитателната стойност на социалната реакция срещу всички видове насилническо поведение.
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Abstract: The activity carried out by the Ministry of Internal Affairs on the search for children is related to establishing the whereabouts of the wanted persons, taking the necessary measures to protect their lives and health, and interacting with the competent authorities for child protection.
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Често пъти се случва родителите да се разтревожат силно, защото неочаквано с детето им се е случило нещо много неприятно – то е изчезнало! Във всеки случай причините за това са различни: то се е загубило, избягало е, а… може и да са го отвлекли.


Най-често малките деца се загубват от погледа на родителите си. Обикновено това се случва на многолюдни места – в парка, на много оживена улица, в голям магазин. Нещо силно е привлякло вниманието на малчугана – той се е спрял да гледа… и се е оказал сам сред непознати хора. Уплашено и паникьосано, такова дете тръгва напосоки да търси мама и татко, тича насам-натам. И ако е навън, може още повече да се отдалечи. Най-често някой доброжелателен възрастен го поема под своето крило, докато родителите му го открият.


В предучилищната възраст вече се срещат бягства, провокирани от определен мотив. Макар и не много често, но има случаи, когато детето решава да избяга и от детската градина. На едно момиченце му домъчнява за мама, а на друго учителката му е направила за нещо забележка. Тези две бягства са завършили с добър край. Другото дете е било намерено на близка до градината улица от пазаруваща в този район съседка на семейството му. Друг пример: дете на 5 години решава изведнъж тайно да се измъкне по време на разходка на групата от детската градина. Докато другите деца се прибират, той остава последен и спонтанно побягва към къщи. Защо? За да провери дали случайно Дядо Коледа не се е отбил у тях по-рано и дали му е оставил вече подаръка под елхата, която вечерта са украсили. Домът му е бил наблизо, но не е имало кой да му отвори – родителите му са били на работа. И отново една добра съседка го вижда и го прибира.


След 7-годишна възраст бягствата все повече зачестяват. Понякога зад тях се крие естественият стремеж на порастващото дете към приключения и нови впечатления: светът крие толкова примамливи места и тайни! Но никак не са редки случаите, когато мотивите са неблагополучия в училище – строг учител, слаби оценки, лошо отношение от страна на съученици, които иронизират и дори малтретират детето.


Децата, склонни към бягство като форма на пасивен протест, обикновено имат някои характерови особености, които ги предразполагат към това. Като се изключи незрялата психика при по-малките, могат да се посочат лесна ранимост, повишена чувствителност, волева неустойчивост и неумение да отреагират активно в своя защита, когато нещо ги застрашава и емоционално разстройва.


Насърчаването и закрилата на правата на детето са една от целите на ЕС, която е доразвита от Договора от Лисабон. По-специално чл. 3, § 3 от Договора за Европейския съюз понастоящем изрично изисква от ЕС да насърчава защитата на правата на детето. Правата на детето са записани и в Хартата на основните права на Европейския съюз [6: 389 – 403]. Чл. 24 от Хартата отчита, че децата са независими и автономни носители на права. Освен това определя висшия интерес на детето като основно съображение, което трябва да бъде взето предвид при действията на публичните власти и частните институции.


Настоящата програма на ЕС за правата на детето се основава на приноса, извлечен от широка обществена дискусия [1], и на нуждите и проблемите, които деца от всички държави – членки на ЕС, изразяват по време на специална отделна дискусия [2]. Тя също взема предвид предварителните резултати от оценката на въздействието на инструментите на ЕС, засягащи правата на детето. Програмата на ЕС за правата на детето представя общите принципи, които гарантират безупречността на действията на ЕС при спазване на разпоредбите на Хартата и на Конвенцията за правата на детето. Освен това в нея се разглеждат известен брой конкретни действия в области, в които ЕС може да внесе добавена стойност със своите инициативи, като съобразено с интересите на децата правосъдие, закрила на деца в уязвимо положение и борба срещу насилието върху децата както в Европейския съюз, така и извън него.


Осъществяваната от МВР дейност по издирване на деца е свързана с установяване на местонахождението на издирваните лица и взимане на необходимите мерки за защита на живота и здравето им. Не на последно място стои и взаимодействието с компетентните органи по закрила на детето, както и въздействието върху децата за осъществяване на целите на корекционно-възпитателната дейност с оглед на недопускане на повторяемост на деянието.

За добиване на по-голяма яснота при определяне на ролята им в процеса на прилагане на мероприятията е необходимо да се диференцират отделните фигури в изпълнението. От една страна имащи ръководни и организационни функции са органите, реализиращи оперативно-издирвателна дейност. В качеството си на изпълнители на определени действия от състава на мероприятията по издирването на деца се явяват всички полицейски органи, служители от други ведомства и институции, представители на неправителствени организации, определен кръг физически лица. Редно е всички, които взимат участие в процеса на осъществяване на оперативно-издирвателно мероприятие, да бъдат окачествени като изпълнители. Принципната разлика между тях е въз основа на тяхната роля и отношение в хода на провеждането на мероприятието. Затова може да се определи, че оперативно-издирвателният орган се явява в качеството на субект, ръководещ изпълнението, а останалите подробно изброени лица са субекти – участници в този процес. При определяне на същността на понятието не трябва да се пропуска ангажираността на този по-широк кръг изпълнители, без чиято помощ някои от мероприятията не биха могли да се осъществят [4: 22 – 23].

Субектите, тясно свързани и ангажирани с издирването на деца, са полицейските органи от състава на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции на МВР (ОДМВР) и районните управления (РУ) на МВР.


Преди всичко дейността по издирване на деца е един от приоритетите на полицейските органи от Криминална полиция, но съобразно естеството на провежданите мероприятия се изисква включването в изпълнението им на служители от различни организационни структури на Министерството според функционалната компетентност.

Процедурата по установяване на обявени за издирване деца се характеризира с териториален и пространствен обхват на реализирани дейности по конкретен случай, за който нормативната уредба определя и допуска промени. Според тези критерии издирването се реализира на общодържавно ниво – на територията на цялата страна, и на международно ниво. Обвързва се и със срокове за изпълнение.


При изпълнение на задълженията и правомощията си по издирване на деца полицейските органи паралелно работят във взаимодействие с държавните институции извън МВР, юридически и физически лица.


Децата са особена категория издирвани лица и за тяхното установяване органите на Министерството на вътрешните работи провеждат множество целенасочени и специфични издирвателни мероприятия.

След получаване на съобщение за издирващо се дете незабавно се предприемат действия за установяване на местонахождението му от страна полицейските органи, като се обявява за общодържавно издирване. Когато има данни, че издирваното дете може да стане обект на престъпление, в провежданите мероприятия могат да бъдат включвани и служители от същата или от други структури на МВР.


Неотложните мероприятия при издирването на безследно изчезнали или укриващи се деца следва да включват действия по:


· извършване на необходимата дейност за уточняване на данните на издирваното дете от близки, роднини, информационни фондове на МВР;

· изясняване на обстоятелствата, поради които се налага да се издирва на детето, и дали има основание да се предприемат необходимите издирвателни мероприятия;

· извършване на проверка на мястото, откъдето е изчезнало, и изясняване на условията и положението, които са съществували или са се проявили след последното му виждане;

· изясняване на семейния статут и взаимоотношенията в семейството;


· провеждане на беседи с учители, съученици, приятели, обществени възпитатели и лица, за които се предполага, че имат информация за издирваното дете;

· извършване на проверки на всички възможни места, за които има постъпили данни, че може да бъде установено детето;

· извършване на проверки в здравни и специализирани заведения, в които има вероятност да пребивава;

· събиране на данни за кръвната група, зъбния статут, прекараните заболявания, белези от операции, татуировки и др. елементи от външния вид, позволяващи последваща идентификация;

· организиране и провеждане на издирвателни мероприятия в средата на близки, роднини, приятели и съученици, за които има данни или се предполага, че могат да влязат във връзка с него.

Издирвателните действия следва да се провеждат и за изясняване дали детето не е станало обект на престъпление, като се събира информация от всички лица, с които то е контактувало непосредствено преди изчезването си. При наличието на достатъчно данни за извършено престъпление спрямо него събраните материали се докладват по съответния ред за образуване на досъдебно производство, като издирвателните мероприятия се съобразяват с целите на наказателното преследване на извършителите на престъплението.


За издирваните деца, за които се получат данни, че могат да бъдат изведени зад граница, незабавно се уведомява Главна дирекция „Гранична полиция“ за извършване на необходимите проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на лица, отговарящи на даденото описание. Когато са налице достатъчно данни, че издирваното дете е напуснало Република България, следва да се предприемат необходимите действия за обявяването му за международно издирване.


Спрямо напусналите домовете си и безследно изчезналите деца се предприемат незабавни действия, като се обявяват за общодържавно издирване по искане на родителите, на лицата, изпълняващи родителски функции, на близки, настойници и попечители, съд, прокуратура или по искане на медицински институции. В някои от случаите е възможно учителите или директорите от учебните заведения да станат инициатори на такъв тип издирване поради незаинтересованост и неглижиране на родителите на детето за неговата съдба, действия и постъпки.

Малко пó различно следва да се процедира при децата, които напускат своеволно специализираните заведения за деца, защото там грижата за тяхното отглеждане, здраве и възпитание е поверена на персонала от съответните институции. За специализирани заведения за деца е прието да се считат домовете за медико-социални грижи за деца към Министерството на здравеопазването; домовете за деца, които са лишени от родителска грижа, помощните училища интернати, оздравителните училища, санаториалните и болничните училища, логопедичните училища от интернатен тип, училищата за деца с увреден слух и нарушено зрение към Министерството на образованието и науката, приютите за безнадзорни деца. В тези случаи на самоволно напуснали горепосочените социални и здравни заведения деца следва да се обявяват за общодържавно издирване по искане на съответните длъжностни лица, имащи отговорности по тяхното отглеждане и възпитание (директорите, учителите, възпитателите, медицинските или социалните работници).

Издирването на избягалите от поправителен дом (ПД), арест, конвой, дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН), помещения в структурните звена на МВР и укриващи се от изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ или „пробация“ следва да се организира и провежда от полицейските органи от териториалната структура на МВР по местоизвършване на деянието във взаимодействие със съответните органи, от чийто надзор детето е избягало.

След установяване на местонахождението на издирваните деца следва да се проведат беседи с тях, имащи за цел изясняване на причините за тяхното самоволно изчезване или бягство, местонахождението им във времето на неизвестност, действията им и дали са станали обект на насилие или извършено престъпление. Дадените от децата сведения се отразяват в писмен вид в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая (ДПС). При констатиране, че спрямо детето е извършено престъпление от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица незабавно следва да се предприемат действия по уведомяване на органите на прокуратурата. Когато причините за изчезването на детето са изяснени напълно, установени са всички факти и обстоятелства, свързани с неговата неизвестност, то трябва да се предаде на родителите му или на лицата, които отговарят за грижите по израстването и възпитанието му.

Издирването на отвлечени малолетни и непълнолетни лица би трябвало да се осъществява при малко пó различен ред, защото законодателят предвижда специални грижи и отношение към децата, станали обект на това тежко престъпление. След получаването на съобщение за отвлечено дете неотложните издирвателни действия трябва да се проведат от оперативен работник с опит в издирването на деца с пълната подкрепа и съдействие на инспектор ДПС.

При случаите на отвличане на малолетни или непълнолетни лица, свързани с извършване на терористични действия, трафик на хора, изнудване на родителите или близките на лицата, издирването следва да се проведе от полицейските органи на ГДБОП.

От своя страна служителите от ГДБОП приоритетно извършват дейностите по издирването на деца чрез включването им в създадената през 2018 г. система „AMBER Alert – изчезнало дете“, която е свързана с приложение на социалната мрежа Facebook. Чрез нея от ГДБОП се изпраща съобщение, съдържащо актуална снимка и информация за издирваното дете. Всички потребители на социалната мрежа, намиращи се в радиус от 200 км от мястото, откъдето е изчезнало или отвлечено детето, могат да получат съобщението. Основната цел е хората около всяко изчезналото дете да бъдат уведомявани на колко години е и как е било облечено, че то липсва и да могат да бъдат полезни в случай, че го видят.

В практиката се наблюдава един особен тип издирване на лица – издирване на родители на изоставени или подхвърлени деца. Дейността на полицейските органи по издирването на такъв тип родители почти винаги започва при подаването на сигнал за изоставено или подхвърлено дете или когато бъде намерено такова дете. Едновременно с издирването на родителите на изоставени или подхвърлени деца следва да се проведат и необходимите мероприятия за установяване на самоличността на децата. Това става по данни на лица, които ги познават, по външни отличителни белези, по лични документи и други възможни способи. Полицейските органи от териториалната структура на МВР, на чиято територия е намерено подхвърлено или изоставено дете, трябва да извършат действията по идентификацията
 му и установяването на родителите му. Действията по идентификация следва да включват снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете, фотографиране на детето, установяване на външните белези, измервания и изземване на образци за сравнителни изследвания, както и от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация (когато е направена преценка, че това е единственият начин за установяване на самоличността).


Намерените изоставени или подхвърлени деца в зависимост от възрастта и здравословното им състояние могат да се настаняват в ДВНМН или в специализирана институция за деца към Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН) или Министерството на труда и социалната политика (МТСП). При необходимост се предприемат действия по предоставяне на полицейска закрила. След настаняването на намерените деца в ДВНМН или в друго специализирано заведение продължават действията по идентификацията им и установяването на техните родители. Работата по идентифицирането на намерени изоставени или подхвърлени деца не трябва да прекъсва и следва да продължи до установяване на самоличността на децата и издирване на техните родители.


В издирвателната практика на полицейските органи в България съществува един голям проблем за решаване, свързан с децата мигранти от т.нар. „трети страни“. Многократно се случва да се подават сигнали за изчезнали от мястото за настаняване на чужденци непридружени деца. Причините за тяхното напускане на местата за настаняване много пъти не отговарят на причините, довеждащи до издирването на българските деца, но процедурата за тяхното издирване е абсолютно същата, т.е. търсят се незабавно. Напускайки центровете за настаняване на чужденци, децата мигранти имат преди всичко за цел придвижването си до по-богатите и благоустроени общества на държавите от Западна Европа, но също така могат да станат и обект на престъпление.


Издирваните деца мигранти имат същото право на закрила като издирваните деца, които са граждани на Република България. За справяне с явлението изчезнали деца е нужно да бъдат създадени стабилни механизми за превенция и реакция. Що се отнася до превенцията, издирваните деца, открити където и да е на територията на Европейския съюз, трябва незабавно да бъдат идентифицирани, регистрирани и насочени към органите за закрила на децата.

След пристигането си в Европейския съюз децата мигранти трябва винаги да бъдат идентифицирани и регистрирани като деца, като се използва единен набор данни в целия Европейски съюз (например да се посочи дали детето е непридружено, отделено от семейството си или пътува със семейството си, гражданство/без гражданство, възраст, пол и т.н.). Децата трябва да се ползват с приоритет при всички гранични процедури и да получават съответното адекватно подпомагане от специализирания персонал в процеса на идентифициране и регистрация. По-специално при снемането на пръстови отпечатъци и биометрични данни органите на МВР да прилагат подходи, които са подходящи за деца и съобразени с техния пол. Трябва да се обърне по-голямо систематично и индивидуално внимание при оценяване на уязвимите страни и специалните потребности от закрила, включително здравните нужди.

Децата, особено непридружените, са изложени на още по-голям риск от експлоатация и трафик на деца [8]. Децата са особено уязвима група, към която се стремят трафикантите, а рискът да станат жертва на такива практики нараства поради големия брой деца, пристигащи в Европейския съюз. Трябва да се отделя специално внимание, за да се отговори на потребностите на момичетата и момчетата, които е възможно да са станали жертви на някаква форма на сексуално или основано на пола насилие. Невинаги обаче се извършва нужното сезиране на националната система за закрила на децата и/или механизмите за насочване в борбата с трафика или това не се извършва своевременно. Възможно е децата без гражданство вследствие например на това, че родителите са без гражданство или поради дискриминация на основата на пола в националните закони на родната им държава, да бъдат трудно идентифицирани като такива, което от своя страна да забави определянето на техния статут в Европейския съюз.

Затова още на ранен етап от процеса на идентифициране и регистрация трябва да присъства лице, отговарящо за закрилата на децата. Когато е необходимо, държавите членки по външните граници на Съюза трябва да получават помощ от други държави членки чрез командироването на експерти от агенции на ЕС. Налице е спешна нужда да се интегрира закрилата на децата в горещите точки, като във всяка гореща точка се назначи по едно длъжностно лице за закрилата на децата, което да отговаря за тази закрила и да служи като координатор по всички въпроси, свързани с деца, независимо дали децата са кандидати за международна закрила, или не.

Необходимо е да бъдат създадени процедури за систематично докладване и реагиране в случай на изчезване на непридружени деца [7]. По-специално ръководителите на приемните центрове, както и другите лица, участващи в грижите за деца, трябва да докладват в полицията за всички случаи на изчезнали деца. Всички случаи на изчезнали непридружени лица трябва да се регистрират от полицията, която трябва да регистрира сигнал за изчезнало дете в Шенгенската информационна система (ШИС) и да се свърже с националното бюро SIRENE. Държавите членки трябва също така да поискат да бъде издадена съответна бюлетина на Интерпол за изчезнали лица (като се обърне необходимото внимание на предпазните мерки за избягване на излагането на кандидатите за международна закрила или техните семейства на риска от сериозни вреди от субекти в трети държави), при това се уведоми и Европол, ако е уместно. За повишаване на осведомеността относно изчезналите деца могат да се организират също така информационни кампании на подходящи публични места.

Трябва да се има предвид, че част от децата, обявени за общодържавно издирване, са жертви на нещастен случай. По същество това са случаи на изчезнали деца по време на природни бедствия или при удавяния в неохраняеми водоеми.


Друга част от неустановените са жертви на т.нар. „родителско отвличане“ – деца от брак между българин/ка и чужденка/ец. В тези случаи съгласно законодателствата на съответните държави, в които децата пребивават, не могат да бъдат върнати в страната и да бъде прекратено тяхното издирване.


През последните години се наблюдава и тенденция на повишаване на броя на издирваните деца – мигранти от трети страни, чието установяване след напускане на територията на Република България е трудно, защото има много случаи на представили се с друга самоличност.


Активното сътрудничество на гражданите с полицията традиционно е ограничавано както от страха от разплата от страна на престъпника, така и/или от тоталната незаинтересованост от всичко, което не засяга лично дадения човек. У нас все още съществуващата антипатия към полицията произтича или от непознаването на полицейската работа, или поради закостенялото негативно отношение към репресивния апарат на някогашната социалистическа държава, или от съществуването на някои негативни явления в самата полиция. Тези и други аспекти, оказващи негативно влияние върху сътрудничеството между обществеността и полицията, трябва да бъдат преодолени по най-различни начини. При това трябва да се търсят и нови форми на взаимодействие.

В разбирането на същността на работата с деца – обект на издирване от органите на МВР, и на такива в конфликт със закона се открива резултатът от подготовката, продължаващите обучения, наблюдението, контрола, подкрепата на работата и придобития опит. Ето защо именно те следва да се проучат по-задълбочено. Виждането за проблемите на деца в конфликт със закона е по-скоро виждане за причините за възникване на противоправното поведение, за факторите, довели до появата на отклоняващо се поведение. Така фокусът се поставя основно върху условията, под влиянието на които се зараждат и утвърждават поведенческите прояви на детето – семейството, родителите и социалната среда.


Детското поведение в конфликт със закона е предмет на проучване и анализ от различни научни, изследователски и теоретични гледни точки. Все повече научни изследвания показват необходимостта от цялостен подход при неговото осмисляне и разбиране, т.е. обединяване на социални, психологически, педагогически, правни и други подходи. Определено може да се каже, че разбирането на специалистите у нас не е достатъчно обвързано с изследвания, обучение и професионално задълбочаване. Най-често се посочват социални причини, но това се прави твърде общо и недиференцирано. Няма осъзната идеология – тя по-скоро прозира в опитите за обяснение, които специалистите споделят [3: 95].


Новото време носи нови възможности, включително и в областта на издирването на деца. Последните нашумели случаи на издирване на деца в нашата страна показват, че използването на средствата за масово осведомяване за предоставяне на информация за издирвани деца мобилизират големи кръгове от обществото ни и все повече хора показват съпричастност към съдбите на тези деца.
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Abstract: The article addresses some aspects of problems and challenges associated to the methodology related to money laundering risk management on national level. On the basis of a description and explanation of the negative socio-legal phenomenon of money laundering, the author describes the need for permanent management of the risk of legalization of income and property generated by criminal activities. The essential institutional and functional elements for coordination in the activities are reviewed and guidance for aiming the competent structures according to risk is provided. The principles of the methodology and their importance for risk management are analysed. In conclusion, the author sets focus on the principles of effectiveness and efficiency in implementation of analytical tools in the methodology.
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Увод


През първите 20 години на ХХІ век научноизследователската работа в България по описание, обяснение и прогнозиране на процеса и престъплението „изпиране на пари“ и управлението на риска от него е ограничена до частични разработки (статии, лекции, глави от учебници, студии и монографии) по отделни въпроси [1; 3; 5; 6; 7]. В дяловете на управленската наука не са разработени в детайли въпросите на методологията на оценката и управлението на риска от изпиране на пари на национално и международно ниво. Липсваше цялостно изследване, което да подпомогне компетентните международни и национални структури в изграждането и поддържането на оптимален модел за ограничаване на заплахите от изпиране на пари.

Актуалността и обществената значимост на проблема за основните компоненти на методологията за управлението на риска от изпиране на пари в сферата на националната сигурност, както и все още недостатъчната изследователска дейност в тази област, са основанията за избора на темата на статията. Съдържателните елементи на статията описват резултати от монографично изследване на автора на проблеми и въпроси от управлението на риска от изпиране на пари [7].

Иван Величков сочи методологията като наука за изходните положения, структури, функции и методи на научното изследване [2: 128]. Тя се проявява в два аспекта – като система от знания и като система за научноизследователска дейност. Веселин Лулански определя научнопознавателната методология като процесна схема на пътя за създаване на ново научно знание с характеристики, които позволяват тя да се позиционира като научна и познавателна програма [4: 152].

Методологическите изследвания са свързани с проявлението на закономерностите и тенденциите в развитието на дадена наука при връзката ѝ с практическата дейност. Така се реализират двете основни функции на методологията – дескриптивна и прескриптивна, т.е. описателна и създаваща ориентири за работа на изследователите. Методологията за оценка и управление на риска от изпиране на пари способства както за повишаване на ефективността на изследователския процес на легализацията на имуществени стойности
 от престъпления, така и за разширяване на изследователската проблематика, която отразява преодоляване на предизвикателствата и заплахите от интегриране на мръсни пари в глобалната икономика и обществения живот.

Институционална и функционална организация за управление на риска от изпиране на пари


Организационната рамка за управление на риска от изпиране на пари обхваща компетентни структури, които прилагат мерки за неутрализиране на източници на заплаха от легализация на имуществени стойности. Компетентните структури обхващат институционалната страна на организацията за управление на риска, а действията по неутрализиране на източниците на заплаха – функционалната страна. Стратегически ориентираната организация, действаща на национално ниво, трябва да създаде и развива гъвкава рамка за управление на риска от изпиране на пари, която включва следните основни елементи: одобряване на рамката; приемане и поддържане на постоянна политика; създаване на междуинституционални структури за анализ и оценка на риска; изработване и изпълнение на план за управление на риска.

Постоянната политика за управление на риска от изпиране на пари трябва да включва: целите и основните принципи на управление на риска; посочване и описание на компетентните структури и техните отговорности за ефективен и ефикасен процес на управление на риска; процедури за анализ и оценка на риска.

Междуинституционалните структури за оценка и управление на риска включват свои представители в работна група за национална или наднационална оценка на риска и аналитично-координационен екип.

Работната група е постоянен орган, който взима решения за неутрализиране на установени източници на заплахи и контролира процеса на национална оценка на риска. Неговият постоянен статут е предпоставка за обективна оценка на риска от изпиране на пари и значимостта на мерките, които следва да бъдат предприети в случай на идентифицирани нововъзникващи рискове от компетентните органи в отделни социални организации. Групата следва да е съставена от представители на всички органи, които са част от системата за противодействие на изпирането на пари и превенция на финансовата система от легализация на престъпно придобито имущество. Членовете трябва да притежават трайни знания и умения в своите области на компетентност. Като се има предвид естеството на обработваната информация – за заплахите и уязвимостите на социалните организации от изпиране на пари, специализиран орган от държавното управление определя нуждата и възможността за участие на представители от саморегулиращи се структури и частния сектор.


На работната група и нейния председател следва да бъде предоставен мандат с решение на правителството, установяващо нейния състав и функции, като ясно се регламентира пълната ангажираност с изпълнението на процеса на управление на риска. Правителството следва да осигури на групата възможности за междуинституционално взаимодействие както по наблюдение на прилагането на планираните мерки и дейности, така и за оценка на резултатите. Групата за управление на риска трябва да бъде председателствана или от длъжностно лице, ръководещо органа, отговарящ за цялостната координация на системата за превенция на изпирането на пари в държавата, или от орган, който контролира процеса на вземане на решения в правителствена институция, участваща в националното противодействие на изпирането на пари (например от секретаря на Съвета по сигурност). Работната група следва да изготвя периодични (обикновено на две години) аналитични доклади за ръководството на държавата, които да обобщават нейните заключения.

Аналитичният и координационен екип събира и обработва информация за състоянието и динамиката на процеса изпиране на пари и неговото противодействие, извършва цялостен анализ и изработва проекти на доклади, които предоставя на работната група. Екипът издирва информация в национални и международни публични и непублични източници. Такова търсене се извършва в междуправителствени, правителствени и неправителствени източници, вкл. академични, и следва да бъде използвано от аналитичния и координационен екип при изготвянето на доклада за оценка на риска. Събраната информация се свързва със заплахите, слабостите или с друга контекстуална информация на юрисдикцията, която извършва националната оценка на риска от изпиране на пари.

Аналитичният и координационен екип определя дълбочината на контекстуалното търсене на данни и информация, свързани с изпирането на пари като процес и престъпление, включително генерирани облаги от предикатни престъпления.
 Когато в дадена юрисдикция се очертава предикатно престъпление или сфера на проявление на организираната престъпност, които се извършват по-често от други престъпни дейности, екипът трябва да се стреми да ги проучи в дълбочина, тъй като това може да осигури допълнителна контекстуална информация [7: 176 – 180].


Изработването на план за управление на риска следва да включва времеви рамки за: изготвяне на анализ и оценка на риска; мерки за третиране на риска; систематичен преглед на резултатите от предприетите мерки и установяване на степента на остатъчния риск; цялостна преоценка на рисковете от изпиране на пари.

Принципи на методологията


Методологията се изгражда върху следните принципи:

- ангажираност на стратегическото ръководство, знание и разбиране на компетентните структури за процеса на управление на риска от изпиране на пари в социалните организации;


- контекст;


- покритие и допълване;


- минимално ниво на изходни данни;


- самокритичност и анализ от различни ъгли;


- модулен подход;


- указания за намаляване на нивото на риск;


- допълнителна функционалност.


2.1. Ангажираност на стратегическото ръководство, знание и разбиране на процеса на управление на риска от изпиране на пари в социалните организации


Методологията цели да съдейства на стратегическите ръководства на социалните организации в установяването на всеобхватна система за управление на риска от изпиране на пари, която включва оценката на риска като основен неин компонент. Това е особено значимо в контекста на превенцията на изпирането на пари във финансовата система, където ресурсите на компетентните органи са ограничени, а честотата и латентността на заплахата от изпиране на имуществени стойности от престъпления са големи.

2.2. Контекст

Методологията се съобразява с контекста на средата за сигурност при оценка на заплахите, вероятността и последиците от изпиране на пари в юрисдикцията.


2.3. Покритие и допълване

Методологията гарантира обхвата на ключовите области на риск и заплахи, очертани в стандартите, и максимална синергия, като изключва дублирането с вече изготвени оценки.


2.4. Минимално ниво на изходни данни


Методологията задава минимално изходно ниво на данни, които е възможно да бъдат събрани в юрисдикцията. Този принцип има за цел да установи равни условия сред държавите при осъществяването на национална оценка на риска относно какво и как следва да бъде анализирано. В същото време това предполага и събиране на максимално количество от относимите статистически данни (количествени данни), които са достъпни на държавата, провеждаща оценката.

2.5. Самокритичност и анализ от различни ъгли

За да се гарантира максимална обективност на резултатите от методологията, тя съдържа вградени механизми за критичен преглед и оспорване на допусканията за заплаха, слабост и риск. Това се извършва от различни ъгли чрез събиране на различен тип информация от разнообразни източници (напр. контекстуална информация, анализ на случаи, национални и международни типологии, статистика, академични и международни доклади, анкети и целеви (фокус) групи), нейното анализиране и постигането на консенсус.


2.6. Модулен подход

Методологията включва модули за събиране на информация, формирайки реалната оценка на принцип, основан на риска: модул за анализ на случаи, който позволява да бъдат идентифицирани конкретни тенденции, които могат да бъдат използвани като инструмент за стратегически анализ от финансоворазузнавателното звено и правоохранителните органи; количествено базиран модул; качествено базиран модул.

2.7. Указания за намаляване на нивото на риск („de-risking“)

Тъй като регулаторната система за превенция на финансовата система от изпиране на пари принципно е формирана по начин, който позволява облаги от престъпления да влизат в нея, финансовите институции се затрудняват в определянето на подходящите прагове за „de-risking“, които да бъдат достатъчни за избягване на ответни регулаторни действия. Оценката на риска, вкл. националната, следва да служи като ръководство както за компетентните органи (правоохранителните, органите на надзор), така и за частния сектор, що се касае до очакваното ниво на „de-risking“ за техните дейности.

2.8. Допълнителна функционалност

Някои от прилаганите в методологията инструменти могат да бъдат използвани и за цели, различни от изготвяне на оценка на риска, например като софтуер, който проследява типологии на изпиране на пари и представя алгоритъм за тяхното противодействие чрез управленско решение (case management и case tracking).

Процес на оценка и управление на риска


Процесът на оценка и управление на риска от изпиране на пари обхваща три основни фази (модули) – събиране на данни, статистически модул и анализ на случаи. При информационни празноти след статистическия модул и преди анализа на случаи в процеса се включва т.нар. „модул за въпросници“.

Събирането на данни е предимно от институции, участващи в системата за противодействие на легализацията на имуществени стойности от престъпна дейност. Те се определят от аналитичния и координационен екип, който събира информация за слабостите на юрисдикцията, която извършва националната оценка на риска от изпиране на пари.

Статистическият модул съдържа основна статистика за икономическия и финансовия профил на държавата и статистика за изпирането на пари. Модулът цели да се съберат количествени данни, които да се използват за определяне и идентифициране предимно на финансова информация и данни за извършени престъпления.

Анализът на статистиката следва да бъде извършен по време на изготвянето на доклада за националната оценка на риска от изпирането на пари, като всеки относим раздел от доклада очертава кои статистически таблици ще бъдат използвани за всеки отделен разглеждан въпрос.

Модулът за въпросници има две основни цели: първата е да се обхванат областите, за които не са получени и обработени налични статистически данни; и втората е да се получат приблизителни оценки и становища на експерти, компетентни в противодействието на изпирането на пари. Въпросниците се попълват от следните категории участници в системата за противодействие на изпирането на пари, диференцирани по функционален признак:


- първа категория: оперативно-издирвателни полицейски органи от структурите за борба с организираната престъпност и противодействието на икономическата, в т.ч. на финансовата, престъпност; разследващи полицаи; контраразузнавателните органи от структурите за защита на националната сигурност; разузнавателни органи; следователи; специализирани прокурори и съдии; правозащитни органи от финансоворазузнавателните структури;


- втора категория: държавни надзорни и контролни органи на публични и частни финансови институции;


- трета категория: надзорни и контролни органи за законосъобразно осъществяване на професионални трудови и служебни задължения по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължени лица;


- четвърта категория: контролни органи и служители от финансови институции в частния сектор, които изпълняват задължения за прилагане на мерките срещу изпирането на пари;


- пета категория: лица от нефинансови бизнеси и професии.

Модулът за анализ на случаи е предназначен за анализ на използвани начини, схеми и механизми за изпиране на пари, за да бъдат установени и определени основните типологии на легализация на имуществени стойности в съответната държава, което впоследствие да бъде използвано за анализ на риска. Преди своето използване модулът трябва да бъде адаптиран от компетентните органи към националните особености.

Аналитични инструменти за прилагане в методологията


Аналитични инструменти за прилагане в методологията са: карта на процеса на идентифициране на риска; установяване и анализ на заплахи; и определяне и анализ на уязвимости.

Карта на процеса на идентифициране на риска


За да се разбере процесът на идентифициране на риска от изпиране на пари, аналитичният и координационен екип обобщава ситуации, включващи опити и успешни легализации на имуществени стойности от престъпления и тяхното противодействие. Ситуациите могат да се определят като примери за превантивна или реактивна намеса на компетентни органи спрямо използвани начини, схеми и механизми на изпиране, квалифицирани като заплаха. Основна задача на методологията е да идентифицира риска от ситуациите, т.е. да определи вероятността от настъпването им и последствията от тях. Идентифицирането на риска като процес е във формата на карта на ситуации. Картата обхваща четири основни ситуации: отричане на способност и намаляване на нивото на риск; ефективни контролни механизми за възстановяване; провалени контролни механизми за възстановяване; и неустановена щета.

При първата ситуация – отричане на способност и намаляване на нивото на риск, заплахата, свързана с изпиране на пари, е премахната от превантивните контролни механизми при нейната поява.

Една от целите на оценката на риска от изпиране на пари е юрисдикцията да определи местата, където е гарантирано намаляването на нивото на риска. Местата често са свързани със съществуващи условия за финансови престъпления, произтичащи от определена финансова дейност. Намаляването на нивото на риска следва да се отчете в контекста на общата ефективност от установяването и намаляването на нивото на изпирането на пари – следствие от неговото противодействие.

Втора ситуация – ефективни контролни механизми за възстановяване. Ситуацията обхваща случаите, при които средствата са установени като потенциално придобити чрез престъпна дейност по време или непосредствено след тяхното навлизане във финансовата система (например във фазата депозиране на процеса на изпиране на пари), като компетентните власти узнават за това своевременно (например чрез доклад за съмнителни операции). Дори и след като средствата са легализирани и щетата е нанесена на финансовата система, ефективните контрамерки на властите (чрез задържане или осъждане на извършителите и конфискация на активите, придобити по престъпен начин) обезсилват щетата. При положение че представители на финансовата система и властите са наясно с изпирането на пари, престъпната дейност се определя като контролирано вредоносно събитие. Основният елемент от успешна реакция на властите е крайната конфискация на активите, придобити от престъпна дейност. Ако тези активи не се конфискуват, налице е третата ситуация.


Трета ситуация – провалени контролни механизми за възстановяване. Ситуацията е сходна с втората, с изключение на това, че реакцията на властите на изпирането на пари не е ефективна (например недостатъчна компетентност на прокурора да разследва или ръководи разследване на сложен начин, схема или механизъм на изпиране, което води до оневиняване на перача). В този случай щетата от изпирането е налице и създава допълнителни последици за финансовата система, икономиката и обществото. Сочената ситуация е свързана с рискове от изпиране, защото неефективната реакция от компетентните правозащитни органи, отговорни за противодействието на изпирането на пари, не възпира (или само временно възпира) престъпните способности за легализация на средства от престъпления. В този случай слабостта съществува в механизма за реакция и може да се характеризира с липса на: ефективност на компетентна институция, която действа самостоятелно или в координация с други органи в противодействие на изпирането на пари; подходящи регулаторни механизми за реакция; съответни институции, компетентни да реагират на такива ситуации, или други фактори.

Четвърта ситуация – неустановена щета. При визираната ситуация заплахите и вредоносните събития не са установени, като е налице увеличена вероятност за използване на средства, придобити по престъпен начин. Перачите на пари се стремят да укрият средствата си и съответно тази ситуация е по правило най-предпочитаният резултат за тях. Ситуацията се реализира в случаи на неефективност и неефикасност на превантивните контролни механизми и реакцията на властите, отговорни за противодействието на изпирането на пари. Слабост е налице, когато не съществуват никакви контролни механизми.

Идентифициране и анализ на заплахи


Идентифицирането и анализът на заплахи е ключов етап от процеса на оценката на риска в юрисдикцията, който изисква разбиране за размера и обхвата на генериращата приходи престъпност и начините на предимно предикатните престъпления (т.е. modus operandi). Въпреки наличието на специален раздел от доклада за националната оценка на риска, посветен на анализа на заплахи, те следва да се засягат всеки път, когато има ясна и нагледна връзка със специфичен тип слабост, свързана с определен обект или сектор от икономиката или с финансовата система. Необходим е широк кръг данни и информация за създаване на обективна картина за размера и структурата на компонентите на заплахата от изпиране на пари в дадена юрисдикция. За тази цел се използват редица качествени и количествени инструменти и методи на събиране на информация. Статистическият модел следва да осигури количествени данни, свързани с типа и размера на заплахата, като е допълнен с качествен анализ в рамките на модула за въпросниците и целевите групи. За голям брой престъпления, генериращи „мръсни“ пари, особено тези, част от организирана престъпна дейност, вкл. корупция, е налице значителен недостиг на информация (скрита престъпност) и за тях не съществува официална статистика. В тези случаи националната оценка на риска разчита на резултати от научни, предимно криминологични, изследвания и други информационни източници, за да се установят относими данни.

Следва да се анализира пълният обхват от предикатните престъпления, които са установени като генериращи „мръсни“ пари. Някои от тях се включват в сфери на проявление на организираната престъпност (например трафик на хора, наркотрафик, контрабанда, фалшификации) и могат да се анализират под т.нар. „общ клъстер, свързан с организираната престъпност“. Трябва да се направи опит да се измери обемът от изпраните средства, свързани с неясно предикатно престъпление, където може да се заключи, че средствата са с незаконен произход (такива са съмнителните чуждестранни приходи).

Впоследствие се реализира предварително групиране на предикатни престъпления с оглед на приоритизирането им в зависимост от профила на всяка юрисдикция. Например за юрисдикция, която е офшорен финансов център с малко население, може да не е налице заплаха от генериращата приходи престъпност от местен произход, но е вероятно заплахата от чуждестранни приходи, придобити от престъпна дейност, да е значителна. За юрисдикции, в които финансовите активи, притежавани от финансови институции, значително надхвърлят брутния вътрешен продукт (БВП) и е налице мащабен обем на паричен поток с чуждестранен произход, анализът на заплахите трябва да вземе под внимание и да се разчита на чуждестранни финансоворазузнавателни структури (ФРС), полицейски органи и искания за международна правна помощ, свързани с генериращата приходи престъпност, които следва да се използват за качествена екстраполация, за да се разбере естеството на заплахата от чуждестранните средства.

Определяне и анализ на уязвимости


Уязвимостите следва да се разглеждат от две страни: уязвимости на превантивните мерки и уязвимости на ограничителните мерки (контролни механизми за възстановяване). Анализът на уязвимостите се извършва като неделима част от „демонстрационните“ части под всеки компонент на аналитичния процес (предикатни престъпления, обект и сектор).

Уязвимостите са обект на анализ и се определят, от една страна, от данните в докладите на международни организации, а от друга – от резултатите от въпросниците и от фокус групите в процеса на оценяване. Те трябва да включват приноса на надзорните, правозащитните органи и други компетентни институции, който е основан на информация за: видове нарушения, констатирани от финансоворазузнавателните структури при проверките на задължени да прилагат мерките срещу изпирането на пари лица; наложени санкции и последващи мерки, приложени във връзка с най-често установените уязвимости в рамките на превенцията на изпирането на пари; типологии на изпиране на пари и уязвимостите, установени чрез тях.

За юрисдикции, в които активите, притежавани от финансови институции, значително надхвърлят БВП (особено в офшорни зони), анализът на уязвимостите е с особена тежест. Това се дължи на значителния риск, предопределен и основан на материалност – значението на финансовия сектор в този тип юрисдикция и значителния обем на внесените средства в него.


В заключение се извършва обобщен преглед на стратегията за третиране на риска. Прегледът включва анализ на ресурсите и аргументация за рисковете, които ще бъдат ограничавани приоритетно, какви средства ще се използват и очакваните резултати от приложените мерки.
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Abstract: The article examines the question about regulatory functions of the country regarding granting of ecological security. Different regulatory systems which are linked with the global character of ecological problems. Concepts are considered, which are linked with ecological security. An analysis has been made of possibilities and the role of the country regarding regulation of the processes associated with ecological security. The possibility of sustainable development of socio-economic system is considered and also preserving the environment.
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Въведение


През последните десетилетия икономическата дейност и все по-засиленото консуматорско поведение на гражданите и генерирането на все повече отпадъци водят до все по-голямо замърсяване на околната среда. Околната среда притежава асимилираща способност, т.е. да се самоочиства, да поглъща замърсяванията и отпадъците без вреди за екологичната система. В същото време възможностите на природата за самоочистване и самовъзстановяване не са безгранични. Все по-нарастващия обем на изхвърляните вещества, в т.ч. на високотоксични, чиято концентрация увеличава вредите, нанасяни на околната среда, намаляват нейните функции за самовъзстановяване. Тези процеси водят до екологична деградация на природата и биосферата, което се изразява в намаляване на горските площи, ограничаване на водните запаси, увеличаване на парниковия ефект, изтощаване на озоновия слой, замърсяване на световния океан, съкращаване на биологичното разнообразие, натрупване на твърди, токсични и радиоактивни отпадъци, киселинни дъждове и т.н. Всичко това води до непредсказуеми последствия и е заплаха за съществуването на човека.


Решаването на екологичните проблеми и намаляването на негативните последици за човечеството стават обект на обсъждане още през последните три десетилетия на миналия век и водят до вземане на решения за налагане на регулации в глобален мащаб, като се има предвид това, че екологичните проблеми придобиват все по-глобален характер. Това налага да се осмисли съдържанието на понятието „екологична сигурност“, особено на ниво държава. Което предполага разработване и прилагане на подходящи мерки в икономическите системи, които да подпомогнат чрез единство в условията на устойчиво развитие по-доброто бъдеще за следващите поколения.


Понятия и регулация


В специализираната литература не съществува едно-единствено определение на понятието „екологична сигурност“. Различните автори, организации и държави дават свои дефиниции, като всяка от тях акцентира върху едни или други негови аспекти, като най-често акцентът е върху това колко е важен проблемът за съответната държава или автор. Може да се посочи като пример дори, че някои специализирани институции на държави и организации са създали свои дефиниции за екологична сигурност. Такива са САЩ, Руската федерация, ОНД, Индия и Аржентина, както и НАТО.


Важно е да се отбележи, че дори Великите сили в съвременния свят – Русия и САЩ, са направили извода за значимостта на проблема за екологичната сигурност. Това от своя страна дава възможност на правителствата им да насърчат нейното дефиниране приблизително по едно и също време (1994 г. – за Русия, и 1996 г. – за САЩ).


Държавите от Европейския съюз не възприемат единна дефиниция на понятието, но декларират, че проблемите на околната среда и сигурността са свързани и разрешаването им представлява един от основните приоритети на Съюза. Това се вижда от включването на ЕС в конвенциите от Рио де Жанейро през 1992 г., от приемането през 2002 г. на специална Стратегия за интегриране на проблемите на околната среда във външните политики на Съюза, както и от последния акт на държавите членки, приет през 2021 г. – Европейския зелен пакт, наричан също „Зелена сделка“, с който Съюзът си постави стратегическата цел за превръщане на ЕС в климатично неутрален до 2050 г.


Определенията, използвани както в САЩ и Русия, така и в ЕС, поставят акцент върху значението на екологичната сигурност за осигуряване на цялостната сигурност на държавата и нейното население и разглеждат концепцията за нея като неотменима част от представата за национална сигурност. Разглеждането на въпроса за екологичната сигурност по този начин води до извода за насочване на вниманието на държавата и обществото към екологичните проблеми, както и до развитие на цялостна стратегия и политика спрямо тях.


В този контекст за България е разработена Стратегия за национална сигурност, в която са включени и пет ключови момента, касаещи екологичната сигурност.


Може би неслучайно организацията Millennium Project, която извършва анализи за бъдещето, е определила 15 предизвикателства пред човечеството, като най-важните 3 са дефинирани – устойчиво развитие и климатични промени, чиста вода, население и ресурси, а както се вижда, всички са свързани с опазването на околната среда.


Днес държавите от целия свят осъзнават острата необходимост от решаването на екологичните проблеми, които във все по-голяма степен приемат глобален характер. Това, разбира се, не е новост, защото още между 60-те и 70-те години на ХХ век в развитите държави започват да се търсят регулатори в областта на опазването на околната среда. Необходимостта от държавно регулиране в тази сфера е свързана с изострянето на проблема за екологичната сигурност.


Политиките, свързани с опазването на околната среда в Европа, имат половинвековна история и датират от 1970 г., когато правителството на Великобритания поставя началото с издаването на „Бялата книга“ по опазването на околната среда и създава Департамент по околната среда. През следващите две години страната е последвана от Франция, Швеция, Канада и Япония.


Практически в почти всички държави се създават централни органи, осъществяващи ръководство на опазването на околната среда в национален мащаб, като развитие получава и законодателната дейност в тази област.


Приети са закони, регламентиращи норми, процедури за природоползване, даващи методически препоръки и деклариращи природосъобразни принципи. В тях е фиксирана ролята на държавата за регулирането на природосъобразната дейност, определени са правата и задълженията на природоползвателите [1: 108].


За нарастващото внимание към проблемите, свързани с опазването на околната среда, свидетелства и проведената през 1992 г. в Рио де Жанейро конференция на ООН по развитието и околната среда, в чиято работа вземат участие 179 държави от целия свят. В основата на приетите на конференцията документи е т.нар. „концепция за устойчиво развитие“.

В съответствие с тази концепция за отстраняването на създалите се противоречия между растящите потребности на световната общност и невъзможността на биосферата да ги осигури в рамките на стабилно социално-икономическо развитие се изисква постепенно възстановяване на естествените екосистеми до ниво, гарантиращо стабилността на околната среда с общите усилия на цялото човечество.


Основен аспект на екологичните проблеми са климатичните промени. Те водят до трайни изменения в средата, в която функционират човекът и икономическите системи, поради което представата за екологична сигурност е неотделима от разбирането на значимостта на тези промени и тяхното въздействие върху света.

Необходимостта от държавно регулиране в сферата на опазването на околната среда е обусловена и от това, че не е възможно определен проблем да се реши с пазарни механизми, а е необходима намесата на държавата.

При използването на природните ресурси възникват т.нар. „външни ефекти“ (екстернали). Това са разходи, свързани с отстраняването на вреди, нанасяни на околната среда, и разходи за тяхното предотвратяване. Трудно е да се оцени количествено финансовото изражение както на използването на природни ресурси, така и на причиненото замърсяване на околната среда от стопанските субекти. Въпреки това се предприемат действия за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Направените разходи от страна на държавата за опазване на околната среда са разходи за обществото, а понякога и за бъдещите поколения.


Целта на държавното регулиране в областта на опазването на околната среда е да се осъществи преход към устойчиво развитие, осигуряващ решение на социално-икономическите задачи, свързани с опазване на околната среда и природния потенциал в интерес на сегашните и бъдещите поколения. Най-важните сред тях са:


· подобряване на състоянието на околната среда чрез екологизация на икономическата дейност в рамките на институционални и структурни преобразувания;


· изграждане на правната основа на икономическия механизъм за регулиране на природоползването и опазването на околната среда;


· създаване на условия за формирането на нов модел на стопанисване и широко прилагане на екологичноориентирани методи на управление;


· оценка на стопанските възможности на локалните и регионалните екосистеми на страната;

· определяне на допустимото антропогенно въздействие върху тях;


· активно участие в международните екологични мероприятия;


· създаване на ефективна система за популяризиране на идеите за екологична безопасност и на съответна система за екологично възпитание и обучение [1: 112].


Търсенето на ефективни държавни регулатори в областта на опазването на околната среда и природоползването е свързано с избора на критерии за оценка на природозащитни мероприятия, които се изразяват във:


· необходимост да се следи обемът на замърсяването да не превишава установените максимално допустими величини. Това е т.нар. „критерий за екологична ефективност“;

· постигане на екологичните цели с минимални стопански разходи, което може да бъде осигурено при определено ниво на технически знания. Това е критерий за икономическа ефективност в статичен смисъл. С развитието на науката и техниката минималните стопански разходи за предотвратяване на загубите постепенно спадат. Това е т.нар. „икономическа ефективност в динамичен смисъл“;

· необходимост да се разглежда и социалната ефективност на използваните инструменти на държавно регулиране. Мерките по стимулиране на природоопазващите мероприятия могат да предизвикат значително увеличаване на производствените разходи;

· отчитане и на политическата страна на проблема. За постигане на целите на природоопазващата политика е необходимо да се определят нейните приоритети и да се разглеждат всички възможни последствия от планираните мероприятия. Особеност на системата за държавно регулиране в тази област е, че то се осъществява на няколко нива – общодържавно, регионално и местно. През последните години се проявява тенденция към увеличаване на броя на органите за държавно управление, вкл. и в отрасловите министерства, отговорни за състоянието на околната среда в съответната сфера, и към разширяване на техните функции.


В областта на опазването на околната среда е формирана своеобразна симбиоза от административни и пазарни механизми. В основата на екологичната политика и нейното финансиране в повечето развити държави стои принципът на нормативно определяне на качественото състояние на околната среда, което се постига чрез установяване на стандарти за замърсяванията от различен вид. Фокусът обаче е върху законодателните ограничения за вредно въздействие, държавното нормиране, контрол и санкции. Законите за опазването на околната среда се основават върху принципа „замърсителят плаща“, въведен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1972 г. Нормативното регулиране днес е основен способ за въздействие на екологичната политика върху стопанската дейност, инвестиционната активност и иновационния процес [1: 113].


Особено широкоизползван и ефективен инструмент са екологичните данъци, чрез които се решават основно две задачи:


· първо, стойността на продукцията става по-адекватна на разходите и загубите, нанасяни на околната среда;


· второ, екологичните загуби се компенсират от замърсителите, а не от цялото общество.


Ролята на „зелените данъци“ е не само да стимулират развитието на екологични производства и дейности, но и да „притискат“ природоемката дейност.


В екологичноориентираната данъчна система се открояват четири аспекта – отраслов, технологичен, регионален и продуктов.

Законодателство и регулаторни функции на държавата


Опазването на околната среда е сложна система от закони и наредби от националното законодателство. Някои от тях успешно се използват като инструменти в разрешителните режими и превантивната дейност, други са с контролни функции.

С приемането на България в Европейския съюз се наложи транспониране на европейското законодателство в българското, за да се отговори на редица норми, заложени в директивите и регламентите на ЕС. България като държава членка трябва да прилага задължителните норми на ЕС и съответно да изпълнява препоръките, доколкото е възможно. При нарушения и неизпълнение на изискванията на ЕС страната ни подлежи на санкции.

Изключително важна е ролята на държавата в изпълнение на своите регулаторни функции особено когато трябва да отговаря и на европейските стандарти.

Законовите инструменти обхващат екологичното законодателство, както и всички нормативни актове, имащи отношение към безопасността на производствата, хармонизирани с европейските и административните решения на местно равнище.

Основен нормативен акт е Законът за опазване на околната среда (ЗООС). Той урежда обществените отношения, свързани със:


· опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;


· съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;


· опазването и ползването на компонентите на околната среда;


· контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;


· осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;


· предотвратяването и ограничаването на замърсяването;


· създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда;


· стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;


· събирането и достъпа до информацията за околната среда;


· икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;


· правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.


В закона са определени компонентите на околната среда, а именно: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.


Определени са също така и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, и те могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации; както и някои генетично модифицирани организми.


Управлението, опазването и контролът на компонентите на околната среда и факторите, въздействащи върху тях, се извършват по ред, определен от ЗООС и от специалните закони за компонентите и факторите на околната среда, а при трансгранично замърсяване се прилагат изискванията, съдържащи се в споразумения и договори, по които Република България е страна.


Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от министъра на околната среда и водите.


Министърът на околната среда и водите разработва с компетентните органи за секторните политики политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България и ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда Националната система за мониторинг на околната среда.


Държавната политика по опазване на околната среда се интегрира в секторните политики – транспорта, енергетиката, строителството, селското стопанство, туризма, промишлеността, образованието и др., и се осъществява от компетентните органи на изпълнителната власт.

С цел подпомагане на дейността и опазване на обществения интерес към министъра на околната среда и водите се създава Висш експертен екологичен съвет и консултативни съвети по политиката за управление на компонентите на околната среда, а към РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда се създават експертни екологични съвети.


Изпълнителната агенция по околна среда към министъра на околната среда и водите осъществява ръководството на Националната система за мониторинг на околната среда.


Както вече стана ясно, се изработва Национална стратегия за опазване на околната среда. Много е важно да се отбележи, че Националната стратегия по околна среда е съгласуван документ по всички секторни политики. Националната стратегия за околна среда [2] (НСОС) е създадена в отговор на обществената потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда за 2000 – 2006 г.


НСОС е разработена от екип на МОСВ, включващ експерти от всички отдели на Министерството и от ИАОС. При изготвянето на Стратегията и плана за действие бяха привлечени експерти и консултанти от различни сектори, организации и институции.


Изтичането на срока на действие на Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие 2000 – 2006 г., както и промените в европейските политики за околна среда и устойчиво развитие през последните години обуславят необходимостта от нова стратегия, която към настоящия момент е в процес на обществено обсъждане.


Хоризонтът на Националната стратегия за околна среда е 10-годишен, към нея е разработен и 5-годишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране.

Националната стратегия за околна среда е документ, който комбинира политическата визия и приоритети в областта на околната среда (политиката) с конкретна стратегия за тяхната реализация (стратегията). Като се има предвид практиката в българското стратегическо планиране, това е интегриран документ, който очертава общото разбиране за позитивна промяна, рамката и посоката на бъдещото развитие, но в същото време включва и характеристиките на оперативен документ за действие под формата на „пътна карта“ за постигане на дефинираните цели и приоритети.


Стратегията е самостоятелен документ, който се разполага на най-високо ниво в йерархията на националните планови документи, но се разработва в средата на актуалните за сектора стратегически и програмни документи на национално, европейско и международно ниво, като изследва и приоритизира ключовите за националния контекст предизвикателства, свързани с опазването на околната среда [3].


Визията на Националната стратегия по околна среда до 2030 г. регламентира България да развива и утвърждава модел на възстановяващ икономически и социален растеж в границите на природния си потенциал, който гарантира здрави и устойчиви общности и екосистеми, необратимост на процеса на постигане на амбициозните цели за нулево замърсяване на околната среда и климатична неутралност, осигурява добър капацитет за адаптация към измененията на климата.


За първи път за принципи на екологичната политика се говори на конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. и се даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял свят, предизвиквани от все по-острите екологични проблеми.


Срещата на върха за Земята в Рио формулира няколко фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика:


· Принципа на превантивни мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда.


· Принципа „Замърсителят плаща“, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването му.


· Принципа, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях.


· Принципа на интегриране, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно, и че екологичните аспекти трябва винаги да се взимат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и др.


Тези фундаментални принципи са намерили място и са в основата на настоящата Национална стратегия по околна среда. НСОС се явява и естествено продължение на провежданата от Република България политика в областта на околната среда. Правителствата на страната полагат огромни усилия както за постигане на икономически и социален просперитет, така и за допринасяне за предотвратяването на екологични рискове и кризи. Активно се преследва целта, като се застъпва каузата за опазване на околната среда във всички европейски и международни организации и органи в рамката на международните екологични конвенции и посредством двустранно сътрудничество с други държави. България желае да бъде добър пример за държавите от региона, Европа и света, като въвежда съвременни екологични стандарти въпреки проблемите, които има като държава в преход.


Следва секторното законодателство, което също е съобразено с европейското. Всеки от секторите води, въздух, почви и биоразнообразие, а сега вече и природа, климат и отпадъци, в т.ч. и превантивната дейност, има специализирани закони и подзаконови нормативни актове.


Тук ще се отбележат само стратегическите документи и основните закони в областта на околната среда, които следва държавната политика. Най-важните са: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие; Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море; Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (2037 г.); Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.); Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.); Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.; Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2020 – 2030 г.); Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. Националното законодателство по компоненти на околната среда включва: Закон за опазване на околната среда; Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за водите; Закон за биологичното разнообразие; Закон за генетично модифицирани организми; Закон за почвите; Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; Закон за опазване на земеделските земи; Закон за защита на растенията; Закон за управление на отпадъците; Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране; Закон за ограничаване на изменението на климата; Закон за защита от шума в околната среда; както и съпътстващи наредби.


Разбира се, страната ни е длъжна да се съобразява и изпълнява задължения по редица приети международни директиви, международни споразумения, протоколи и конвенции, свързани с компонентите на околната среда, които няма да бъдат изброени тук поради големия си брой. Само ще спомена, че са свързани с водите, въздуха, биологичното разнообразие, отпадъците и др.


Както става ясно, законодателството е многообхватно, но целта ни тук е само да отбележим неговите регулаторни функции и въздействието му при управление на околната среда.

Опитът в политиката за опазване на околната среда в развитите държави показва постепенното изместване на акцентите към икономическите инструменти, осигуряващи както екологична, така и икономическа ефективност при решаването на този проблем. Създават се икономически стимули за търсене на допълнителни възможности за неговото предотвратяване и за намаляване на обема на изхвърляните вредни вещества. Появява се възможност за саморегулиране на този процес в установени граници.


Заключение


Глобалният характер на екологичните проблеми, изострящи се в съвременните условия, предполага съвместни усилия на различните държави, насочени към тяхното решаване. Участието на държавите в международното сътрудничество по опазване на околната среда допринася за изработването на общи принципи, механизми и инструменти, регулиращи и регламентиращи природоползването в международен мащаб.


Постигането на устойчива среда и сигурност за градовете и населението на Европа е въпрос на мобилизация от всички участници в процеса – държави, общини, инвеститори и граждани. Устойчивото развитие не може да се разглежда като самостоятелен елемент – то е комплекс от икономическо, екологично и социално развитие, в които важна роля е отредена на човешкия фактор.


Екологично равновесие и сигурност може да се постигне с икономически инструменти и високо обществено съзнание, както и с добро институционално управление, в т.ч. в областта на националната сигурност.


Време е да се приемат мерки, които да осигурят поддържането и запазването на нормалното състояние на околната среда и нейното възобновяване, за да живеем в свят на екологична сигурност.
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Abstract: The provision of police services and bringing the police activities closer to the people needs have started with the citizens admittance, during which they could be able to pose their problems. It is mainly implemented by the „Territorial Police“ officers in the served areas and aims to reduce the distance between the people and the police institution. The open presentation of important problems for people, related not only to security, but also to any other sphere of public life, requires the police not only to direct them where to seek for answers to their problems, but also to assist in their resolving. This article systematizes and summarizes the „Territorial Police“ practical experience activities in citizens admitting by the Ministry of Interior. Its main purpose is to reveal the peculiarities of this type of activity and its importance for achieving the ministry aims.
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Увод


Не е възможно създаването на партньорство и сътрудничество с гражданското общество, ако гражданите нямат свободен достъп до органите на МВР или ползват услугите на институцията само когато посещават сградите на РУ. Ползотворно сътрудничество и взаимопомощ между МВР и гражданите се изгражда чрез постоянен обмен на информация, поради което техният прием е особено важен за институцията. Най-бърза и лесна връзка на гражданите с институцията се създава чрез подходящи за това условия, чрез прилагане на форми и методи, с които да се приближи институцията до проблемите на гражданите, какъвто е приемът на граждани от служители на МВР, които конкретно да работят по поставения от тях проблем. Ненапразно един от принципите, чрез които МВР постига целите си, е именно изграждане на взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица [1: чл. 3, ал. 1, т. 8].


Голяма част от дейността на „Териториална полиция“ се осъществява чрез взаимодействие и сътрудничество с гражданите, което определя, че техният прием е важна дейност. Чрез нея гражданите не само имат възможност да подадат предложение или жалба/молба, но и да се обърнат към служителите за съвет и напътствия.


Същност на приема на граждани от служителите на „Териториална полиция“


Отдавна МВР не се възприема като репресивна институция, както и не се прилагат форми и методи от всички структурни звена, чрез които се унижава човешкото достойнство или се нарушават човешките права на гражданите. Няма заложени такива цели в нито един документ, регламентиращ различните дейности в Министерството чрез структурните му звена, а констатирането на такива постъпки не само не се толерира, а водят до най-тежките дисциплинарни наказания за извършителите, предвидени в ЗМВР.


Отдавна МВР се стреми към създаване на ползотворно сътрудничество и взаимодействие с гражданското общество, юридическите лица и др., чрез което да изпълни основните си цели – осигуряване на сигурност и безопасна обществена среда. Тази цел Министерството не може да постигне самостоятелно и тя не е изолирана от обществото институция. Основните принципи, заложени в ЗМВР, показват на какви критерии трябва да отговаря полицията в съвременното общество, за да отговори в пълна степен на обществените нужди. Това от своя страна изисква готовност за решаване и подпомагане при търсене на решение на поставените проблеми от гражданите, създаване на близък контакт с гражданите и чрез тяхната подкрепа да печели общественото доверие, преориентиране на дейността чрез отчитане на местните потребности от повече сигурност и др.


Една от формите, чрез които това може да се постигне от МВР, е осъществяваният прием от служителите на „Териториална полиция“ в обслужваните райони/микрорайони. Основната му цел е да създаде именно това ползотворно взаимодействие и сътрудничество с гражданското общество, да се ориентира дейността на служителите към местните проблеми, да се потърси решение на поставените проблеми дори когато не са от компетенцията на МВР. Чрез него основно се идентифицират проблеми на сигурността в населеното място, подобрява се обменът на информация за негативни процеси, спомага за преориентиране на цялостната дейност на служителите, за предприемане на действия за премахване на всички причини и условия за извършване на нарушения и престъпления и като цяло повишава ефективността на извършваната дейност.

В това се състоят същността и значението на осъществявания прием на граждани от служителите на „Териториална полиция“. Неговата основна цел е не само да се получат предложения и жалби/молби от гражданите, а да се използва тази форма на контакт с тях за получаване на важна за органите информация. Това основно ще спомогне не само за налагане на високи европейски стандарти за изграждане на диалог с МВР, а с присъствието на служителите в населеното място основно ще се премахнат чувството на несигурност у гражданите и страхът от престъпността.

Общи положения за организиране и провеждане на прием от „Териториална полиция“


Основно приемът на граждани се осъществява от служителите на „Териториална полиция“ в обслужваните райони/микрорайони на РУ. Неговото извършване е регламентирано в Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението, която определя, че това е една от основните задачи на служителите. В Инструкцията се посочва, че при приема на гражданите полицейските и младши полицейските инспектори изслушват, приемат и регистрират техните предложения, сигнали и жалби, извършват проверка по тях и в законоустановения срок ги уведомяват писмено за резултатите, а когато решаването на поставените от гражданите проблеми е извън функционалната им компетентност, полицейските и младши полицейските инспектори приемат и регистрират техните предложения, сигнали и жалби и ги изпращат до съответния компетентен орган [2: чл. 9].

Приемът на граждани се осъществява в приемни помещения съгласно разпореденото приемно време, определено в заповед на началника на РУ, а служителите, обслужващи повече от едно населено място, осъществяват прием на граждани по възможност веднъж седмично в населеното място. Също така Инструкцията посочва, че приемните помещения се обозначават с табела, поставена на видно място, на която са указани приемните дни и часове за прием на граждани, а на общодостъпно място се поставя кутия за сигнали и жалби на гражданите. Приетите граждани се вписват в Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1, т. 19 към Инструкцията, както и се отчита тяхната бройка в ежедневната форма на отчет – Приложение № 4.


От практиката може да се посочи, че заповед на началника на РУ за определяне на приемните дни и часове за прием на гражданите не само в населените места от територията, но и за определените градски райони/микрорайони, се издава ежегодно до края на м. януари. Извадка от нея се поставя на входа на РУ, а всеки служител има задължението да посочи приемните дни и часове в населените места, които обслужва. Обикновено приемът на граждани се осъществява в предоставена стая от кметството или в сградата на РУ, а кутията за сигнали и жалби до органите на МВР обикновено се поставя на входа на сградата. Такава кутия за сигнали се поставя и на входа на РУ, до която гражданите имат свободен достъп при посещението си в сградата.


За осъществяването на приема на граждани от служителите на „Териториална полиция“ обаче в Инструкцията не е посочена неговата цел, правила и начин на извършване. От разписаните норми не е ясно и какъв резултат се очаква от него и защо всъщност е необходимо да се извършва. От така посоченото в Инструкцията може да се направи заключение, че основната му цел е получаване на предложения и жалби/молби от гражданите, поради което неговата същност се слива с общата дейност на служителите. Това донякъде води до формално изпълнение на дейността, тъй като няма ясно определена цел и очакван резултат.

Трудности за осъществяване на прием на граждани


Приемът на граждани е важна и значима дейност на МВР, която правилно е регламентирана, че следва да се извършва от служителите на „Териториална полиция“ в обслужваните райони/микрорайони. Именно чрез тяхната организация на работа могат да се изградят и поддържат добро взаимодействие и сътрудничество с гражданското общество и да се съдейства за решаване на поставени проблеми от всякакво естество.

От практиката обаче може да се посочи, че тази дейност не е достатъчно оценена и не ѝ се отдава голямо значение, а основната причина за това е, че не е с ясно определена цел, задачи и очакван резултат. Поради това, както беше посочено, донякъде тя се извършва формално от служителите, за което могат да се посочат различни причини от обективен и субективен характер:

· Причини от обективен характер


- Ежедневно извършваната дейност от служителите е голяма по обем и е в различни направления. Регламентираните им задачи и задължения в Инструкцията обхващат осигуряване на безопасността на движението, участие в разкриването и разследването на престъпления, контрол над дейностите с общоопасни средства и над лицата, притежаващи оръжие, и др. Всичко това изисква време за изпълнение, поради което приемът на граждани донякъде се обезличава от другата извършвана дейност.

- Ежедневно на територията на РУ или ОДМВР се провеждат с различна насоченост специализирани полицейски операции – безопасност на движението, издирване на лица и МПС, противодействие на битовата престъпност в малките населени места и др., в които служителите от „Териториална полиция“ задължително участват. Това е една от причините, поради които служителите не успяват да осъществят прием на граждани в определените дни и часове.

- Много от служителите на „Териториална полиция“ обслужват повече от едно населено място, които са включени за посещение в отдадената заповед на началника на РУ, с определени часове, които обикновено са от един до три в зависимост от броя на населените места. Рядко може да се види определен прием на служител за цял работен ден поради факта, че винаги има и друга неотложна работа в ежедневието, която трябва да се свърши, – връчване на призовки, осигуряване на свидетели и обвиняеми лица на разследващите полицаи, оказване на съдействие на други държавни органи и др.


- Много често служителите не успяват да осъществят прием поради липса на служебен автомобил за придвижване. Ако има отдаден такъв за нуждите на района/микрорайона, обикновено той се ползва и от други служители – „Криминална полиция“ и др., които също имат задачи и задължения в обслужвания район. В повечето случаи служителят от „Териториална полиция“ се оставя в населеното място и същият се взема оттам по-късно, когато има възможност.

- Почти навсякъде липсват условия за осъществяване на прием на граждани в кметствата на населените места. В повечето определени за това помещения няма никакво оборудване и обзавеждане – мебели и компютърни конфигурации, което съществено затруднява приема, а през зимните месеци го прави невъзможен. Трудно би могло да се подаде жалба/молба от възрастен гражданин, а в много от кметствата няма ресурс за предоставяне на самостоятелна стая. В тези случай обикновено се ползва стаята на кмета или фоайето към сградата. Поради тази причина служителят на „Териториална полиция“ трудно би могъл да остане там през целия ден и обезсмисля провеждането на самия прием.


- Определените няколко часа за прием на граждани са абсолютно недостатъчни, ако целта му е да се създадат ползотворно сътрудничество и взаимодействие с гражданското общество в обслужвания район/микрорайон. За постигането на тази цел би могъл да се съчетае и с много други с такава насоченост, чрез която да се постигне именно този резултат.

· Причини от субективен характер


- Самите служители не са убедени в смисъла на тази дейност. Възприемат го по-скоро като излишен, отколкото като полезен за тяхната дейност. Не му отдават значение не само поради ежедневното изпълнение и на много други задачи, а и защото не виждат с какво би допринесъл в борбата с престъпността поради неговата основна насоченост – прием на сигнали и жалби от гражданите.


- Липса на разбиране от ръководството на РУ, че приемът е важна дейност и следва да се допълва с нова дейност, която не само ще бъде полезна в борбата с нарушенията на обществения ред и извършваните престъпления, но и съществено ще приближи предоставянето на полицейски услуги до нуждата на гражданите.

- Издаването на заповеди се прави формално и не се поставят конкретни задачи на служителите за изпълнение, както и не се търси резултат от тази дейност.

- Не се търси отговорност от служителите при неспазване на определените дни и часове за прием, тъй като не му се отдава значение като на вид дейност, която също би могла да даде положителен резултат за постигане на целите на Министерството.

- В много населени места не се оказва съдействие от кметовете, които не са убедени, че това е един от методите и начините за ограничаване на нарушенията на обществения ред и извършваните престъпления в населеното място. Поради тази причина не предприемат никакви действия да се подпомогне тази дейност чрез подходящо оборудване или представяне на помещение, което да се ползва от служителите с необходимите условия и др.


Винаги би могло да се посочат различни причини, поради които да не бъде извършена една дейност или да се омаловажи нейното значение. Това се дължи донякъде не само на незнание и липса на опит, но и на неправилно ръководство или насочване на дейността на служителите. Но в своята същност приемът на граждани крие огромен потенциал и при правилното му извършване със сигурност би се постигнал положителен резултат.


Насоки за подобряване на приема на граждани


Приемът на граждани, осъществяван от служителите на „Териториална полиция“, е важна дейност за МВР и следва да му се обърне необходимото внимание. Необходимо е не само да се подобри като дейност, но и да се регулира чрез Инструкцията, като се предвидят нови форми и дейности за пълно постигане на неговата цел.


От практиката могат да се изведат различни насоки за подобряване на тази дейност, чрез които основно да се подпомогнат опазването на обществения ред и противодействието на престъпността в обслужвания район/микрорайон:


- Приемното време да не се ограничава само до определени часове, а да се извършва през целия ден в населеното място. При неговото осъществяване не е необходимо през целия ден служителят да стои в кметството и да чака някой да дойде да подаде жалба/молба, а съвместно с кмета или друг служител на кметството да се посетят важни за населеното място обществени места – пенсионерски клубове и др. по занимания и интереси. За големите градове, тъй като това не е възможно с кмета на общината, би могло да се осъществи с представители на общината от различните дирекции и направления на дейност „Социално подпомагане“, местната Комисия за борба с противообществените прояви, контролни органи и др. От извършената дейност на служителя по приема да има резултат, че конкретно се работи за изграждане на взаимодействие и сътрудничество с гражданското общество, както и за приближаване до нуждите на гражданите, а не само да се извършва рутинно. Подаването на жалби/молби от гражданите може да стане по пощата, чрез интернет или по друг начин, поради което от така определената му цел може да се заключи, че действително няма нужда от тази дейност.

- Отдаване на необходимото значение на тази дейност, като в определения ден служителят да изпълнява само тази дейност, за резултата от което да докладва по установения за това ред. Голяма част от провежданите специализирани полицейски операции могат да се провеждат именно в обслужваното населено място, чиито задачи да се изпълняват и по време на приема, както и други, с които да не се наруши забавянето на сроковете или възпрепятстването на дейността на други служители или държавни органи.

- От практиката можем да посочим, че хората, които идват на определения прием в точно определения ден и час, са много малко, което важи не само за малките населени места, но и за по-големите градове. По-скоро гражданите търсят полицията винаги когато имат нужда от защита, като обикновено посещават сградата на РУ, където търсят лична среща със служителите от „Териториална полиция“ или чрез телефоните за контакт с тях. Поради тази причина в графата на отчетната форма броят на гражданите, посетили служителите в приемното време, е нисък. В същото време служителите приемат гражданите извън определения прием и всъщност отново го осъществяват. Поради това е необходимо да се предприемат стъпки за изменение на графата за прием на граждани, с което да може да се отчете изцяло свършената дейност, дори и да не е в определения за това прием, като вписват приетите граждани, поставените проблеми и предприетите мерки.


Разгледаните насоки са част от много други и със сигурност ефективни, които биха могли да се приложат в обслужвания район/микрорайон от служителите на „Териториална полиция“ при отдаването на необходимото значение на този вид дейност. Поставянето на цел и търсен резултат ще определи и дейностите, които да изпълнят служителите за тяхното постигане според оперативната обстановка и обществената среда на населените места.


Заключение


Изграждането на ползотворно взаимодействие и сътрудничество с гражданите е особено важно за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността в обслужваните от служителите на „Териториална полиция“ райони/микрорайони. Решаването на проблемите на гражданите или оказването на съдействие в търсене на тяхното решение изразява не само загриженост, но и воля от страна на МВР за осигуряването на общата сигурност. Това се постига не само чрез създаден двупосочен информационен обмен, но и с допълването на други дейности на служителите при осъществяване на техния прием с цел постигане на целите на институцията.

Както беше посочено, голяма част от дейността на служителите се реализира чрез взаимодействие с гражданското общество или чрез органите на местното самоуправление, което изисква да се подобри приемът на гражданите като дейност, така че в пълна степен не само да отговаря за качественото предоставяне на услуги от МВР, но и да съдейства за намаляване на нарушенията на обществения ред и противодействие на престъпността.


От разгледаното за приема на граждани, осъществяван от служителите на „Териториална полиция“, могат да се направят следните обобщения и изводи:


Първо, единствено служителите на „Териториална полиция“ осъществяват прием на граждани и същият е нормативно регламентиран, което показва значимостта на тази дейност за Министерството. Тяхната организация на дейност е най-близо до гражданите и основно чрез нея успешно би се реализирала тази дейност на МВР.


Второ, липсата на конкретни правила и указания как следва да се извършва тази дейност, както и липсата на цел и очаквани резултати донякъде обезличава приема на граждани. Това от своя страна води до нейното формално изпълнение, а с неговото осъществяване към този момент по никакъв начин не се отразява на обществения ред и противодействието на извършваните престъпления.


Трето, от практиката може да се посочи, че правилното насочване на дейността на служителите, която да бъде допълнена и с друга според оперативната обстановка или особености на населените места, със сигурност ще подобри взаимодействието и сътрудничеството между гражданите и МВР. Това изисква на приема на граждани да се отдава необходимото значение и да се използва неговият скрит потенциал в борбата с престъпността.


Основната цел на осъществявания прием от служителите на „Териториална полиция“ би следвало да бъде приближаване на полицейските услуги до нуждите на гражданите и изграждане на ползотворно сътрудничество в борбата с престъпността, като по този начин следва да се ориентира извършваната дейност. Това със сигурност ще повиши разкриваемостта на извършените нарушения на обществения ред и престъпления, чрез което основно да се повиши чувството на сигурност в обслужваните райони/микрорайони, както и доверието в МВР.
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Министерството на вътрешните работи (МВР) като специализиран правозащитен орган на изпълнителната власт е ангажирано пряко с провеждането на държавната политика за гарантиране на вътрешната сигурност на страната. За действие при извънредни ситуации в структурите на МВР се определят сили, които са структурни звена, модули, групи, екипи или други формирования от щатния състав на структурите [4].

Геофизични опасни явления – земетресения


Земетресенията са резултат от геологическата активност на нашата планета. Тя се изразява във вулканична дейност, планообразувателни процеси, бавни понижения и издигания на големи области от земната кора, земетресения, свлачища, срутища и др. Причините за тази съвременна активност, включително и земетресенията, са свързани преди всичко с вътрешния строеж на планетата, с движението и преразпределението на веществата и температурния режим в земните недра. Като физически процес земетресението представлява нарушаване на непрекъснатостта на земните пластове, което е съпроводено с отделяне на механична енергия, като само една малка част от тази енергия (1 – 2 %) се превръща в енергия на сеизмичните вълни.


Колебанията и трептенията на земните пластове, породени от преминаването на еластичните земетръсни вълни, наричаме „земетресение“. Скоростта, с която стават разкъсвaнето и нарушаването на целостта на земните пластове, не превишава 2 – 3 км/сек и съответства на физически възможната скорост на разпространение на деформационния фронт в твърдите тела. При силните земетресения, които имат огнища с размери няколко десетки до стотици километри, този процес трае 30 – 40 сек, а понякога даже и минути. Колкото земетресението има по-голямо по размери огнище, т.е. колкото е по-силно, толкова този процес е по-продължителен.


Анализите показват, че огнището на земетресенията не е точка, а представлява някакъв обем, в който се осъществяват процеси на необратими деформации. Точката, разположена в средата на обема, се нарича „хипоцентър на земетресението“. В периферната част на този обем, където съотношенията между напреженията и деформациите стават линейни, се пораждат еластични (сеизмични) вълни. От огнището се излъчват два типа първични сеизмични вълни: надлъжна вълна Р, при която чaстичките трептят в посоката на разпространението ѝ; и напречна вълна S, при която земните частички трептят напреко на посоката на разпространението ѝ. В първите 100 км от огнището се пораждат и вторични вълни – повърхностни сеизмични вълни, които се образуват в резултат на многократното отражение и интерференцията на надлъжните и напречните вълни в горните слоеве на земната кора. С най-голяма скорост се движат надлъжните вълни, след това напречните, а с най-малка скорост – повърхностните вълни. Напречните вълни като правило са много по-интензивни от надлъжните и в близост до огнището са главният фактор, определящ ефектите от земетресението.


Под „дълбочина на огнището“ в сеизмологичната практика се разбира дължината на отсечката, свързваща хипоцентъра и епицентъра на дадено земетресение. Според дълбочината на огнищата земетресенията се делят на [5]: нормални – с дълбочина до 60 км; промеждутъчни – с дълбочина от 70 до 300 км; и дълбокофокусни – с дълбочина от 300 до 700 км.


Според причините, пораждащи нарушаването и разкъсването на земните пластове, земетресенията се делят главно на четири типа. Най-важна е групата на тектонските земетресения, с огнища в земната кора и горната част от мантията на Земята, които са резултат от съвременните тектонски процеси. Натрупването на напрежения в земните слоеве е следствие от взаимното движение между големи консолидирани блокове, наречени „тектонски плочи“. В определен момент, когато натрупаните напрежения превишат якостта на земните пластове, в тях настъпват разкъсвания и размествания, за кратко време се отделя голяма механична енергия, пораждат се сеизмични вълни – става земетресение. Тектонските земетресения са най-многобройни и най-опасни за хората, сградите и съоръженията, тъй като техните огнища са относително недълбоки и голяма част от енергията на сеизмичните вълни достига до земната повърхност.


На второ място по значимост се нареждат дълбоките плутонични земетресения. Те се реализират на дълбочина между 100 и 700 км. Механизмът им е свързан с експлозивни фазови превръщания на веществото на дълбочина под влияние на високата температура и налягане. Те не са така опасни поради обстоятелството, че излъчените сеизмични вълни значително отслабват, преди да достигнат повърхността на Земята.


Различават се още вулкански земетресения, които съпровождат подготовката на изригванията и самите изригвания, но по своята сила и брой те значително отстъпват на тектонските и плутоничните земетресения. Рядко явление са и т.нар. „обвални земетресения“. Те са резултат от срутването на големи кухини и пещери близо до повърхността на Земята, имат локален характер и са сравнително слаби.


Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите, протичащи на земната повърхност в района на епицентъра. Земетресението е комплексна катастрофа. Освен преките поражения – разрушенията и измененията в релефа, не по-малко са и вторичните отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или получени като негово следствие. Това са: пожари и взривове вследствие на повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации; наводнения вследствие на огромни водни вълни – от разрушаване на язовирни стени и други хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването и канализацията; радиационна опасност при разрушаване в ядреноенергетични обекти и др.


Територията на България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като „втори ранг земетръсноопасни участъци“ по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер и интензивност от 9-а и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64). Най-опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от силни земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района:


Североизточен – включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по Рихтер до 7.5, интензивност от 9-а и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-а, интензивност поне от 9-а степен по Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7.5 поради относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност над 8-а степен);

Средногорски – състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6.5 – 7, интензивност около 9-а степен), Маришка зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност до 10-а степен), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-а степен) и Подбалканска зона (магнитуд до 7.5 и епицентрална интензивност между 8-а и 9-а степен);


Рило-Родопски – включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8, интензивност над 9-а степен в епицентралната област), Местенска и Западнородопска (Велинградска) зона (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална интензивност около 8-а степен).


Като цяло 98 % от територията на България ще бъде подложена на сеизмично въздействие с интензивност от 7-а и по-висока степен, от които с интензивност от 7-а степен – 51 %, с 8-а степен – 28 %, с 9-а и по-висока степен – 19 %. В тези райони попадат населени места с население около 6 340 000 души, представляващо 80 % от населението на страната и могат да бъдат разрушени частично или напълно 26 % от сградния фонд. В райони с интензивност от 8-ма и 9-та степени по скалата на MSK-64 попадат около 5 900 000 души, което е 74 % от населението на страната [3].

Освен тези зони на територията на страната се оформят и по–малки зони и участъци от второстепенно значение, където максималните земетресения се очакват до 4-та степен по скалата на Рихтер.


Разрушителни въздействия са възможни и при земетресения извън територията на страната: Румъния – Вранчански район, с разстояние до границата ни 180 – 220 км, Д = 80 – 120 км и М = 7.0; Република Северна Македония – Валандовска зона, с разстояние 30 – 40 км до границата ни, Д = 20 км и М = 6.5 – 7.0; Гърция – Мраморноморски район, с разстояние 100 – 150 км до границата ни, Д = 40 км и М = 7.5 – 8.0; Ксантийска зона, с разстояние 60 – 100 км до границата ни, Д = 40 км и М = 7.0 – 7.5; Солунски район, с разстояние 60 – 80 км до границата ни, Д = 40 км и М = 7.0.


Анализът на данните, получени въз основа на представени в НСИ годишни отчети от общинските администрации в Р България, показват, че за периода 2010 – 2020 г. са отчeтени 51 земетресения, при които са нарушени или застрашени животът, здравето и имуществото на големи групи хора, територия, околна среда, културни и материални ценности на страната [2].


За период от 1000 години, за който е съставен оптималният вариант за разпределение на очаквани сътресения, 98 % от територията на България ще бъдат подложени на въздействие с интензивност от 7-а и по-висока степен, от които с интензивност от 7-а степен – 51 %, от 8-а степен – 28 %, от 9-а и по-висока степен – 19 %.

Задачи, които се изпълняват от основните структури на МВР при земетресения (ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГД „Национална полиция“, ГД „Жандармерия, cпециални операции и борба c тероризма“, ГД „Гранична полиция“, СДВР и ОД МВР при земетресения), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН)

Задачите на сектор „Спасителна дейност“ и сектор „Химическа, биологическа и радиационна защита“ от отдел „Интегрирана пожарогасителна и спасителна дейност“ на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД ПБЗН и териториалните ѝ структури са свързани с поддържане в постоянна готовност за осъществяване на спасителни и аварийно-възстановителни работи при възникване на силно земетресение.


В зоната на поражение от земетресение спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) се провеждат във взаимодействие с основните съставни части на единната спасителна система.


Първоначално се извършва разузнаване за определяне на: маршрутите за придвижване до зоната на поражение; местата за устройване на странични и магистрални проходи; местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва да започнат издирвателни и спасителни работи; степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и вторичните поражения, които са предизвикали огнищата на пожари; наличието на замърсяване с радиоактивни източници – причинители на биологично заразяване; сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване; наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над допустимите стойности; състоянието на пътища и пътни съоръжения; състоянието на хидротехнически съоръжения; състоянието на хвостохранилища; състоянието на жп мрежа, летища и пристанища; местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ; подходящи места за съхранение на телата на загиналите; местата на вертолетните площадки; местата за устройване на палаткови лагери; местата за развръщане на походни кухни; пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и др.; местата за развръщане на полеви болници; степента и характера на разрушенията; наличието на живи хора под разрушенията; възможността за използване на различните видове средства за комуникация; местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ); откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за разрушените сгради; оцелелите, които могат да дадат полезна информация; състоянието на епидемиологичната обстановка; удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на поражение; наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по ликвидиране на последствията; наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана; състоянието на посолства и сгради, в които пребивават чужденци; състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на околната среда; състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с психични увреждания, възрастни, деца, лишени от родителски грижи, местата за лишаване от свобода; състоянието на обекти от национално значение [4].


Провежданите СНАВР (спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи) в зоната на бедствието включват: разузнаване и оценка на обстановката; спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ; извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места; осигуряване на въздух на затрупани хора; спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения; спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони; извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване; спасяване на пострадали при катастрофи; извършване на водолазно-издирвателни и аварийно-спасителни дейности; извличане на аварирала техника; осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности; прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци; самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система извършване на издирване на пострадали; извършване на първична сортировка на пострадалите; оказване на долекарска помощ на пострадалите; извеждане на пострадалите [4].


Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Жандармерия, cпециални операции и борба c тероризма“ (ГДЖСОБТ)


ГД „Национална полиция“ и ГД „Жандармерия, cпециални операции и борба c тероризма“ осъществяват ръководство, помощ и контрол и създават организация за формиране на резерви от сили и средства за подпомагане на силите на териториалните структурни звена по изпълнение на поставените им задачи при: изолиране на зоната на земетресението посредством изграждане на контролно-пропускателни пунктове (КПП); опазване на обществения ред в районите за настаняване на евакуираните граждани; борба с разпространителите на деструктивни слухове, мародерите; овладяване на масови безредици и обезвреждане на престъпни групи, действащи извън територията на населените места; осигуряване на спазването на въведените режимни мерки в зоната на земетресението; осигуряване на сили и средства за провеждане на спасителни дейности на жизненоважни медикаменти и продукти в труднодостъпни райони [1].


Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)


ГДГП [1] осъществява ръководство, помощ и контрол и създава организация за формиране на резерви от сили и средства за подпомагане на силите на териториалните структурни звена по изпълнение на поставените им задачи в граничната зона по: добиване и предаване на информация за разрушенията и по възможност за броя на пострадалите в най-тежко засегнатите райони; оказване на съдействие при извършване на аварийно-спасителни дейности, локализиране и гасене на възникнали пожари; усилване на охраната на държавната граница в близост до зоната на земетресението и на контролно-пропускателната дейност; подпомагане на дейността на правителствени и неправителствени организации при дейността им по оказване на хуманитарна помощ на населението; временно ограничаване или забраняване на движението на лица и транспортни средства в граничните зони и обекти, ако съществува опасност за здравето и живота на хората; оказване на съдействие на силите на СДВР и ОДМВР при охраната на обществения ред в зоната на земетресението.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД МВР)

СДВР и ОД МВР провеждат в района на земетресението: добиване и предаване на информация за разрушенията и по възможност за броя на пострадалите в най-тежко засегнатите райони; извършване на аварийно-спасителни дейности, локализиране и гасене на възникнали пожари; организиране и осигуряване на пропускателната способност на маршрути за въвеждане на сили, извършващи аварийно-спасителни действия и временна евакуация на гражданите от застрашените райони; изолиране на района на земетресението посредством изграждане на КПП за недопускане на навлизането на хора и автомобили, нямащи отношение към дейността по оказване на помощ на пострадалото население; осигуряване на обществения ред в зоната посредством борба с мародери, разпространители на слухове, подстрекатели към обществени безредици и групи с престъпни намерения; усилване на охраната на важни за управлението на областта и икономиката обекти; оказване на съдействие на областните и общинските администрации при евакуация на граждани от застрашени райони и изграждане на информационна система за издирване на пострадали граждани; подпомагане на дейността на правителствени и неправителствени организации при дейността им по оказване на хуманитарна помощ на населението.


Повишаване на готовността и способностите на структурите на МВР за реагиране и бързо възстановяване след земетресения


Оценката на обстановката и взимането на управленско решение и реагирането при земетресения, свързани със сигурността на страната, към момента зависят предимно от личностните качества на съответните ръководители. Няма данни в МВР да се използва софтуер за интегрирана информационна система (ИИС), който да подпомага дейностите и да осигурява вземане на информирано управленско решение. Следователно основните направления за повишаване на готовността и способностите на структурите на МВР за реагиране и бързо възстановяване след земетресения е целесъобразно да бъдат насочени към оптимизиране на процеса на вземане на информирано управленско решение, подобряване на координацията между структурите на МВР и управлението на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране на последствията от земетресения, свързани със сигурността.

За постигането на тези намерения е необходимо: да се разработи и внедри софтуер за ИИС, оптимизиращ процеса на вземане на решение за реагиране в случаите на земетресения, свързани със сигурността на страната, и подобряващ координацията с органите на структурите на МВР и управлението на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране на последствията от земетресения – да се обучат служители от основните структури на МВР за администриране и за работа с ИИС.


Литература


1. ЗМВР. Обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.; посл. доп. ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.


2. Кризисни събития за периода 2010 – 2020 г. – общо за страната. – В: НСИ, годишни отчети, 2020 г. [онлайн]. https://www.nsi.bg/bg/content/
възникнали-кризисни-събития-за-периода-2010-2020-година.

3. Национален план при защита от бедствия, 29.12.2010 г. [онлайн]. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=664.

4. Правила за организацията на дейността на Министерството на вътрешните работи при извънредни ситуации. Рег. № 285, екз. ед. от 15.02.2012 г.


5. Рангелов, Б. Земетръсната опасност в България. София: Магента, 2000.
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Abstract: This article is devoted to the basic concepts related to training in marksmanship training for the use of weapons by police authorities. These concepts are the basis of the current legal acts and documents that regulate the main aspects related to the use of firearms by the police authorities, with a view to preserving order and countering crime on the territory of the country. Attention was paid to the need to update the essence of these concepts and their importance from the point of view of legal regulation.
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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, видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси, правилата и начините на стрелба и правните предпоставки за тяхното използване [по-подробно за правните основания, свързани с използването на оръжие от полицейските органи, вж.: 5; 6; 7; 8; 9].


Необходимите познания по стрелба включват:

· техника на прицелна и на инстинктивна стрелба;

· характеристика на огнестрелните оръжия;

· ефект от действието на боеприпасите [1].


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 опазване 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 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 оръжието. Без да изпадаме в подробности, ще отбележим само значението на разстоянието.


Основни изисквания


Преди всичко ще обърнем внимание, 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 използването на оръжие от служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения. В настоящата статия няма да се разглеждат въпросите, свързани с тактическите спокоби при използване на оръжие, а също и такива при високорискови ситуации [по този въпрос вж. по-подробно: 2; 3; 4].

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 [1: 11].


Тук е мястото да посочим едно от основните правила, когато говорим за боравене с огнестрелно оръжие – безопасно е само изправното оръжие [1: 11]. Това е един от основните принципи на работа с огнестрелно оръжие и считан от специалистите за най-важния.

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, което всеки служител следва да съобразява, е, че винаги към всяко оръжие се подхожда като към заредено! Това е стара максима, която има за цел да предпази обучаемите от наранявания, а дори и от смърт.

Тази стара максима се е наложила, защото не са един и два случаите на самонаранявания или нараняване 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 третата 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 към 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.

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.


От изключително значение е да се следва изискването за стрелба с всяко оръжие да се използват само боеприпасите, за които то е предназначено. Това е друго основно правило, което има за цел да предпази обучаемите.

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.


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.


Забранява се предаването на заредено оръжие без поставен предпазител от едно лице на друго [1]. 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.


От казаното за теоретичните аспекти на обучението по стрелба с огнестрелно оръжие можем да направим следните обобщения и изводи:


Първо, преди всичко, за да се използва едно оръжие, трябва да се познават неговите основни характеристики, а също и правилата за безопасно боравене с него. По този начин ще се избегнат някои непредвидени и неприятни последици, опасни както за околните, така и за самия служител.


Второ, обучението по стрелкова подготовка освен правила, съдържа и конкретни забрани при боравене с огнестрелно оръжие. Това спомага за поддържането на добра кондиция и съобразяване не само с конкретната обстановка, позволяваща да се използва оръжието, но и със самото оръжие.


Трето, от съществено значение е нивото на подготовка на служителя, който ще използва оръжието. Това е така, защото по този начин се добива рутина и увереност, че оръжието, което се възприема като приятел, в случай на правомерно използване ще е наистина такъв.
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Introduction


The plans and goals for decarbonization of energy production require intensive implementation of green and renewable energy. This renewable energy is generated by sources which are inconsistent and unreliable in terms of time of energy production versus highest energy consumption. With traditional understanding and energy system the generated energy which is not immediately consumed can be considered as finally wasted. The energy storage for large scale industrial consumption is a relatively new technical and innovation concept that allows the electric energy to be stored for mid- and long-term period and its consumption to be delayed for the moment when the energy demand is higher. Recent capital and operational costs of such energy storage devices were not economically justified, at least for the last 10 years. The situation is changing and the recent technology development makes the prices and the costs of such electric storage equipment much more attractive and competitive. That’s valid for the energy supply during periods when the energy production is not active or the demand is very high.

Energy demand


In general, the most electrical energy consuming industries are steel production, metal processing, chemical industry, petroleum refining, construction, mining, pulp and paper production and food industry. According to the McKinsey report (Krishnan, M., S. Hamid, J. Woetzel, S. Smit, D. Pacthod 2022), the highest increase of energy costs will be observed in the sectors of steel and cement production. Following that scenario, before their decrease they will reach a peak of 30% to 45% compared to the present levels. This is the cost of the delivered electricity along with its generation, transfer, distribution and storage. The finance impact will be anticipated. All costs, including OPEX, CAPEX and depreciation of new and existing assets, will increase by 25% by 2040 compared to the levels of 2020. The main reason comes from the necessary investment for building renewables, grid and storage capacity. Despite the increased electricity consumption of energy intensive industries, the demand of ecologically produced energy will increase too. The production of hydrogen and bio fuels will rise 10 times from 2021 to 2050, and respectively along with this an increase of the number of installations for energy storage is expected. According to the same forecast, it is expected that by 2050 the investments in physical assets, including electric power storages, will reach 275 trillion USD. That makes about 9,2 trillion dollars per year.


Energy storage


The storage of electricity can be considered also in different ways where the energy is being transformed from one kind into another. It’s available not only in a battery form (Topalovic, Z., R. Haas, A. Ajanovic, A. Hiesl 2022). The energy storage was used in different ways long years ago. The main methods include:

· Pumping Hydro Power Stations, where the kinetic hydro energy is stored through its pumping to the upper part of the dam during the generation of cheapest electric power;

· Energy storage through compressed air;

· In an electrochemical way, e. g. Vanadium Redox Flow Batteries (VRFBs) and Reversible Solid Oxide Cells (rSOC);

· Electromechanical;


· Liquidization of air;

· With batteries of electric power storage (main types are: Li-ion, NiCd, NaS, Lead-Acid);

· Thermal power storage;


· Storage through producing hydrogen.

As a result of this study that compares the economic effectiveness of different of energy storage methods and transformation in the West Balkans region, it’s proven that the Pumped Hydro Storage (PHS) is still economically most effective.


Indeed, the estimations for the upcoming and more intensively implemented energy storage as a separate economic activity, are very optimistic. Let’s consider the option where the energy storage is separated as an independent economic subject. Such research has been presented by Giorgio Locatelli (Locatelli, G., E. Palerma, M. Mancini 2015). Here, along with the Electric Power Stations, generating electricity, entities called Electricity Storage Plants (ESP) are considered. Their main purpose is to balance the intermittent power generation from renewable sources (RES). The profitability of each entity has been analyzed and the focus is put on entities in the UK and the EU. The generated electric power from RES increases, but along with it we have an increase of the costs for its production. The conclusions have been made in the context that such entities are still not capable of offering competitive enough electricity prices. Therefore, they need to be subsidized as they still cannot have their own independent economic existence. Even from an economic perspective they are able to provide additional capacity of already generated electricity in the particular moment of electric power deficit and in highest demand, even at a higher price.


In another study, the same research team investigates the trade-off „reserve capacity vs. profitability“ of large ESP and how to reach the „optimum size capacity“. According to Locatelli et al (2015), the optimal size of the storage capacity maximizing the Net Present Value (NPV) is lower than the optimal size capacity. There is no economic sustainability for any of ESP technologies that is not subsidized. ESP can exist only as an operating energy storage and as a plant following the load that shifts electrical energy from periods of low peaks to periods with high peaks.


The inconsistency and unpredictability of the renewable energy sources as well as the discrepancy between the power generation and energy demand by consumers are the main issues to resolve, especially for micro-grids that are supplied by 100% renewable sources. The technologies for energy storage (ES) could be such possible solution (Baldinelli, A., L. Barelli, G. Bidini, G. Discepoli 2020). A possible split between capacity and power along with the adaptation of energy storage is based on Vanadium Redox Flow Batteries and Reversible Solid Oxide Cells. For micro-grids with a low level of interconnection the separate scaling of power and capacity is a very significant characteristic for achieving higher cost-effectiveness.


The current economic metrics of energy storage from renewable sources are not very successful in assessing the value of stored energy, especially if the energy source intensity is not quite predictable. According to the authors of the research it is possible for the technical and economic indicators for ES to improve their performance and capacity within micro-grids.

Renewable energy sources like solar and wind can be more reliable if they are added to bigger grids and therefore costs of ES can be reduced significantly. Another team of researchers (Tong, F., M. Yuan, N. S. Lewis, S. J. Davis, K. Caldeira 2020) use 36 years (1980-2015) periodic data and assess the impact of low-cost energy storage on highly reliable electricity systems that use renewable energy only. The status of ES can vary and transform from high-cost storage to inexpensive storage if it can serve as seasonal storage and can fill short-term gaps between variable renewable energy generation (VRE) and hourly demand. The capital costs of energy storage technologies are also decreasing significantly and improve their technical performance. Energy storage technologies bring benefits to the grid operations like energy balancing, price arbitrage, and provision of additional services. This increases the value proposition of energy storage for electric power grids.

Energy storage at a good price can prove the renewable electricity as competitive enough to the energy from fossil fuels, when it comes to the costs. According to Prachi Patel (2019) the energy storage is recommended to cost 20 USD per kWh for the grid in order to be 100% powered by an energy mix by solar and wind. That sounds not optimistic when it comes to the Li-Ion batteries which cost is around 175 USD per kWh. Energy storage needs to reach a cost of 10 to 20 USD per kWh from solar/wind mix to be competitive with a baseload by a nuclear power plant or natural gas plant providing to 5 USD per kWh. These scenarios are theoretically valid if the energy storage needs to meet the demand for 100% of the time. If that storage meets the demand for 5% of the time, it could work at a price of 150 USD per kWh. And Li-Ion batteries can reach that price of 150 USD per kWh with a growing share in the utility scale. PHS and Compressed air storage (CAS) that use extra power to elevate water up or to compress air, can both be used to power a turbine and generate electricity at a necessary time have a low energy cost of 20 USD per kWh. The negatives of those systems are that they use enormous space and special geological circumstances and therefore they are not suitable for use everywhere.

Here are some prospective battery/storage technologies and their costs:


· Sodium nickel chloride batteries – 315 USD – 490 USD per kWh;

· Vanadium redox flow batteries – 100 USD per kWh;

· Sulphur flow batteries – 10 USD per kWh;

· High temperature sodium-sulphur batteries – 500 USD per kWh (IRENA, n.d.).


It seems that there is a significant low price for one type – the Sulphur flow batteries compared to the other. It meets the formal criteria for acceptable cost, but actually there are still problems with the battery size and the temperature range it works.


Between energy sources and end energy consumers the transport of energy or the energy infrastructure is positioned. Making the energy supply more sustainable, saving energy and making different sectors and forms of energy (electricity, gas, heat) more interconnected will change the demand on existing and new energy infrastructure. That energy infrastructure is rapidly evolving to smart grids and their management is being constantly transferred from human employee control to automated control.

Energy transport typically is meant as moving energy from one location to another. Under energy transfer we understand moving energy out of something (solid, liquid or gas) thereby reducing its energy, into something else (another solid, liquid or gas) thereby increasing its energy. The energy transport typically is pipeline transport.

Optimal management of the energy storage

Till now we have reviewed the energy storage systems and plants, but they are existing not alone. Their optimal storage control is critical for the proper interaction with the smart grid.

Along with the economic impact there are some risks arising with the mass implementation of energy storage technologies. These devices are supposed to play a leading role in the demand management and the load planning. For the utility operations it’s a primary goal to control and plan the storage. The operator gets a demand request to assure a power with different requirements and durations.  The controller needs to manage a device with storage capacity that is limited. The goal is to develop an algorithm for control of the energy storage that will minimize the long-term operational costs of the grid (Koutsopoulos, I., V. Hatzi, L. Tassiulas 2011). The price is a function of the instant energy consumption that is being supplied from by the grid. Each additional quantity of power that meets the demand, is more expensive with the increase of the power demand. The algorithm adaptively performs cycles of charging and discharging of the storage device. We consider that the algorithm is optimal if the capacity of charge and discharge is getting bigger. The assumption is that a specific amount of energy should be satisfied at all times and that is resolved through a dynamic programming. The optimal model can be extended and a renewable source can be included to charge the energy storage device.


The demand of energy storage devices


Usage of ES devices makes it easier to vary the energy mix from several sources. Some of these key sources are: wind, biogas, solar, geothermal and wave. Many of big energy consuming businesses and households can possibly benefit from the implementation of energy storages – transportation, manufacturing and agriculture. In transportation businesses the usage of hybrid electric vehicles is rapidly growing. Plug-in electric vehicles and railways can make the role of energy storage solutions more and more critical. The key aspects for the grid configurations (Alahakoon, S. 2016) are defining the scale and the size of energy storage, choosing the type of energy storage and controlling the aspects of energy storages. In Australia a significant number of the energy storage equipment implemented in micro grids consists of hybrid systems. They usually combine at least two types of energy storages.

The hybrid energy storage is a concept that combines two different energy storages together, e.g. a combination of a super capacitor and a battery. The transport is a typical large energy consumer and therefore is an area accelerating the implementation of hybrid energy storage systems (HESS).


There are two main characteristics of HESS – specific energy and specific power. Specific energy is related to the amount of stored energy and emittance of that energy over a long period of time. Specific power means the loading ability with regard to device capacity for delivering energy to a consumer.


Table 1. Comparison of batteries and super capacitors

		Parameter

		Battery

		Supercapacitor



		Service life

		Limited

		Very high



		Energy density

		High

		Low



		Power density

		Low

		High



		Charging time

		Long

		Short





Source: Capacitech Energy.

HESS fully utilizes the stability of ES devices and the speed of power storage equipment. It could be an efficient way for the combination of energy and power for symmetric use. Research on these systems is drawing more attention with substantial findings on technologies of battery management system (BMS), power conversion system (PCS), energy management system (EMS), predictive control techniques (Dong, Z., Z. Zhang, Z. Li, X. Li, J. Qin, C. Liang, M. Han, Y. Yin, J. Bai, C. Wang, et al. 2022). That reflects with strong system stability and provides sustainable guidelines for application of a HESS.

The Fourth industrial revolution is characterized by the adoption of computers and automation in cooperation with intelligent, autonomous systems powered by data and machine learning. It increases the significance of reliable, flexible and clean energy. Speaking of the Industry 4.0 and putting the emphasis on the digital technologies and interconnectivity of Internet of things (IoT), we have to admit the increasing importance of transportation industry with more than 5% of the GDP of the EU countries. They plan a modal shift from road and air to rail transport that will improve the environment with less CO2 emissions and will generate a number of additional benefits such as reduced dependency on foreign energy suppliers, or reduced congestion and health issues (Parpulova-Ashworth, N. 2021). That digitalization, innovation as well as the intense usage of e-mobility will confirm that energy storages can support more efficient energy management at all three major stages of a power network: energy generation, transmission and distribution.


Conclusion


There is a rise of industrial and consumer electricity demand, initiated by traditional industries and raising Industry 4.0. The industrial and power generation decarbonization requires acceleration in the invented renewable energy sources. They seem to be still very inconsistent and unreliable and that’s why the management mix and management of power smart-grids is more and more important. The flexible and optimized energy storage becomes a possible resolution for the demand planning, energy supply and balance of the grid. The economic impact of the storage will be more significant in the next years with the optimization of the existing and newly developed storages.
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Introduction


Looking into the influence of open source and Industry 4.0 on the transport and energy sector one needs to briefly look at the overall framework that Industry 4.0 lays out for all spheres of life.


In the past few decades, a fourth industrial revolution has emerged, known as Industry 4.0. Industry 4.0 takes the emphasis on digital technology from recent decades to a whole new level with the help of interconnectivity through the Internet of Things (IoT), access to real-time data, and the introduction of cyber-physical systems. Industry 4.0 offers a more comprehensive, interlinked, and holistic approach to all types of manufacturing.


Speaking of manufacturing Transport does not manufacture a product as such. Its product is the service of moving of people and goods. This is a tangible and measurable result therefore it is a kind of manufacturing and inevitably falls under the broad spectrum of influence of the Industry 4.0. The same is valid for the energy sector that is very closely interlinked to transport.


Transport plays a vital role in today's economy and society and encompasses a large impact on growth and employment. The transport industry directly employs around 10 million people in Europe and accounts for about 5% of gross domestic product (GDP). Effective transport systems are fundamental for the EU companies' ability to compete within the world economy. The quality of transport services has a major impact on people's quality of life. On average 13.2% of every household's budget is spent on transport goods and services. Having outlined its importance, it should be kept in mind that transport also depends heavily on oil resources and represents an important source of CO2 emissions.

In this sense quite understandably the policy-makers in the EU recognize that the major challenges to achieve high effectiveness in this sector is linked to techno-economic analysis of emerging technologies to help analysis of:

· impacts on transport demand,

· costs,


· emissions,

· congestion,

· accessibility and economic impacts.


Industry 4.0 being applied in transport helps to connect physical with digital, and allows for better collaboration and access across departments, partners, vendors, product, and people. Industry 4.0 empowers business owners to raise control and understand every aspect of their operation, and allows them to leverage instant and thus improve processes and drive growth.

Understanding Industry 4.0


Understanding the worth of Industry 4.0 goes via:

1. Supply chain management and optimization – Industry 4.0 solutions give businesses greater insight, control, and data visibility across their entire supply chain. By leveraging supply chain management capabilities, companies can deliver products and services to plug faster, cheaper, and with better quality.


2. Predictive maintenance/analytics – Industry 4.0 solutions give manufacturers /this includes transport and energy sector/ the power to predict when potential problems are visiting arise before they really happen.


3. Asset tracking and optimization – Industry 4.0 solutions help manufacturers become more efficient with assets at each stage of the availability chain, allowing them to stay an improved track on inventory, quality, and optimization opportunities referring to logistics. This means more economic approach to resources and therefore and overall greener approach to the functioning of the transportation systems.

Analytical sophistication of 4.0 Industry



Source: The Author.


Transport and energy sector produces tangible and measurable products and results, therefore open source 4.0 Industry is directly applicable and is expected to have a huge impact on their future.

There are hundreds of concepts and terms that relate to Industry 4.0, but here are some foundational words and phrases, related to the sectors in focus, to know as they will become very widely used when we discuss transport and energy. They are as follows:


· Enterprise Resource Planning (ERP): Business process management tools that can be used to manage information across an organization.


· IoT: IoT stands for Internet of Things, a concept that refers to connections between physical objects like sensors or machines and the Internet.


· IIoT: IIoT stands for the Industrial Internet of Things, a concept that refers to the connections between people, data, and machines as they relate to manufacturing.


· CAVs: Connected and Autonomous Vehicles.

· (MaaS): Mobility as a Service.

· Transport-on-demand: services, booked by passengers, offer flexible and efficient solutions for specific groups, serving low-density areas or periods with lower demand for mobility.


· Contactless payments.

· Artificial intelligence (AI): Artificial intelligence is a concept that refers to a computer’s ability to perform tasks and make decisions that would historically require some level of human intelligence.


· Digitization: Digitization refers to the process of collecting and converting different types of information into a digital format.


· Cloud computing: Cloud computing refers to the practice of using interconnected remote servers hosted on the Internet to store, manage, and process information.


· Real-time data processing: Real-time data processing refers to the abilities of computer systems and machines to continuously and automatically process data and provide real-time or near-time outputs and insights.


· Ecosystem: An ecosystem, in terms of manufacturing, refers to the potential connectedness of your entire operation – inventory and planning, financials, customer relationships, supply chain management, and manufacturing execution.


· Digital Transport Corridors ecosystem – the ecosystem will accelerate transport and logistics processes by creating new opportunities for interaction between participants in existing industries and the formation of the Eurasian digital ecosystem.

New types of technology and service delivery model such as:


· Mobility as a Service (MaaS),

· transport-on-demand,

· autonomous vehicles,

· contactless payments,

· big data and analytics will significantly change how customers experience transport and make their travel choices.

Some of these shifts will happen quickly, while some are more likely to occur over a longer period of time. What is clear is that while transformation within the transport sector will be rapid, it will also be unpredictable as new services and paradigms emerge and take-up of these services increases.

What is most unpredictable since the Covid-19 pandemic how big the demand will be of these services. Some researchers show that this will accelerate the 4.0 Industry influence on the sector by creating and boosting new demands which will be addressed by new technology.

Speaking of unpredictability, the ground transport sector for instance has been significantly disrupted by technology, through the adoption of ridesharing platforms such as Uber. Regulatory changes requiring ride share drivers to register as a business has seen a strong growth in business numbers across the industry. The next wave of disruption is expected to affect transport modes, with ridesharing platforms transitioning into boats, helicopters and scooters.

Smart solutions



Source: The Author.


Autonomous vehicles are expected to become widely available into the future as well, however regulatory changes will be required to enable these to become a long term disruptor. Autonomous vehicles and Connected and autonomous vehicles (CAVs) have the potential to disrupt all industries connected to transport, including tourism. CAVS will navigate on a fully autonomous software, making driver engagement obsolete.


It is predicted that widespread adoption of autonomous vehicles for urban tourism could lead to potential benefits including:

· reduced traffic congestion and emissions,


· improved car hire processes,

· reduced parking requirements and cheaper taxi fares.


The expectation is that the visitor economy could be gradually transformed if autonomous vehicles could become fully automated and mainstream, leading to a future where small autonomous vehicles navigate urban attractions and replace traditional ‘hop-on hop-off’ city tours. However, this is likely a long term impact as there are significant regulatory burdens to navigate in the short to medium term.

The global automotive sector is going through a period of unprecedented change, with new technologies and business models that will change the way we own and use vehicles. The shift to Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) will mark the biggest change to how we travel since the invention of the motor car.


The UK is for instance one of the world’s leading centres for automotive engineering, technology and innovation and has a strong position in the development and testing of CAVs.


Market Intelligence Report 2019: Connected and Autonomous Vehicles South Korea offers significant opportunities for British connected and autonomous vehicle (CAV) companies with both the public and private sector investing heavily in innovative CAV technologies. Korea’s state-of-the-art ICT infrastructure is already world class and full, nationwide 5G coverage is expected to be achieved by 2022.

This strength in network technology, along with the country’s globally competitive automotive sector, offers a strong foundation for rapid commercialization of self-driving vehicles and makes Korea a highly attractive market for UK CAV technology and solution providers.


CAV-related patent registration



Source: Korea Patent Information Promotion Center.

The potential economic and social benefits from CAVs could be vast, potentially including:


· Increased accessibility and mobility, for example for the elderly or disabled.


· Improved road safety, including the potential to reduce the number of fatalities.


· Productivity gains from improved connectivity on the move, and from vehicle autonomy freeing drivers to engage in other activities.

· Environmental benefits from reduced congestion and increased fuel efficiency.


· There are further add on social effects, for example, there may be large efficiency benefits from introducing automated deliveries to remote areas.

Consistent and reliable connectivity is a visible prerequisite for this.


Development of the EEU Digital Transport Corridors Ecosystem Concept. The ecosystem will accelerate transport and logistics processes by creating new opportunities for interaction between participants in existing industries and the formation of the Eurasian digital ecosystem, as well as creating common information resources and services in transport and logistics. A research was carried out for this project, resulting in the concept design and a draft roadmap for the full implementation of the project. Currently, the practice is being studied and the number of participants in the platform is expanding; problems and requirements in the organization of services and the core of the ecosystem are being discussed with businesses.

4.0 Industry bridges physical production and operations with smart digital technology. It helps to process massive data to form a more holistic and better connected ecosystem for transport companies.

The energy sector has been an early adopter of digital technologies. For instance power utilities were digital pioneers, using emerging technologies to facilitate grid management and operation. Oil and gas companies have long used digital technologies to boost deciding for exploration and production assets, including reservoirs and pipelines.


The industrial sector has used process controls and automation for many years, particularly in heavy industry, to maximize quality and yields while minimizing energy use. Intelligent transport systems are using digital technologies to boost safety, reliability and efficiency.


Being transport or energy sector all such companies and organizations are different and all of them face a standard challenge—the need for connectedness and access to real-time insights across processes, partners, products, and people.


Industry 4.0 tools are about revolutionizing the way business operates and grows, exemplar of the above is that the opportunity it provides for predictive maintenance, especially important to the energy sector.


Predictive maintenance reduces the time needed to repair or recondition plant equipment in energy plants. AI is applied to predictive maintenance, as well as intelligent IoT sensors and embedded control solutions. It all provides advanced additional value between company and customer and achieves significant maintenance cost savings. Estimated effect of use of predictive maintenance can reduce downtime by up to 50% and save 10% to 40% on equipment maintenance costs within the energy sector.


Predictive-maintenance environments include a platform to model, simulate, test, and deploy the solution. Vibration, temperature, and pressure are just some of the parameters that can indicate equipment status and identify potential failures. Monitoring techniques are normally used on equipment like compressors and pumps.


It makes no doubt that Artificial intelligence opens up new possibilities. The transition to an intermittent energy production from renewable energy sources (RES) for instance, quite expectedly, increases the complexity of providing reliable energy supply.

The growing number of RES impede the necessary effort to control the system. The introduction of digital or smart energy systems is often proclaimed as a logical next step towards coping with this rising complexity. It seems convenient that the manufacturing industry, as one of the major energy consumers, is currently also in a process of a digital transition, the fourth industrial revolution.

According to some energy researchers, the three major areas in the expert discourse of industry's future potentials are:

· increasing transparency in the energy system,

· providing demand flexibility, and

· increasing energy efficiency.

Industry 4.0 offers opportunities to save energy while improving energy productivity, and may help manufacturers remain competitive in tight markets. The transition to smart, connected industry will enable greater control of energy costs. Industry 4.0 can enhance business productivity by supporting:


· improved energy efficiency,

· optimised energy-use,

· and reducing carbon emissions.


Extensive monitoring is a prerequisite. Improving the energy productivity of processes relies on understanding energy use at each stage of production. Extensive digital monitoring infrastructure is not just an enabler of better energy management. It also allows precise control and enhanced integration – essential foundations of Industry 4.0.


Digital metering and monitoring equipment is increasingly affordable, and provides fine data resolution for assessment and optimisation.


Real-time energy management can help avoid high-standing energy losses. Industry 4.0 technologies also help optimise integration of renewables by enabling predictive demand management and storage strategies. This minimises the necessity for extra energy sources.


Over the approaching decades, digital technologies are set to create energy systems round the world more connected, intelligent, efficient, reliable and sustainable. Stunning advances in data, analytics and connectivity are enabling a variety of latest digital applications like smart appliances, shared mobility, and 3D printing. Digitalised energy systems within the future is also ready to identify who needs energy and deliver it at the proper time, within the right place and at the bottom cost. But getting everything right won't be easy.


Digitalisation is already improving the security, productivity, accessibility and sustainability of energy systems. But digitalisation is additionally raising new security and privacy risks. it's also changing markets, businesses and employment.

Policy makers, business executives and other stakeholders increasingly face new and sophisticated decisions, often with incomplete or imperfect information. Adding to the present challenge is that the extremely dynamic nature of energy systems, which are often built on large, long-lived physical infrastructure and assets.

Transport and energy under the 4.0 Industry influence

Transport currently accounts for 28% of world final energy demand and 23% of worldwide CO2 emissions from fuel combustion. Final energy consumption for transport grows with most of the demand coming from road freight vehicles (36%) and passenger light-duty vehicles (28%).


Across all transport modes, digital technologies are helping to enhance energy efficiency and reduce maintenance costs. In aviation, the newest commercial aircraft are equipped with thousands of sensors, generating almost a terabyte of knowledge on a median flight. routes, while advances in satellite communications are enabling greater connectivity. The most revolutionary changes from digitalisation could are available road transport, where connectivity and automation technologies could fundamentally transform how people and goods are moved. The interactions among potential disruptions in road transport including the uptake of automated, connected, electric and shared (ACES) mobility will play a key role in shaping the longer term energy and emissions of the transport sector.


The consequences of ACES mobility for energy and emissions are highly uncertain. They're going to depend upon the combined effect of changes in consumer behaviour, policy intervention, technological progress and vehicle technology. Recent studies estimate a good range of possible outcomes.

In Conclusion

Looking into some of the above mentioned effects of Industry 4.0 on transport and energy it seems that the sector is not only highly influenced by it but it should frantically speed up the implementation of all instruments it has to offer in order to be able to secure the normal functioning of all areas of everyday life.

Specifically, if we look into the energy sector, technical constraints may be the consequence of the slower digitisation of previously isolated systems. This is particularly relevant in the case of critical infrastructure and Industry 4.0. Since industrial facilities, especially large ones such as petrochemical plants or power plants, are expensive to build and maintain, their development typically follows an incremental, plug-in approach: new technologies have been added on top of existing layers to ensure backward compatibility with equipment that could not be changed.


This situation has led to the simultaneous co-existence of modern IoT (Internet of Things) devices and legacy devices. The fact is that legacy devices were deployed when industrial facilities were still considered „closed environments“ that were difficult to access remotely and were therefore designed without any particular form of protection against cyber-attacks. „Opening up“ these infrastructures to the outside world to take advantage of the potential of the IoT therefore exposes potentially vulnerable legacy systems to cyber-attacks.


Adapting 4.0 Industry achievements is necessary and serious demand due to the new realities that come into play: increasing population, increasing pandemic risks, scarce resources and severe climate change.
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Въведение


Качеството е основната съставка, която ни гарантира създаването и управлението на успешен бизнес. То е главен компонент за непрекъснатото развитие и подобрение на процесите в предприятието.


Повишаването на качеството на продукцията е едно от главните направления за развитие на техническия прогрес. Постигането на високо качество е не само икономически и технически въпрос, а и социален. Основен елемент на управлението на работните процеси и качеството е работният стандарт, а контролът на готовите изделия е пълен [2: 7].


Сигурността е характеристика на всяка система и е нейната способност да се съхрани при промяна на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи, за да функционира и да се развива нормално. При обстоятелства на нарастваща комплексност на социалните системи и глобализация нараства непрекъснато несигурността и изпъква сигурността като ценност. Сигурността при системите за управление на качеството не прави изключение на фона на глобалния облик, което изисква обстойно изследване на СУК и действия с всички възможни техники.


Качеството става обект на внимание в областта на производството и услугите през втората половина на ХХ век. Икономическите аргументи за това се дължат на развитието на пазарите и пазарните отношения, които водят до интензивна конкуренция, вследствие от която са повишените изисквания на потребителите и клиентите. Процесите на интернационализация и глобализация се разширяват усилено поради предимствата, предоставяни на участниците в тях, както и на отделните национални икономики. Качеството се превръща в символ за успех. Допускането на пазарите на некачествени продукти започва да се смята за пагубно и неоснователно разхищение на човешките ценности и талант [3: 21].

В областта на стопанските дейности качеството играе значителна роля и е решаващ фактор за начина, по който функционират стопанските субекти и склонността на потребителите да избират различни продукти.

Едни от основателите в областта на качеството са Уилям Деминг, Каору Ишикава, Филип Кросби и др., които имат голям принос чрез своите изследвания и трудове.


Сигурността също е актуален и сравнително нов проблем, който навлиза с пълна сила след края на Студената война (1947 – 1991 г.). Светът навлиза в нова ера, която слага край на двуполюсната политическа система, което от своя страна го изправя пред предизвикателствата на нови стратегии за развитие на държавите, на тяхната цялостна политическа, икономическа и социална система. Тази промяна обхваща държавите от цял свят и вярата в по-високото ниво на сигурност бързо се изпарява. Заплахите от един вид се преобразуват в друг, като стават все по-трудно предсказуеми. Това прави въпросите за изучаване на рисковите фактори, същността и формите на проявление на различните заплахи актуални, като начините на справяне с тях и постигането на сигурност са приоритетна цел пред управлението на различните държави както в Европа, така и в останалия свят.


С развитието на обществения и икономическия живот, с бързото развитие на информационните технологии и автоматизацията на производствените процеси и ограничеността от суровините и материалите за производство на стоки и услуги в световен мащаб се създава предпоставка за възникване на международен стандарт.

През 1979 г. е създаден Техническият комитет ISO/ТС с основна цел да разработи универсален международен стандарт. С навлизането на технологичните промени в живота на потребителите този стандарт ще повлияе в технико-икономически план върху организацията на стопанските предприятия и начина им на работа, както и върху живота на самите потребители.


Повишаването на качеството и гарантирането на сигурността са сложен и многостранен процес, който въздейства върху ефективността на производството.

Системи за управление на качеството и икономическа сигурност

· Същност на качеството

През годините определението на „качество“ претърпява много трансформации, но всяко едно го определя като съвкупност от свойства и характеристики, които притежава всяка продукция, и определят свойството му да задоволи нуждите на дадени потребители.


Според Ишикава (един от гурутата в сферата на управлението на качеството) в тесен смисъл качеството означава качество на продукцията, а в по-широк смисъл качеството е качество на работата, на услугите, на информацията, на технологичните процеси, на подразделенията, на хората, в т.ч. на работниците, инженерите, мениджърите, на фирмите, на целите и пр. [1: 87].

Понятието „качество“ представлява комплекс от полезните свойства на продукта, които задоволяват определени нужди на потребителите и техните очаквания [7]. Тези полезни характеристики в своята съвкупност диференцират продуктите на труда един от друг.


Качеството не се ограничава само с производството на продукта – то продължава с доставките до клиенти и с информацията, която им се предоставя. В този аспект стои въпросът за качеството и прилагането на международните стандарти за качество, чиято употреба е гаранция за сигурността на продукцията с международна значимост и означава, че предприятията и фирмите са изправени пред предизвикателството да решат този проблем. От друга страна бъдещето им зависи от методите на управление за постигане на качествена, съществена и конкурентоспособна продукция или услуга и тяхната успешна реализация.


Продукт, чиято цел е да задоволи изискванията и очакванията на потребителите, би следвало да отговаря, освен на националните стандарти и нормативи за производство, и на редица други критерии. Производството на изделия с високо качество изисква да се установят същинските показатели на качеството, да се определят ефективните методи на измерване и изпитване на индикаторите за качество и да се намери отношението между тях и същинските признаци за качество. Качеството трябва да е фундамент на всеки проект и процес в работата на предприятието [2: 10 – 15].


· Еволюция на теорията за управление на качеството

Основните причини за възникването на международната система за управление на качеството са свързани с процесите на глобализация на бизнеса, с нарастването на осведомеността на потребителите посредством технологиите, с интензитета на конкуренция между организациите, с нарастващата оскъдност на ресурсите, с бързите и непрогнозирани промени в компонентите на външната среда на предприятията, с изискванията за опазването на околната среда, с грижата за здравето на потребителите и др.

Глобализацията се налага концептуално през 90-те години на миналия век в трудовете на много чуждестранни теоретици. Прието е да я смятаме за бързо, нарастващо и неравномерно трансгранично проникване на стоки, услуги, хора, пари, технологии, информация, идеи, култура, престъпност и оръжия [9].


Глобализацията като проява на множество взаимозависимости между държавите, либерализация на глобалните информационни потоци, услуги, стоки и капитал създава вътрешни и външни рискове, които се генерират взаимно и се подкрепят за намиране на отговори за сигурността на национално равнище и извън неговите предели. Новите заплахи започват от факта, че те се появяват навсякъде в глобализирания свят и са изключително динамични и сложни.


· Системи за управление на качеството

„Внедряването на Система за управление на качеството в дадена фирма е сериозна предпоставка за нейния успех и непрекъснато развитие. Работещите системи повишават сериозно конкурентоспособността, намаляват производствените разходи, увеличават печалбата и доверието в организацията, в която са въведени“ [6].

„С изграждането на системата ясно се определят отговорността на ръководството, управлението на ресурсите, контролът и документирането на вътрешните комуникации и процесите на реализация. Въвежда се ред в управлението на персонала и работната среда чрез разпределение на отговорностите, пълномощията и компетентността и непрекъснатото усъвършенстване на подготовката на кадрите. Проследяват се процесите в дълбочина, правят се хоризонтални и вертикални разрези на всички етапи от входа до изхода на производството и се определят връзките и документооборотът между всички звена. Целта е да се елиминират всички възможни грешки и неточности и крайният продукт да бъде винаги еднакъв – такъв, какъвто клиентът вече е одобрил и поръчал“ [13].

Системата за управление на качеството е отворена система, затова се изисква непрекъснатото ѝ усъвършенстване и актуализиране. Тя трябва да се поддържа и да се извършва всичко необходимо за нейната активност, с което да се гарантира безпроблемно осигурена качествена продукция и задоволени изисквания на клиентите. Това е гаранция, че вложените средства и време не са изгубени, а дават своята възвръщаемост и печалба.


Елементите на системата включват нейната структура, планиране и функциониране, роли и отговорности, оценка на работния процес и подобряването му. Една система за управление може да обхваща цялата организация, както и отделни нейни подразделения. Тя трябва да е в съответствие с дейността на даденото предприятие, на услугите и продуктите, които то предлага [5].


Документацията на СУК е важна част от цялостната система и включва: политика на ръководството на организацията по качеството и целите на системата, документирани процедури съгласно ISO 9000:2000, документи за планиране, осигуряване и управление на процесите в организацията, наръчник по качество, анализи и архиви по качество.


Основна задача на стандартизацията е да въведе ред в социалните дейности, да осигури съответствие на изделия и процеси за тяхното целево предназначение, управление на многообразието и приемствеността, взаимозаменяемост и съвместимост, осигуряване на безопасност и здравеопазване, опазване на околната среда, взаимно разбиране на термини и понятия, както и премахване на бариерите в търговията и услугите.


Стандартизацията е от голямо значение за подобряване на качеството на труда и резултатите от него; нейна основна форма са стандартите. Тя е едно от най-мощните средства за постигане на необходимото равнище на качество. Тя е средство за повишаване на конкуренцията както на вътрешния, така и на международния пазар.


„Според Закона за национална стандартизация и определенията на Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC) стандартизацията е дейност, свързана с разработването на предписания за общо и повтарящо се прилагане на действителни или на възможни проблеми с цел постигане на определен оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства в дадена област – наука, техника, икономика, транспорт, машиностроене, селско стопанство“ [4: 157].

Основни елементи и принципи, които включват стандартите от серията ISO 9000, са: ръководство, ориентация към клиента, ангажираност на персонала, процесен подход, систематичен подход към управлението, управленски решения, съобразена с доставчиците политика [10].


За постигане на устойчив успех организацията би трябвало да създаде мисия и визия как и защо съществува, да определи политиката и стратегията, да планира действията по постигането им, да определи ресурси за развитие, да приложи процесен подход и да извърши наблюдение, измерване, анализ и непрекъснато подобряване на качеството.


Вниманието на ръководството би следвало да е насочено към изискванията на клиента. Целите по качество на системата за управление на качеството да са съизмерими и съответстващи на политиката по качество. Негово задължение е да извърши планиране на СУК, както и поддържане на функционирането ѝ, да определи отговорностите и пълномощията на членовете на колектива, за да може правилно да се въведе и поддържа ефективна система.

· Икономическа сигурност


Икономическата сигурност представлява съвкупност от условия и фактори, които осигуряват независимостта на икономиката на дадена държава, нейната стабилност и устойчивост, способността към постоянна промяна и самоусъвършенстване. Същевременно се осигурява защита на икономическата система на страната от вътрешни и външни опасности и заплахи, способност сама да осигурява своите ресурси и потенциал за съществуване при най-неблагоприятни условия за развитие на вътрешните и външните политико-икономически и социално-културни процеси [8].


Същевременно нямаме разработени концептуални подходи и единни решения за същността на икономическата сигурност. Следователно налице са затруднения при формиране на системата от органи и учреждения, разграничаване на компетенциите и функциите между тях, обективно оценяване на процесите, както и правилно определяне на особеностите на съвременното икономическо и социалнополитическо положение в страната.


В този смисъл важно значение за организацията и управлението по обезпечаване на икономическата сигурност придобива разработването на единна методология и теоретични подходи и изграждането на тази база на концепции и системи за икономическа сигурност.


Преди всичко икономическата сигурност обхваща конкретна сфера от производството, разпределението, обмена и потреблението на материални блага. Тя се характеризира с многообразие на стопански дейности. По своите мащаби включва в себе си непосредственото производство, кредитно-финансовата сфера, селското стопанство, строителството и др.


· Сертифициране на системите за управление на качеството

Сертификацията, или оценяването на съответствието, е процедура по удостоверяване на качеството на продуктите от независима и оторизирана организация. Тя се основава на три принципа – доброволност, публичност и поверителност. Следствие от тази процедура е издаването на сертификат или поставянето на знак за съответствие, което е знак, че продуктът съответства на определени стандарти или изисквания.


Сертификацията като дейност повишава доверието на потребителя към продукцията, като установява съответствието на даден продукт на изискванията на нормативни документи, като стандарти, технически спецификации или други такива, и по този начин е гаранция на стоката за потребителя [2: 227].

Сертификатът е доказателство, че организацията е въвела и има реално действаща система за управление на качеството и е гарант за сигурност [3: 51].

Заключение


Създаването на ефективно действаща система за вътрешен контрол е от съществена важност за постигането на мисията и целите на фирмата, същевременно е залог за постигането на очакваната сигурност в нея. Необходимо изискване е използването на модерни управленски техники и технологии, които да съпровождат управлението на компанията.


Потребностите от сигурност са неизменно свързани с човешката природа, което обяснява значението и необходимостта ѝ относно всички сфери на заетост и развитие.


Сигурността е един от основните показатели за прогрес и развитие на организациите и тяхната дейност. Тя се интерпретира със стабилност и от друга страна – с качество, което е своеобразен вид гарант за успешната организация.


Управлението на сигурността е сравнително нова област в ежедневието ни, което изисква последователни, задълбочени и конкретни изследвания, свързани с тематиката ѝ.


Качеството от своя страна е измерител на продукцията или услугите на всяка организация, следователно влияе на имиджа и позициите на местните и глобалните пазари.


Системите за сигурност, внедрени в организациите, дават възможност за превенция на възможните рискове и заплахи, идващи от външните фактори, влияещи върху дейността им.


Използването на СУК повишава конкурентоспособността, а внедряването и използването на стандартите водят до по-ниски разходи, по-висока производителност и увеличаване на печалбата.
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Светът е прекрасно, но не особено сигурно място за живеене. Според известната теория на Маслоу сигурността е една от основните човешки потребности. След като човекът успее да задоволи в достатъчна степен своите физиологични потребности, той вече има необходимост от сигурност и безопасност. Днешното развито общество успява да гарантира на голяма част от хората задоволяване на физиологичните потребности. Нека да се замислим дали в същата степен хората са удовлетворени по отношение на сигурността си? Да, светът е прекрасно, но не много сигурно място за живеене! Въоръжени сме с главоломно нарастващи по обем знания, съвременни информационни и комуникационни технологии. Секторът за сигурност и отбрана в много държави притежава мощно въоръжение и техника. Но дали това ни дава достатъчна сигурност?


Съвременните условия, в които функционира обществото, дават възможност за създаване на гигантски количества материални ресурси. Едновременно с това рисковете и заплахите, с които трябва да се съобразяваме, стават все повече и все по-сложни. Старите инструменти за справяне с тях вече не са толкова ефективни. Трябва да се търсят нови. Имаше ли корпоративна сигурност преди 30 години? Да, разбира се, но тогава в по-голяма степен специалистите, които се занимаваха с конкретни и до голяма степен традиционни функционални области, като спазваха традициите и интуицията си, можеха да се справят с наличните рискове и заплахи. Например експертите по управление на човешките ресурси можеха в хода на своята работа да анализират примерно лоялността на новопостъпващите и по този начин в голяма степен да осигуряват персоналния риск. Занимаващите се с управление на доставките можеха да гарантират тяхната сигурност без прилагане на специализирани методи [2: 11].


Финансова система и организирана престъпност


Престъпността е негативно социално явление, което съпътства човешкото развитие от възникването на първите държави до наши дни. През отминалия XX век това явление придоби ново качествено измерение, което криминолозите нарекоха „организирана престъпност“. В началото на XXI век все по-ясно се забелязва разширяване на кръга предпочитани сфери за изява на организираната престъпност, някои от които са динамично развиващи се за българското общество, като компютърните престъпления, незаконния трафик на хора, търговията с човешки органи и др.

Процесът на глобализация в икономиката, и в частност във финансовата система, е от решаващо значение за дейностите на организираната престъпност. Превръщането на Европа в единно икономическо пространство се превърна и в единно пространство за действие на структурите на организираната престъпност. Премахването на граничния контрол по вътрешните европейски граници създаде условия лицата с престъпни намерения да могат да осъществяват незаконните си действия без особени затруднения. Престъпните групировки създават множество дружества, под прикритието на които могат да осъществяват дейност в различни области на икономиката. С отварянето на границите въпросът за свободното движение на стоки, хора и капитали придоби особено значение. Посредством свободната търговия, особено в рамките на Европейския съюз, и огромните стокови потоци, които не могат да бъдат изцяло контролирани, се откриват много повече възможности за организираните криминални структури да вкарват в законово обращение незаконно получени доходи или да извършват т.нар. „изпиране на пари“. В съвременния свят финансовата система и криптосветът имат нова форма на проявление – киберпрестъпност [4: 39].


В последно време политиката на САЩ постави отново на преден план връзката между икономиката и националната сигурност. Всеобщото мнение е, че националната сигурност е в пряка зависимост от стабилността, просперитета и пазарната ориентация на всяка икономика. Освен стабилност на банковата и финансова система, гарантирането на националната сигурност зависи от редица фактори, като стандарт на живот, сравнително равно разпределение на благата, справедливи закони и работеща съдебна система, наличие на свободна конкуренция, липса на корупция, сигурност на доставките, максимална енергийна независимост, стабилни взаимоотношения със съседни държави и др. С други думи икономическата и финансовата политика и политиката за национална сигурност са взаимносвързани.

Политиката за национална сигурност във всяка държава се явява система от взаимносвързани приоритети и секторни политики, съобразени с политиките за сигурност на ЕС и НАТО. Приоритетите и политиките за сигурност имат еднакво значение и влияние върху системата за национална сигурност. Те са равнопоставени, а тяхната роля и място в конкретни ситуации и периоди се определят в зависимост от динамиката на средата за сигурност и необходимите действия за реализиране на националните интереси.

Един от основните приоритети, залегнал в Стратегията за национална сигурност на Република България, е свързан с насърчаването на законните форми и прояви на стопанска дейност и гарантирането на приходите в държавния бюджет, което има съществено значение за ресурсното осигуряване на политиката за национална сигурност. Този приоритет е предвидено да се постигне чрез:

( подобряване на нормативната и институционалната среда за започване и развитие на стопанска дейност;

( ограничаване на сивата икономика, въвеждане на европейските стандарти и засилване на ролята и ефективността на контролните органи;

( укрепване на органите за финансов одит при възлагане, изпълнение, наблюдение и контрол на обществени поръчки, концесии и публичночастно партньорство;

( развитие на формите на добро корпоративно управление и на културата на отчетност от страна на бизнеса и неговите представителни организации.

Сред секторните политики за сигурност в Стратегията за национална сигурност на Република България са посочени политиките за финансова и икономическа сигурност за осигуряване на стабилността на финансовата система и разработване на мерки за ранно предупреждение за наличието или вероятността от възникване на рискови процеси за паричната политика, финансовата стабилност и стопанския оборот, както и упражняване на постоянен контрол върху тях.

Сигурността изисква запазване на макроикономическата стабилност, устойчивост на икономиката и финансовата система на страната по отношение на международни финансови и икономически кризисни процеси, свързано с поддържане на приетия обменен курс спрямо еврото до влизането на страната ни в еврозоната и насърчаване на конкуренцията на финансовите пазари.

В сътрудничество с други държавни органи и в партньорство с организациите на гражданското общество и частните икономически субекти за осигуряване на постъпленията в приходната част на държавния бюджет е необходимо финансовите органи да провеждат ефикасна фискална политика. Органите за финансов контрол са тези, които насочват усилията си към дейности и обекти, които оказват съществено влияние върху доверието в банковата система и нейната стабилност, върху спестяванията на населението и функционирането на системата за национална сигурност. Целта е да се защитават финансовите интереси на ЕС чрез ефективна превенция и противодействие срещу опитите за измами и злоупотреби, както и срещу неефективното управление или използването на средства на ЕС чрез изграждане на общ подход за подобряване на взаимодействието с европейските партньори. Изграждането и поддържането на ефективен надзор и непрекъснатост на процеса на работа на платежните системи и финансовата инфраструктура са гаранция за ефективното прилагане на комплекса от мерки за предотвратяване на изпирането и фалшифицирането на пари, както и на финансирането на екстремистка, терористична и друга забранена от закона дейност.

Пресечни точки на финансовата система с икономическата сигурност


Сигурността има най-различни разновидности. Тук ще се спрем на една от тях – икономическата сигурност. Тя е в основата на националната сигурност. Между тях съществуват многобройни връзки и зависимости. В икономическата литература преобладава становището, че нейното съдържание отразява такова състояние на системата, което изразява устойчивото развитие на икономиката на дадена държава, гарантиращо нейната безопасност и защитеност, способности да противодейства на всяка потенциална заплаха и опасност от всички неблагоприятни вътрешни и външни, преди всичко социално-икономически, информационно-комуникационни и екологични въздействия [6: 12].


Дейността по отношение на икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от окръжаващата ни среда, а така също и за използване на положителните фактори, така че да се подсигури стабилно икономическо развитие на държавата.


Икономическата сигурност трябва да се разглежда в широк спектър. За да бъде тя надеждна, трябва да има висок брутен вътрешен продукт, нисък държавен дълг, високи доходи на населението и излишък на бюджетни средства, които да покриват задълженията на държавата в извънпроизводствените сектори и управление (здравеопазването, образованието, културата, спорта, социалните дейности, управлението).


Икономическата сигурност се постига чрез преодоляване на противоречията ѝ с вътрешните и външните различия в икономическата теория. Ако противоречията са външни, трябва да се преодоляват различията на икономическите интереси на всяка една държава, а ако са вътрешни – факторите, водещи до спад на икономическото развитие.


От казаното дотук можем да отбележим, че икономическата сигурност все повече се превръща в главен компонент на стабилността на държавата [1: 205].


Въпросът за пресечните точки на финансовата система и икономическата сигурност има ключова роля и значение, тъй като е свързан с противодействието на феномени, като пране на пари и финансиране на тероризма. От своя страна те са феномени, които се явяват основни предизвикателства пред националната и международната икономическа сигурност в съвременния свят за ограничаване и недопускане на проникването на престъпни капитали в легалната икономика и финансирането на терористични дейности.


Пресечни точки на финансовата система и корпоративната сигурност

Финансовата система е взаимносвързана не само с икономическата, но и с корпоративната сигурност като нейна съставна част. Този процес на взаимовръзка набира особено висока скорост с развитието на финтех индустрията в банковия сектор, което води до увеличаване на потреблението поради улесняването на процесите, но с него се повишава и рискът от злоупотреби в системата поради използването на преценката на хардуер и софтуер вместо тази на човек. Предимствата на електронизирането и целите за улеснение и намаляване на времето за отговор към клиента са налице, но с него банковата система до голяма степен е изложена на риск от грешки в системата, които при наличието им следва да бъдат заплатени от някого, а клиентите – обезщетени.

Корпоративната сигурност е сложен комплекс от взаимносвързани бизнес дейности, пряко или косвено зависими от функционирането на държавното или местното управление, с правопропорционално влияние върху сигурността на държавата, и в частност на индивида, в т.ч. на неговата финансова, икономическа, образователна и други сфери на сигурност.

Сигурността на корпорацията е предварително обмислена и разработена като единна система, наречена „Концепция за сигурност на фирмата“. Тя може да се определи като съвкупност от специфични действия, усилия и структура за физическа и информационна защита на хора, финансови средства, материална и интелектуална собственост с цел осигуряване на устойчиво функциониране и създаване на условия за продължителна и успешна работа с висока добавена стойност за всички участници.

Корпоративната сигурност е с ключовоопределяща роля за устойчивото развитие на всяко общество и е в основата на икономическия му растеж и този на държавата като административна единица. С особено важно значение и като функция на стабилитета на бизнеса са финансовото благосъстояние на отделния индивид и неговият социален статут в рамките на държавата и извън нейните граници.

Пряката връзка между бизнес, човек и държава е безспорна и налага задължителност в сигурността на бизнеса, предприемчивостта и високите управленски качества на мениджмънта. Симбиозата на иновациите за корпоративен растеж и устойчиво развитие с възможностите на изкуствения интелект, автоматизирането на процесите и увеличаването на производителните мощности на бизнеса е в основата на корпоративната сигурност.

Заплахите за дейността и бизнеса на една фирма могат да се категоризират в две основни направления: заплахи за вътрешната и заплахи за външната сигурност на корпорацията. Към външните се причисляват заплахи от дейността на контрагенти, конкуренти, обкръжение, криминален контингент, държавни политики, държавни органи, бюрокрация, корупция, трети лица, форсмажорни обстоятелства и мн. др. Към вътрешните заплахи причисляваме действия от страна на съдружници, служители, недостатъци в управлението и на бизнес технологията и др.

Външната и вътрешната сигурност стават във все по-голяма степен взаимнозависими и разграничението между тях придобива условен характер. Стратегическо влияние върху вътрешната среда за сигурност оказват международните финансово-икономически и политически процеси, енергийните проекти, ангажиментите на Република България за защита на съвременните демократични ценности, за охрана и контрол на външните граници на ЕС и в борбата с трансграничната престъпност. Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проява стават все повече асиметрични и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.


Заплахи за сигурността на една корпорация представляват и промяната на политическата обстановка, промяната на демографските или социалните фактори. Социалните заплахи са сложен фактор за сигурността на бизнеса и са свързани главно със стачки и епидемии. А политическите и международните заплахи от инфлация, промяна на приоритети, забрана на вид дейност, въвеждане на лицензионни режими, промяна на политическия строй, национализация и др. крият риск за сигурността на национално и корпоративно ниво.

Системата за корпоративна сигурност трябва да е изградена така, че да осигурява превенция. Това става чрез осигуряване на изпреварваща информация за външната среда, т.е. чрез: разузнавателна дейност; осигуряване на своевременна вътрешна информация – контраразузнавателна дейност; анализиране на получената информация и въз основа на това определяне на нивата и основните направления на заплаха; анализ на риска. Благодарение на тези дейности системата за корпоративна сигурност може да позволява управление на риска. Управлението на риска е основен вид дейност на системата за корпоративна сигурност. То позволява осъществяване на превенцията и подход преди събитията, а не след тях. Предотвратяването на престъпление или произшествие е част от ефективността на сигурността на бизнеса, отколкото от разкриването. Превантивната дейност създава стойност, а не изразходва средства за нискоефективни и закъснели дейности.

За да бъдат постигнати целите ѝ, системата за корпоративна сигурност следва да има възможност да противодейства на целия спектър от заплахи, особено чрез системите за сигурност на изкуствения интелект. Когато се анализират релациите между корпоративната сигурност (и особено активната корпоративна сигурност) и цялостния комплекс на националната сигурност, никога не трябва да се забравя, че е напълно възможно да възникнат противоречия между тях. Тези противоречия, които при определени условия прерастват в конфликти, имат в едни случаи обективен характер, а в други – субективен. С разрастването на организацията, възприела модела на активна корпоративна сигурност, се увеличават и възможността и рискът от възникване на подобна колизия, макар че тя може да се яви и на нивото на по-малките организации. Философията на активната корпоративна сигурност е приложима не само в корпорацията, а и при формирането и функционирането на националната система за сигурност, естествено с отчитане на разликата в нивата и произтичащите от тази разлика особености и конкретни изисквания.


В днешно време икономическата мощ се смята за фактор от по-висок порядък от военната мощ. При евентуална кризисна ситуация или въоръжен конфликт първи обекти на нападение ще бъдат телекомуникационните съоръжения и информационната инфраструктура – била тя частна, или публична. Затова е необходимо да се разгледат пресечните точки на иновации, предприемачество и изкуствен интелект в корпоративната сигурност чрез създаване на система за мотивиране и стимулиране в търсенето на ключова, ценна информация, която ще способства за генерирането на иновативни идеи в корпорациите. Всичко това създава благоприятна организационна среда за интегриране на традиционните управленски методи с един заслужил популярност съвременен подход в управлението – иновативния предприемачески подход. Ръководителите и/или служителите предприемачи използват придобитата ключова информация за процесите в бизнес средата и локализират потребностите в нея. Те притежават умения да диктуват тези потребности, изпреварвайки конкурентите чрез създаването на нови или съществено трансформирани продукти или услуги. Тези умения на предприемачите са от основна важност, доколкото човешките желания са неограничени и желанията диктуват промяната в потребителското поведение. Предприемачите съсредоточават ресурсите и създават необходимите материални и нематериални блага, с които да удовлетворят тези променящи се потребности. И благата са резултат от предприемаческото и интелектуалното творчество и креативност. Наричаме ги „иновации“. Според Питър Дракър „Иновацията е специфичният инструмент на предприемачеството, това е действието, което дарява ресурсите с ново качество, за да възпроизвеждат богатство“ [3: 17]. Пресечните точки на посочената триада иновации – предприемачество – изкуствен интелект с корпоративната сигурност показват, че е необходим баланс между темповете на развитие на иновациите и изкуствения интелект и адаптирането на различните обществени групи, както и преквалификацията на работната ръка, съобразено с технологичните промени на бизнес процесите и на промяната в бизнес средата като цяло. Симетрията между техническия подем и адаптацията на човека към него е в основата на оптималните бизнес резултати и води до повишаване на корпоративната сигурност във всички нейни аспекти – сигурност на информацията, качествена работна ръка, процеси на изпълнение, съобразно фирмените политики и т.н.

Пресечни точки на финансовата система и финансовата сигурност


Въпросът за пресечните точки на финансовата система и финансовата сигурност има ключова роля и значение, тъй като е свързан с противодействието на феномени, като пране на пари и финансиране на тероризма. От своя страна те са феномени, които се явяват основни предизвикателства пред националната и международната икономическа и финансова сигурност в съвременния свят за ограничаване и недопускане на проникването на престъпни капитали в легалната икономика и финансирането на терористични дейности.


Финансовата сигурност е свързана особено с развитието на дигиталната трансформация [5: 56]. Новите иновационни технологии стигнаха и до сферата на финансовата сигурност. Дигитализацията в сферата на финансовата сигурност се ускори в значителна степен с наложилите се промени във финансовите институции и скоростно извеждане на преден план на иновациите в дейността на банковите и небанковите финансови институции, което проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на финансовата индустрия и защита на финансовата сигурност като неразделна нейна част.


В заключение въпросът за пресечните точки на финансовата система и икономическата, корпоративната и финансовата сигурност има ключова роля и значение, тъй като е свързан с противодействието на феномени, като пране на пари и финансиране на тероризма. От своя страна те са феномени, които се явяват основни предизвикателства пред националната и международната икономическа сигурност в съвременния свят за ограничаване и недопускане на проникването на престъпни капитали в легалната икономика и финансирането на терористични дейности.
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Abstract: Underfunding in health care is a threat to national health security related to the delay of reforms in the health care system, compliance with the main guidelines, adaptation of the health insurance model to the standards of the European Union, solving the problem of funding and underfunding in health care. The health system is facing a number of challenges. It is necessary to analyze and find solutions and turn threats into new opportunities.
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Здравеопазването като система


Светът се променя и в този променящ се свят най-постоянна ценност остава здравето – нашето и това на нашите близки. Не отричаме, че системата на здравеопазването в България е изправена пред редица предизвикателства като заплаха за националната ни сигурност. Тези предизвикателства е необходимо да бъдат анализирани и да бъдат намерени техните решения и от заплаха да се превърнат в нови възможности. Няма бърз и лесен начин за успешно и трайно преодоляване на всички проблеми. Живеем обаче в технологичен дигитален свят, в който медицинската наука и технологии се развиват с темпове, които не сме си представяли, и дават все по-големи възможности за диагностика и лечение на заболяванията. Всичко това налага нашата здравна система да се трансформира, развивайки технологичните си възможности, но запазвайки своята достъпност. Големите скъпо оборудвани болници не могат да заместят лекаря и медицинската сестра.

Живеем във време на епидемии, войни, терористични актове, носещи страдание и смърт. И ако не можем да спрем вирусите, военолюбците и терористите, то със сигурност можем да ограничим своите вредни навици, да се храним по-здравословно, да отделяме време за физическа дейност, да не пропускаме профилактичния преглед при своя лекар, да ползваме съвременните средства за комуникация, за да потърсим информация или здравен съвет навреме.


Една от най-сложните системи в социалнокултурната сфера е тази на здравеопазването. Сложността произтича от многообразните форми на здравните структури, на финансиране и отношения – пазарни и непазарни, регулации и дерегулации, икономически и административни, етически и неетически [1: 17].


Здравеопазването е сложна система, която включва в себе си дейности по управление, финансиране и предоставяне на здравни услуги, целящо подобряване на здравния статут на населението на страната. Съвременната здравна система се основава на принципите на солидарност, право на избор и ефективност при изразходване на ресурсите на системата и по своята същност има както социални, така и икономически характеристики. Ролята на държавата в здравеопазването в повечето страни все още е първостепенна, въпреки че тенденциите в света са към все по-голямо либерализиране на пазара на здравни услуги и въвеждане на конкуренция.

Финансиране в здравеопазването


Финансирането и разходите за здравеопазване са съществен фактор за развитието на здравния сектор на всяка държава. Финансирането е особено важно поради това, че оказва влияние върху конкурентоспособността и потенциала за развитие на нацията. Именно поради това в развитите държави по света финансирането в сектора е изведено като приоритет. За държавите от ЕС здравеопазването има един от най-високите относителни дялове както в размера на публичните разходи, така и като част от БВП.


В доклад на Министерството на финансите [2] за финансиране и управление на здравеопазването, теоретични основи, модели, проблеми и тенденции се отбелязва, че от общите разходи за здравеопазване средно около 75 – 76 % се финансират от публични източници, което е резултат от функциониращото в тези системи социално здравно осигуряване. В държавите от Източна Европа и Гърция делът на публичните разходи за здравеопазване е по-нисък от този на държавите в Централна и Западна Европа, което се дължи както на по-ниската степен на развитие на здравноосигурителните системи в тези държави, така и на по-ниското благосъстояние на икономиките ни.


Една от основните тенденции в развитието на разходите за здравеопазване в световен мащаб е тяхното постоянно и стабилно нарастване, дължащо се на бързото развитие на технологиите, нарастването на обема и цените на здравните услуги и застаряването на населението.


Недофинансиране в здравеопазването


Демографски, епидемиологични и икономически тенденции, съчетани със структурни проблеми в здравната система представляват значими предизвикателства за бъдещото адекватно държавно финансиране на здравните услуги на населението на България. Всичко това води до ситуация, при която сегашният състав на здравните услуги да не отговаря на потребностите на населението и при която без значими реформи бъдещите здравни и финансови перспективи изглеждат мрачни.


Населението на България застарява и намалява. България е сред петте държави в Европа, чието население към 2050 г. ще намалее с над 20 %, позовавайки се на експертите в сектор „Население“ към департамента на ООН за икономиката и социалните проблеми. Иначе данните публикува британският вестник „Гардиън“. Другите четири държави са Украйна, Латвия, Литва и Сърбия. Според графиката към материала българското население ще се стопи с 24,7 %, хората в Украйна ще намалеят с 24,5 %, в Латвия – с 23,5 %. При Литва и Сърбия показателите също са с над 1/5 демографски срив.


Последното преброяване на населението на България през 2021 г. показа, че на територията на страната живеят 6 519 789 души. Това означава, че през 2050 г. жителите на страната ни ще бъдат под 5 млн. и всеки трети българин ще е на възраст над 65 години, а само всеки втори българин – в трудоспособна възраст. В резултат на това съотношението старост – зависимост се очаква да се удвои и да стигне 50, а прогнозите за предоставяне на работна сила предполагат намаляване с до 40 %. Тези видове натиск се утежняват и от значителната и увеличаващата се част от населението, които са или бедни, или силно уязвими и застрашени от падане под прага на бедността и които следователно трудно могат да си позволят да плащат за жизненоважни услуги със собствени средства. Равнищата на бедност се повишават и през последните години близо половината от населението (и 60 % от лицата на 65 и повече години) обаче, или 3,6 млн. българи, са изложени на риск от бедност или социално изключване – най-високият процент в ЕС.


Според нас най-напред трябва да се заложи на ефективност и контрол, за да се осигури качество. Медицинският одит трябва да си върши работата. Националната здравноосигурителна каса и Здравното министерство е наложително да оптимизират своите средства в определени насоки. В здравеопазването има много заинтересовани страни и затова всеки опит за контрол веднага се блокира.


Ако не се реформира здравната ни система, рано или късно ще рухне, ще фалират много болници. Въпреки че от 1991 г. се говори за реформа, и до днес все още няма ясна визия каква да бъде тя. Лекарите апелират да се направи национална програма за близките 10 – 15 години, в която да вземат участие различни политически сили, граждански, съсловни организации и да не се пипа и независимо коя политическа партия дойде на власт, да следват стъпките. Тази програма да се изпълнява независимо коя партия ще дойде на власт. Виждаме, че бюджетите на здравеопазването стават все по-големи, населението намалява, много хора са емигранти вече, медицината се развива и би трябвало да става и по-ефикасна. Защо все не се оправя, как така по-малко хора лекуваме с повече пари, с повече и по-модерни технологии и пак не стигат финансовите средства? Финансите не стигат, защото по принцип те се залагат доста по-малко и са недостатъчни. Ние се сравняваме във всяко едно отношение с Европейския съюз: средно за Европа средствата, които се дават спрямо БВП на една държава, са 6.9 %, в отбраната са 2 % и това важи. Затова здравната система е хронично недофинансирана, тъй като у нас от 50 години насам се отделят два пъти по-малко средства, отколкото се отделят в другите държави. Това е една от причините. Друга от причините е управлението на тези средства и контролът над тях. Има много лични и корпоративни интереси, които няма кой да блокира, много са лобитата и са много силни интереси – фармации и др.


Наистина процентът на финансиране в здравната система на България не е изравнен с европейския. За корелация между процента на финансиране и качеството на здравеопазването не може да правим най-бързи анализи, защото в САЩ процентът е около 18, а качеството на здравеопазването е доста ниско. Първо, това, което трябва да се заложи, е ефективност и контрол, а медицинският одит да си върши работата. Отделно самата Каса и самото Здравно министерство да оптимизират своите средства в определени насоки, най-простата от които може да е сферата на лекарствата. Това, което се предлага и препоръчва, независимо че има Здравна каса и министерство, не става. Не се случвая, защото има страшно много интереси в системата – не само фармацевтични – това са пациенти, фармацевтични организации, различен тип лекари, различен тип болници – частни и държавни. Това е една от системите с най-много заинтересовани страни и са толкова преплетени, че когато започне да извършва даден тип политика, бива парирана от няколко страни.

Едно от генералните решения на въпросите е демонополизиране на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), или накратко, Здравната каса. Това решение обаче трябва да го вземат политиците. Нека има например допълнителен стълб за здравно застраховане, то да стане задължително допълнително здравно застраховане. Всички непопулярни решения в сферата на здравеопазването са отговорност на политиците – те приемат законите в страната и те управляват. Също така тези средства се разбра, че са недостатъчни. Може да се направи по-малък основен пакет и да се въведе доплащане. В западноевропейски държави има доплащане, малък процент, например 5 – 10 %, но това са пак неща, които политиците трябва да ги решат. Политиците не го решават, защото срещат съпротива, и то много голяма, със загуба на изборите. Примерно от 1991 г. се говори, че болниците в България са много и трябва да се намалят. Те наистина са много и когато се вземе решение да се фалира една болница в даден район, тогава опозиционната политическа сила взема връх с местното население и започват протестни действия и стачки, които могат да доведат до сваляне на правителството, което е на власт.


НЗОК е обаче една. Какво следва да се направи спешно към настоящия момент? В България има 345 болници, от които 130 са частни. Разкриването на частни болници се разписва от Министерството. Преди време болниците във Враца и Ловеч де факто бяха във фалит и се оказа, че е поради лошо управление. Управлението на тези областни болници е от директори, които се назначават от министъра на здравеопазването. Там и има и бордове и трябва да се търси отговорност не само на директорите, но и от бордовете, които са държавни служители – повечето от тях са здравни специалисти в някои болници и зам.-министри, т.е. там пак се стига до управлението. Единственият законов начин в момента да влязат малко повече пари в болниците е да се увеличат цените на клиничните пътеки, а в извънболничната помощ –  да се увеличат цените на прегледите. Тук става въпрос също и за извършената надлимитна дейност, която да не се изплаща от Здравната каса, а да се завеждат дела, за да се искат тези пари, които са изработени и незнайно защо някой е решил да не ги дава.


Липсата на остойностяване на лекарския труд показва пък колко голямо e недофинансирането. Опитът да се води война между граждани и лекари заради натрупалите се проблеми в сферата на здравеопазването е престъпление.


Заплаха за националната здравна сигурност


Тук трябва да отговорим на въпроса: Защо недофинансирането на здравеопазването е заплаха за националната здравна сигурност, свързана с осъществяването на здравната реформа?

Заплахите за осъществяване на здравната реформа в страната са свързани с максималните очаквания за бързи положителни резултати за кратко време (от месеци до година). Липсва консенсус между различните политически формации относно начините на решаването им. Популизмът се използва с цел краткосрочни политически дивиденти от страна на опозиционните партии. Налице са негативни реакции и на пациенти, и на работещи в здравеопазването при промяна в статуквото, ограничаващо моментните им придобивки. Ограничени са финансовите ресурси, с които може да бъде подкрепена здравната реформа.

Всички тези заплахи, свързани с осъществяване на здравната реформа, изискват организационна промяна и бъдещо устойчиво развитие на националната здравна система с поставени цели, насоки и очаквани резултати.

ЦЕЛИ


1. Преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции и дезинтеграция на здравеопазването.

2. Подобряване на общественото здраве.

3. Постигане на по-висока степен на национална здравна сигурност.


ГЛАВНИ НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


1. Адекватно повишаване на ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система (изразено в ново политическо отношение към здравните проблеми на нацията, с оглед на гарантирането на социално справедлив достъп до медицинска помощ, системно подобряване на нормативната база и вътрешното ѝ хармонизиране, реалистично определяне на приоритети, контрол върху качеството и използването на публичните ресурси).

2. Подобряване на интегритета, структурата и ефективността на управлението на националната здравна система в посока ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система.

3. Създаване на ново обществено и индивидуално отношение към здравето като право и отговорност на индивида и търсене на консенсус при взимане на здравнополитически решения, както и с по-пряко ангажиране на гражданите в реализирането на здравната реформа и контрола върху разходите.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


1. Повишена удовлетвореност на населението и медицинските специалисти от функционирането на здравеопазването.

2. Осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ, при ясни правила, гарантиращи правата на пациентите и техните задължения.

3. Повишено качество на медицинските услуги.

4. Ефективно използване на финансовите средства в здравеопазването и финансова устойчивост на системата.


Диагностиката на финансирането в здравеопазването [4] идентифицира някои от ограниченията, които биха могли да препятстват развитието на по-ефективни политики за финансиране на здравеопазването и да се превръщат в заплаха за националната здравна сигурност.

Съгласно Специфичната препоръка на Европейския съвет относно Националната програма за реформи на Република България за 2020 г., съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на Република България за 2020 – 2023 г., България трябва да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано регионално разпределение на здравните работници, което да отговаря на потребностите на населението (Приоритет 6: Осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазване – политики за ефективно финансиране [3]). Изпълнението на тази специфична препоръка на Съвета е крачка в правилната посока.


Заключение


Недофинансирането в здравеопазването се превръща в заплаха за националната здравна сигурност в описаните по-горе случаи, свързано със забавяне и отлагане на реформите в здравната система, спазване на основните насоки, адаптиране на модела на здравно осигуряване към стандартите на Европейския съюз, решаване на проблема, свързан с финансирането и недофинансирането в здравеопазването. Не бива да отричаме, че системата на здравеопазването в България е изправена пред редица предизвикателства, които се явяват като заплаха за националната ни здравна сигурност, а оттам и за националната ни сигурност като цяло. Тези предизвикателства е необходимо да бъдат анализирани и да бъдат намерени техните решения и от заплаха да се превърнат в намиране на нови възможности.
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Abstract: This article is dedicated to the basic concepts related to the use of physical force and aids used by police authorities. It is a matter of differentiated consideration of „detention“, „detention of persons“, as well as the collective term „detention of persons by police authorities“. It is emphasized that there is a lack of legal definition of these concepts and the need, as well as the importance of their clarification from the point of view of the legal regulation in the Law on the Ministry of Internal Affairs.
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Теоретични аспекти


Понятието „задържане“

В повечето западноевропейски законодателства е регламентирано, че задържането започва от момента на ограничаване на правото на дадено лице да се придвижва свободно. Практически това може да означава залавянето на лицето на улицата, в дома му, в предприятието, където работи, и т.н. В този смисъл моментът на залавянето и задържането съвпадат.


Етимологически „отвеждам“ означава отвеждане на някого или нещо другаде [2]. От своя страна „задържам“ се идентифицира с възпирам, преча, поставям под стража или в затворено помещение, арестувам [2].


Същност на задържането на лица от полицейските органи


Изхождайки от същността на понятието „задържане“, можем да дадем следното определение на „задържане на лица от полицейските органи“: правно регламентиран ред на дейност, състоящ се в довеждането на едно или няколко лица в поделение на МВР или друга държавна структура от служители с полицейски правомощия, при което се ограничава правото на свободно придвижване.


Това определение ни дава основание да направим следните изводи и обобщения:


На първо място ще отбележим изискването за правна регламентираност на задържането на лица. Това придава стабилност на действията на полицейските органи и по този начин легитимира тяхната дейност пред националните и международните институции и всички лица, намиращи се под юрисдикцията на страната.


Същността на задържането се състои в довеждането на лицето или лицата в структура на МВР или друга държавна институция в случай, че наблизо няма поделение на МВР. Тази втора особеност изисква лицето не просто да бъде доведено в сграда, но тя следва да е на полицията или поне на Министерството на вътрешните работи. По изключение това е възможно и в друга структура. Има се предвид кметства, общински сгради и др. под. Само по себе си това изискване изключва своеволията, от една страна, а от друга, задължава полицейските органи настаняването на лицето да бъде извършено при определени условия, които ще бъдат разгледани по-нататък.


Неслучайно е и използването на думата „довеждане“ вместо „отвеждане“ или други синоними. В случая става въпрос за фактическо задържане на лицето на съответното място, след което се довежда в поделението на МВР. Обратното би означавало, че лицето може да бъде разпитвано, след което при определени обстоятелства да бъде доведено или отведено – тези понятия вече няма да имат значение, а след това да се размишлява по това дали задържането да бъде и юридически оформяно. По същество обаче ограничаване на правото на свободно придвижване вече означава, че лицето е задържано. Тази трета особеност напълно съответства на европейските и световните стандарти и е в пълно съответствие със защитата на правата и свободите на гражданите.


Четвъртата особеност изисква задържането да се извършва само от лица с полицейски правомощия.


На пето място, но не по значение, ще обърнем внимание на това, че при задържането на лица се ограничава само правото на свободно придвижване. Казано по друг начин, други права на лицето не могат да бъдат ограничавани. Както ще бъде посочено, при задържането лицата имат право на храна, напитки, завивки, литература, среща с близки и защитник и т.н.


Изясняване на момента на задържането

В повечето западноевропейски законодателства е регламентирано, че задържането започва от момента на ограничаване на правото на дадено лице да се придвижва свободно. Практически това може да означава залавянето на лицето на улицата, в дома му, в предприятието, където работи, и т.н. В този смисъл моментът на залавянето и задържането съвпадат.


Етимологически „отвеждам“ означава отвеждане на някого или нещо другаде [2]. От своя страна „задържам“ се идентифицира с възпирам, преча, поставям под стража или в затворено помещение, арестувам [2].

От гледна точка на практиката дадено лице може да бъде отведено в поделение на МВР за изясняване на обстоятелства по повод на извършено правонарушение, снемане на обяснение на основание на подаден заявителски материал и т.н. Поради това в този случай не е необходимо издаването на писмена заповед. Нещо повече, едно или няколко лица могат да бъдат доведени доброволно, т.е. без използването на принуда.


Освен това отвеждането на законово основание на лице в поделение на МВР все още не означава, че то следва да бъде задържано. В подкрепа на това са многото случаи от практиката, при които се налага отвеждането или дори само придружаването на лице или лица за изясняване на обстоятелства по определен повод или дори установяване на самоличност.


Най-важното в случая е залавянето и отвеждането на различните правонарушители в поделенията на МВР, където при наличие на законни основания може да бъде изготвена съответната документация, свързана със задържането им. Така например съгласно чл. 59, ал. 1 от Инструкцията всички лица, посетили по свое желание структурно звено на МВР, се вписват в Книгата за пропускателния режим.


В тази книга се вписват всички доброволно явили се и влезли в сградата граждани и служители по въпроси от личен характер, по служба и др. Вписват се и призованите лица. Тук е мястото да се изясни най-важният от гледна точка на практическата дейност на полицейския служител въпрос, а именно моментът на задържането. Този въпрос не е решен в Закона за МВР, което създаваше редица трудности в дейността на полицейските органи по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Неговото изясняване стана факт с приемането на Инструкцията за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях, която бе отменена и на нейно място бе приета Инструкция за оборудването на помещенията за настаняване на лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях [10]. Съгласно Инструкцията „задържани лица“ са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при условията и по реда на ЗМВР [11: чл. 4]. Сега този въпрос е уреден в чл. 4 от действащата Инструкция, където е указано, че „задържано лице“ е това, на което е ограничено правото на свободно придвижване [11: чл. 4]. Следователно срокът за задържане започва да тече от момента, в който на лицето бъде ограничено правото на свободно придвижване. Видно от съдържанието на двете хипотези, действащата норма урежда този въпрос в единствено число, което е правилният подход. Това е така, защото задържането само на едно лице също е възможно. Точният час на задържането се записва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. От своя страна заповедта за задържане следва да играе основна и определяща роля както по отношение на правата на задържаните лица, така също и по отношение на спазването на определения в закона срок [1].

Въпреки категоричния характер на тази норма считаме за необходимо да коментираме този въпрос по-обстоятелствено.


За тази цел ще разгледаме три хипотези.


Първата от тях допуска лицата да се считат за задържани от момента на залавянето им на улицата – „хващането за яката“. Изясняването на този въпрос има съществено значение за защитата на правата на задържаните. Съгласно нормата на закона „от момента на задържането им лицата имат право на адвокатска защита“. Осигуряването на адвокатска защита на улицата също е проблем. Това се отнася и за възможността за обжалване и всички останали права. На тези въпроси законът не дава отговор. Такъв не се съдържа и в други нормативни актове.

Втората хипотеза е свързана с приравняване на отвеждането на лица към тяхното задържане. Това предполага издаване на заповед за задържане на всяко доведено в съответното поделение лице, което затруднява в значителна степен както дежурните части, така и служителите, които довеждат лица. Освен това, както вече посочихме, в поделенията на МВР ежедневно се довеждат лица по много и най-различни поводи, голяма част от които нямат нищо общо с основанията за задържане, визирани в закона.

Най-издържана от юридическа и от практическа гледна точка изглежда хипотезата, при която има ясно разграничаване между понятията „залавям“, „отвеждам“ и „задържам“, които както етимологически, така и юридически бележат отделни етапи. В практически аспект е възможно призоваването на лице, за което има основание да бъде задържано.

Изхождайки от етимологическото значение и от юридическата същност на отвеждането, можем да заключим, че издаването на заповед само усложнява и без това сложната откъм администриране полицейска дейност. Ако към това прибавим и не дотам голямото значение, което се отдава на довеждането на лица, стигаме до извода, че издаването на заповед е възможно и необходимо само в случай на задържане на лица в поделенията на МВР. В този смисъл заповедта за задържане следва да играе основна и определяща роля по отношение не само на правата на задържаните лица, но също и на спазването на определения в закона срок. С издаването на заповедта полицейските органи вписват в специален регистър данните и основанието за задържане на лицето. Във връзка с това няма пречка в отделен регистър да бъдат вписвани доведените лица, за които няма основание да бъдат задържани по смисъла на Закона за МВР. Възстановяването на тази категория лица ще спомогне до голяма степен за избягване на задържането на призовани лица, такива, доведени в РПУ или ОДМВР само за справка, и други подобни случаи.

Правна регламентация на задържането на лица от полицейските органи

Кратък исторически преглед


Основания за задържане на лица от полицейските органи според законодателството до 1948 г.

Норми, третиращи задържането, осъществявано от полицейските органи, намираме още в Инструкцията за правата и длъжностите на образуваната в градовете Търново, Свищов и други местности на българския край местна полицейска стража, утвърдена от главнокомандващия руските императорски войски на 19.07.1877 г. [18]. Чл. 5 от Инструкцията определя, че „полицията задържа под стража и предава на съд всички ония лица, които се съпротивляват на законните ѝ изисквания“.

От този текст е видно, че законодателят не посочва конкретни случаи, при които полицейската стража има основание да задържа лица. Това се обяснява с обстоятелството, че по онова време нормативните актове са съставяни набързо и при изключителни обстоятелства, породени от военните действия [18].


Използването на думата „задържа“ ясно и недвусмислено говори за императивна разпоредба, което е характерно за онзи период от развитието на страната по отношение на полицейското законодателство, и по-конкретно на правомощията на тази структура. Това се вижда и от последвалите нормативни актове в тази връзка. Ключово значение има и основанието за задържане – „лица, които се съпротивляват на законните изисквания“. По този начин законодателят предоставя възможност на полицейските органи правото да задържат всяко лице, което не спазва установения в страната ред. Липсата на ограничение посредством регламентирането на хипотези е подход, който споделяме напълно и считаме, че може да бъде приложен и на съвременния етап от развитието на нашето общество. Следва да отбележим, че липсва един от основните аспекти на задържането, който е неделима част на съвременния етап, а именно срокът. Това е сериозен проблем от гледна точка на защитата на правата и свободите на гражданите, което може да се обясни единствено с историческия момент, който налага предприемането на сериозни мерки за възстановяването и поддържането на реда в държавата.


Разпоредба, отнасяща се до задържането, се съдържа и в първия нормативен акт след Освобождението на България от турско робство, регламентиращ дейността на полицията, – Устава за полицейската стража в Княжеството от 1883 г. С него се осъществява преходът към самостойно българско съдържание на полицейската институция. Разбира се, началото на този процес се поставя с приемането на Търновската конституция на 5.07.1789 г. [18]. В чл. 42 от Устава се посочва, че „полицията трябва да задържа виновните лица и в случай на избегванието им да взема мерки за улавянето им“. В нормите на Устава не се съдържа определение на понятието „виновни лица“. От това следва, че определянето на дадено лице за виновно е предоставено изцяло на оперативната самостоятелност на полицейската стража.


От използването на израза „трябва да задържа“ можем да заключим, че в случая става въпрос за императив. По този начин е запазен задължителният характер на задържането. На полицейските органи не е предоставено правото на оперативна самостоятелност. Когато установят „виновно лице“, трябва да го задържат. Същото се отнася и в случай на бягство на такова лице. Казаното по-горе за срока на задържане се отнася и за този нормативен акт.


За първи път правомощията на полицията се обличат в законова форма със Закона за полицията, утвърден с Указ № 571 от 1889 г. [9]. Законът поддържа задължението за задържането на „всяко лице, което извърши престъпление или простъпък, а така също и ония, за които има силно подозрение в някое престъпление...“. Освен това в този текст за първи път се посочват конкретни основания за задържане – престъпление или простъпък. Основание за задържане е и подозрението в престъпление. Новост е и регламентирането на определен срок – 24 часа – време, през което тя (полицията) „трябва да състави дознание и да го предаде на надлежната съдебна власт“. Значението на този срок се допълва и от обстоятелството, че само с разрешението на съдебната власт „може да се държи престъпникът след изтичането на този срок...“. Правилото си има изключение: „когато поради важността на престъплението и далечината на мястото, дето са съдебните власти, не може да се извърши всичко това в 24 часа. В такъв случай престъпникът може да се задържи под отговорност на полицията до 3 дена и за това се съставя мотивиран протокол“.

Съществени изменения в регламентирането на полицейското задържане настъпват с приетия през 1915 г. Закон за администрацията и полицията [ДВ, бр. 41 от 23.05.1925 г., отм.; ДВ, бр. 157 от 23.07.1937 г.]. В чл. 67 от закона се посочва, че „Органите на полицията са длъжни да вземат съответните мерки, между които и задържане в полицейското помещение за не повече от 24 часа, когато тия мерки са в случая необходими, за да се прекрати или предупреди извършването, продължаването или повторението на едно престъпление или нарушение“. Разпоредбите на този закон бележат някои промени. Преди всичко задържането се посочва като алтернатива на други „съответни мерки“, за което говори изразът „между които и задържане“. Освен престъплението, законът регламентира като основание за задържане и извършването на нарушение. Това при условие, че приемем нарушението като алтернатива на простъпка. За първи път се споменава мястото на задържането – полицейско помещение.


Като съществено изменение в правната регламентация можем да определим и наличието на израза „за да се прекрати или предупреди извършването, продължаването или повторението на едно престъпление или нарушение“. По този начин е очертана и целта на задържането – да се предупреди, от една страна, и от друга, да направи всичко възможно да не се допусне повторно извършване на деянието, за което е задържано лицето.


Стъпка напред в развитието на полицейското законодателство по отношение на задържането бележи Наредбата-закон за Държавната полиция от 1937 г. [ДВ, бр. 157 от 27.07.1937 г., отм.; ДВ, бр. 69 от 25.03.1948 г.]. В нея се посочват конкретни случаи, съгласно които се прилага мярката, а именно:


• за прекратяване на настъпилия смут в обществената сигурност или обществения ред;


• за предотвратяване на предстояща опасност за обществото;


• за да се предотврати или прекрати извършването, продължаването или повтарянето на едно престъпно деяние [ДВ, бр. 89 от 25.03.1948 г.].


Определени са и длъжностните лица, по чието разпореждане могат да се осъществят полицейските задържания:


• министърът на вътрешните работи и народното здраве – за цяла България;


• директорът на полицията – за столицата и присъединените към нея в полицейско отношение села;


• областните полицейски началници – за полицейските им области;


• полицейските коменданти – за градовете, които не са центрове на полицейски области;


• околийските полицейски началници – за околиите им.


Законът задължава всички длъжностни лица, разпоредили или извършили задържането, да донасят веднага писмено на непосредствения си началник.


В чл. 91 и 92 от Наредбата-закон се съдържат и две изключения.


Първото от тях определя, че задържането може да се извърши от органа, който действа, и без предварително разпореждане [6: чл. 90], ако всякаква забава би довела до осуетяването на необходимата за случая полицейска мярка.


Във второто се препоръчва на полицейските органи да прибягват към задържане, ако други мерки биха били безрезултатни. От това можем да заключим, че задържането се приема като крайна мярка за въздействие, което означава, че може да се прилага при липса на алтернатива.


Съществува различие и по отношение на срока на задържане. В случаите на задържане за предотвратяване на предстояща опасност за обществото този срок не може да бъде повече от 3 дни, а в останалите случаи – 24 часа. Задържането за повече време е възможно със съгласието на прокурор. В такъв случай то не може да трае повече от 6 дни [6: чл. 90].


Сред нововъведенията е и определянето на конкретни длъжностни лица, които са оправомощени да задържат. Нещо повече, става въпрос и за териториална компетенция за някои от тях. Във връзка с това от съществено значение е възможността за задържане от страна и на министъра на вътрешните работи и народното здраве, каквато е била структурата на Министерството по онова време.


Практически тези и всички останали норми от Наредбата-закон за Държавната полиция действат до 1947 г. включително. През 1945 г. се приема Наредба-закон за изменение на Закона за Държавната полиция, с която се променя само наименованието на нормативния акт.


Основания за задържане на лица от органите на Народната милиция след 1948 г.

Съществени изменения в полицейското законодателство настъпват след приемане на Републиканската конституция през декември 1947 г. и приетия на тази основа Закон за Народната милиция през 1948 г. (ЗНМ) [ДВ, бр. 59 от 23.03.1948 г., отм.; ДВ, бр. 25 от 29.03.1955 г.].


Въпреки че като цяло ЗНМ повтаря Наредбата-закон от 1947 г., се забелязват и някои различия в сравнение с предходното полицейско законодателство и по отношение на нормите, отнасящи се до задържането.


В него се регламентира принципът, че „никой гражданин не може да бъде задържан повече от 48 часа без постановление на съдебните органи или прокурора“, което е основен конституционен принцип. В продължението на посочения по-горе текст се отбелязва, че „органите на Народната милиция могат да задържат граждани само в случаите, предвидени в Закона за наказателното съдопроизводство и по силата на писмена заповед“. Този категоричен императив дава възможност за извеждането на няколко извода.


Първо, думата „могат“ ясно и недвусмислено показва, че в случая става въпрос само за една възможност за разлика от предходните полицейски нормативни актове, където задържането е вменено като задължение, за което говорят изразите „трябва“ и „са длъжни“. От това следва, че редакцията на това правомощие в ЗНМ от 1948 г. предоставя на оперативната самостоятелност на всеки полицейски (милиционерски) служител да прецени дали да задържи или не дадено лице, съобразявайки се със законовите основания. По този начин законът превръща от задължение във възможност задържането на лица, което може да се определи като значителна промяна, която е в съответствие и със защитата на основните права и свободи.


Второ, от израза „само в случаите, предвидени в Закона за наказателното съдопроизводство и по силата на писмена заповед“ можем да заключим, че задържането на лица следва да се осъществява не по усмотрение на полицейския (милиционерския) орган, а само съгласно предвидените основания за това в съответните нормативни актове. Това е в пълно съответствие с принципа за неприкосновеност на личността. Освен това възможността за задържане на лица не е изцяло предоставена на преценката на полицейския орган. Тя следва да е в съответствие с предвидените в закона основания. Този подход можем да окачествим като допълнителна гаранция за защита на основните права и свободи на лицата.


Трето, пак от този израз, но от втората му част – „...по силата на писмена заповед“, е видно, че задържането следва да бъде оформено по съответен ред и обезпечено със съответна форма, което е допълнителна гаранция за спазването на законността, откъдето и правата и свободите на всички лица, намиращи се под юрисдикцията на страната.


Четвърто, наличието на съюза „и“ в посочения по-горе израз говори за кумулативност. Това означава, че за задържането на лице е необходимо наличието на основание и писмена заповед.


Пето, не на последно място по значение е това, че компетентен да определя органите, които могат да издават такива заповеди, е министърът на вътрешните работи.


Като алтернатива на посочената норма е регламентирането на възможност за задържането на лице и без издаването на предварителна заповед. Това са случаите на предотвратяване или отстраняване на непосредствена опасност от престъпление в случай, че всяко забавяне би причинило значителни щети, или за прекратяване на извършването на престъпление, ако други мерки биха били безрезултатни.


Правно регламентирано е и задължението на полицейските (милиционерските) органи да докладват на прекия си началник.


Ако е необходимо задържането да продължи по-дълго от 48 часа, се иска санкцията на надлежния прокурор.


Съществена особеност е регламентирането на изискване за уведомяване на военното комендантство или съответната военна част в случай на задържане на военнослужещ.


Без да е толкова обстоятелствен, приетият през 1955 г. Указ за Народната милиция [13: чл. 82] практически реципира нормите на ЗНМ от 1948 г. [23]. Новост е регламентирането на случаи, при които полицейските (милиционерските) органи могат да задържат военнослужещи, когато бъдат заварени във време на извършване или веднага след извършване на престъпление от общ характер, наказуемо с „лишаване от свобода“ или с по-тежко наказание, както и в случаи, че са налице основания да се предполага, че уличеният в престъплението ще се укрие или ще заличи следите от престъплението. Тогава органите на Народната милиция са длъжни незабавно да предадат военнослужещия на непосредствения му началник или на органите на Военната прокуратура.


Задържането на военнослужещи обаче се извършва при две условия.


Първо, да не са налице органи на военните власти.


Второ, това задържане може да бъде само временно. Неуказването на срок в тази връзка кореспондира със задължението за незабавно предаване на задържания военнослужещ на непосредствения му началник или на органите на Военната прокуратура.


С приемането на Закона за Народната милиция от 1976 г. [ДВ, бр. 89 от 9.11. 1976 г.], преименуван през 1991 г. в Закон за Националната полиция [ДВ, бр. 57, от 16.07.1991 г.], изразът „задържане на лица“ е заменен с „отвеждане на лица“. Съгласно чл. 20, ал. 1 това е възможност, която следва да се осъществява спрямо лица:


• на които не може да се установи самоличността;


• които, буйствайки, грубо нарушават обществения ред и не се подчиняват след устно предупреждение;


• които отказват без уважителни причини да се явят в поделение на Националната полиция, след като са били редовно призовани;


• които съзнателно възпрепятстват органите на Националната полиция да изпълняват задълженията си;


• които носят или употребяват без надлежно разрешение огнестрелно или хладно оръжие или други общоопасни средства;


• в други случаи, предвидени от закона.


Във връзка с това органите на Националната полиция следва незабавно да извършват проверка, след което доведените лица се освобождават. Срокът за освобождаване е не по-късно от 3 часа, а в случаите на доведени лица с неустановена самоличност този срок е до 24 часа. Регламентирана е възможност тези лица да бъдат освобождавани веднага след установяване на самоличността им. Очевидно, става въпрос за случаите, когато самоличността е установена преди изтичане на определения 24-часов срок. По този повод следва да отбележим, че този закон за първи път регламентира основание за задържане на лице поради невъзможност за установяване на самоличността.


Нов момент е и липсата на хипотеза, отнасяща се до извършването на престъпление. Нашето разбиране е, че това следва да е най-важното основание. Както ще видим в следващото изложение, този пропуск е отстранен в действащото законодателство.


На този етап от развитието на полицейското законодателство все още не е било регламентирано полицейското правомощие разпореждане, което е друго съществено основание за задържането на лица. Законодателят използва полицейското предупреждение като заместващо при прилагането на това правомощие. Казано по друг начин, неизпълнението след устно предупреждение може да доведе до задържане на лицето. От само себе си се налага изводът, че е по-целесъобразно да се говори за разпореждане.


Важно от гледна точка на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред в страната, което налага ежедневно осигуряване на явяването на лица в структурите на МВР, е регламентирането на възможност за принудително довеждане на лица, които отказват без уважителни причини да се явят в поделение на Националната полиция, след като са били редовно призовани. Това е така, защото тъкмо неявяването на такива лица е сериозна пречка за вземане на отношение по подадените сигнали, предложения и молби на гражданите. Наличието на такова основание не само че няма да е в ущърб на правата и свободите на гражданите, но и ще спомогне за защитата на тези права на лицата, които разчитат на полицейските органи.


За първи път се въвежда възможност за задържане на лица в други случаи, предвидени от закона. По този начин се разширява кръгът от възможности, което спомага в ежедневната дейност на полицейските органи, свързана с противодействието на престъпността и опазването на реда в страната. Използването на израза „предвидени в закона“ означава, че става въпрос за Закона за Националната полиция. Подходът за разширяване на възможностите при прилагането на това правомощие ще е по-прагматичен, ако изразът има следната редакция: „предвидени в закон“. Това ще спомогне за задържането на лица на основание на норми в други закони, каквато е практиката на съвременния етап.


Задържане на лица от полицейските органи след 1989 г.


През 1993 г. се приема Законът за Националната полиция (ЗНП), който е първият полицейски закон след този от 1937 г. Тъй като последвалият го Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) урежда въпроса за задържането на лица от полицейските органи по идентичен начин със ЗНП, ще цитираме нормите на ЗМВР.


Съгласно чл. 63, ал. 1 полицейските органи могат да задържат лица:

1. за които има данни, че са извършили престъпление;

2. които след надлежно предупреждение съзнателно пречат на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;


3. които показват тежки психически отклонения и с поведението си нарушават обществения ред или излагат живота си на явна опасност;


4. малолетни нарушители, които са напуснали своите домове, настойници, попечители или обществени домове, където са били настанени;


5. на които няма възможност да се установи самоличността в случаите и по начините, посочени в чл. 68;


6. които са се отклонили от изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ или от местата, където са били задържани като обвиняеми в изпълнение на полицейска административна мярка или по разпореждане на орган на съдебната власт;


7. обявени за международно издирване по искане на друга държава във връзка с тяхната екстрадиция;


8. в случаи, определени от закон [7].

Разпоредбите на този закон по отношение на задържането на лица определено бележи развитие, което ще разгледаме чрез сравнителноправен анализ с нормите на ЗНМ от 1976 г.


Вместо израза „Органите на Народната милиция“ е използван „Органите на Националната полиция“, което е логично, като се има предвид цялостното наименование на закона.

Докато по отношение на условията и реда за задържане ЗНМ препраща към нормите на НПК, то ЗМВР урежда подробно тези въпроси.


В ЗНМ се предвижда отделна разпоредба, отнасяща се до задържане на военнослужещ. Посочените хипотези в ЗМВР се отнасят до всички лица, пребиваващи на територията на Република България.


Използването на думата „могат“ запазва характера на възможност на това полицейско правомощие. Това показва, че е предоставена оперативна самостоятелност на всеки полицейски служител да прецени дали да задържи, или не съответното лице. Това, от което следва да се ръководят полицейските служители, е наличието на законно основание за задържане.

Съществена особеност е регламентирането на основания за задържането на малолетни и непълнолетни лица, такива с тежки психически отклонения, избягали от място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и обявени за издирване. Това, за което пледираме по-горе, отнасящо се до възможност за задържане на лица в други случаи, определени от закон, е получило своята регламентация в този закон. Всички тези промени правят задържането на лица от полицейските органи по-приложимо правомощие, с което се повишава ефективността в ежедневната дейност по противодействие на престъпността и опазване на реда в страната.


Основания за задържане на лица от полицейските органи съгласно действащото законодателство

Международноправна регламентация

Неприкосновеността на личността е прогласена във Всеобщата декларация за правата на човека. В чл. 9 от нея се посочва, че „никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание“.

Норми, отнасящи се до неприкосновеността на личността, се съдържат и в други международни актове.


Така например в Международния пакт за граждански и политически права [17], в чл. 9, е регламентирано, че „всяко лице има право на лична свобода и сигурност“. Във връзка с това се отбелязва, че „никой не може да бъде обект на произволен арест или задържане“. Материалноправните норми се допълват с разпоредбата, че „никой не може да бъде лишаван от свобода, освен на основания и съгласно процедури, установени от закона“.

В Пакта се съдържат и някои процедурни правила. В т. 2 от чл. 9 [17] се отбелязва, че „всяко задържано лице ще бъде уведомявано в момента на арестуването му за причините на ареста и ще му бъдат съобщени в най-кратък срок всички предявени срещу него обвинения“.

Освен това всяко лице, лишено от свобода чрез арест или задържане, има право на жалба пред съд, който да се произнесе незабавно върху законността на задържането му и да се разпореди за освобождаването му, ако задържането е незаконно (т. 4). Съществено е и правото на обезщетение на всяко лице – жертва на незаконен арест или задържане.


В заключение по въпроса за задържането на лица Пактът прогласява правото на хуманно отношение и на уважение на присъщото на човешката личност достойнство спрямо всяко лице, лишено от свобода.


Във връзка с това е приет Кодекс за поведението на длъжностните лица по поддържането на правовия ред [17], в който зачитането на човешкото достойнство и правата на човека са вменени в задължение на длъжностните лица по поддържането на правовия ред. Като задължение е регламентирано и осигуряването на пълна охрана на здравето на задържаните от тях лица. Нещо повече, в случай на необходимост тези лица следва да вземат незабавни мерки за оказване на медицинска помощ.

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи също отделя място на въпроса за неприкосновеността на личността [3]. В чл. 8 е регламентирано правото на всеки на личен живот. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Вътрешноправна регламентация

А. Конституционна регламентация

Настъпилите съществени промени в нашето общество след 1989 г. налагат приемането на конституция, с която да се осъществи преходът към нова обществена система.


Конституцията от 1991 г. създава правни предпоставки за демократично развитие на обществото [19: 33]. Най-същественото в нея е, че тя поставя задача за прехода към гражданско общество и правова държава.

Демократизмът на тази Конституция се проявява в това, че е отделено широко място на правата и свободите, както и на задълженията на българските граждани. Правният статут на гражданите е съобразен с международните актове, третиращи въпроси за правата на човека. Нещо повече, много от текстовете от Хартата за правата на човека са възпроизведени дословно в Конституцията.


Значително място в нея се отделя и на правото на лична свобода и неприкосновеност, които са сред основните права на личността. След правото на живот, свободата и неприкосновеността са най-висшите човешки придобивки и ценности. Именно свободата и неприкосновеността на личността в най-голяма степен са мерило за нивото на демократизация на дадено общество.


Съгласно чл. 30 от Конституцията никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или друго посегателство върху личната му неприкосновеност. Нарушаването на неприкосновеността на личността е възможно, но само в изрично посочени от закона, нетърпящи отлагане случаи. Конституцията допуска ограничаване на свободата, като оправомощава съответни органи, поставяйки условие органите на съдебната власт да бъдат уведомени. Съществува и едно ограничение: задържането на лица не може да превишава срок, по-голям от 24 часа.


Всеки в случай на посегателство спрямо неговата свобода и неприкосновеност има право да се защитава със законни средства.


Така например задържаният има право на адвокатска защита. Това конституционно право е надеждна защита срещу своеволни посегателства за ограничаване на свободата и нарушаване на неприкосновеността на лицата, намиращи се под юрисдикцията на Република България.


Разпоредби, отнасящи се до неприкосновеността на личността, се съдържат и в други конституции на държави от Европа.


Така например в Конституцията на Италианската република (чл. 13) [12] е регламентирано, че личната свобода е неприкосновена. Продължението на тази норма съдържа разпоредби, отнасящи се до недопустимостта на задържане, претърсване или личен обиск, както и до всякакво друго ограничаване на личната свобода. Изключение от този императив са случаите, предвидени в закон.

По-нататък в нормата се посочват разпоредби, отнасящи се до органите на държавната сигурност, които в изключителни случаи на необходимост и неотложност, посочени изрично в закона, могат да взимат временни мерки. Информация за това трябва да се подава на съдебната власт в срок от 48 часа. В случай, че съдебната власт не ги потвърди през следващите 48 часа, тези мерки се смятат за отменени и обезсилени.


Освен това на наказание подлежи всяко физическо и морално насилие над лица, подложени на ограничаване на свободата. Във връзка с това законът определя максималните срокове на предварителното задържане.


Обстоятелствено е уреден въпросът за неприкосновеността и в Конституцията на Република Гърция [12]. В чл. 6 от нея се посочва, че „никой не може да бъде арестуван, нито изпращан в затвор без обосновано съдебно нареждане, което трябва да се издаде в момента, когато се извършва залавянето или предварителният арест. Изключение прави задържането на местопрестъплението“ (т. 1).

В процесуално отношение Конституцията регламентира, че задържаният на местопрестъплението или по нареждане се предава на компетентния следовател не по-късно от 24 часа след ареста; ако арестът се извършва вън от седалището на следователя, препращането се осъществява в рамките на строго необходимото време за докарването му. Следователят е длъжен в рамките на три дни от довеждането да освободи арестувания или да издаде нареждане за изпращане в затвора.


Испанската конституция от 1978 г. само фиксира неприкосновеността на жилището с допълнението, че „в него не може да се влиза или да се прави обиск без съгласието на собственика или без съдебно решение, освен в случай на явно престъпление“.

Б. Основания за задържане на лица съгласно ЗМВР

Съгласно чл. 72, ал. 1 основанията [5: 22 – 24], при които полицейските органи могат да задържат лице, са:


1. за което има данни, че е извършило престъпление;


2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;


3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;


4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70;

5. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;


6. което е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;


7. в други случаи, определени със закон.

(В настоящото изложение коментираме задържането на лица от полицейските органи съгласно ЗМВР. По въпросите за задържането на лица по НПК вж. [14: 73 – 131; 15: 66 – 80.)

В следващото изложение ще направим кратък анализ на някои от хипотезите.


– Задържане на лице, за което има данни, че е извършило престъпление


Съпоставянето на тази хипотеза с основанието, посочено в чл. 70, ал. 1 от отменения ЗМВР от 1997 г., показва превръщането ѝ от множествено в единствено число. (Такова предложение е отправено от автора, вж. [20; 21; 22].) Решаващото съображение в случая се съдържа във факта, че полицейските органи могат да задържат не само група, но и едно лице. Запазването на възможността за задържането на лице, за което има данни, че е извършило престъпление, е в съответствие както с ежедневната дейност на органите на полицията по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, така също и от гледна точка на защитата на основните права и свободи на гражданите, намиращи се под юрисдикцията на страната.

Данните от отчета за дейността на полицейските органи за последните години показват, че най-висок е делът на задържането на лица на основание на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР – лица, извършили престъпление [16].

Легалното определение на понятието „престъпление“ се съдържа в Наказателния кодекс на Република България, където в чл. 9 се посочва, че „престъпление е това обществено опасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо“.

Престъплението е деяние, притежаващо определени допълнителни качества, които го правят престъпно. Казано по друг начин, престъпление е налице, когато извършеното деяние осъществява всички признаци на установения от закона негов състав. От това следва, че за да определим едно престъпление като извършено, следва изпълнителното деяние да е довършено.


Промяната в ЗМВР от 2003 г. дава възможност за задържане не само на лица, извършители на престъпления, но и на такива, за които има данни за това. С тази промяна практически се предоставя по-голяма възможност за ограничаване на правото на свободно придвижване на всички лица, за които има данни, че се занимават с престъпна дейност. Законът не поставя условие за достоверни или за достатъчно данни. От това можем да направим извода, че всяко лице, за което има дори минимални данни, че е извършило деяние, визирано в Наказателния кодекс на Република България, може да бъде задържано.


Въпреки тази промяна в положителна насока за дейността на полицейските органи, изпълняващи ежедневни задачи по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, се налагат и някои въпроси както от теоретичен, така и от практически характер.


Така например, ако изходим от определението за извършено престъпление, по довод на противното можем да кажем, че извършващо се престъпление е това, при което изпълнителното деяние не е довършено.


Поставя се въпросът за пледирането за норма, позволяваща задържане на лице, уличено в престъпление, което не е довършено.


За да отговорим на този въпрос, следва да добавим и обстоятелството, че в разпоредбите на Наказателния кодекс, наред с убийството, изнасилването и грабежа, са регламентирани и деяния, като обида, клевета, лека телесна повреда и неизплащане на издръжка дори.


При кои от посочените деяния задържането е обществено необходимо и оправдано?


Според нас отговорът на зададените въпроси може да бъде само един. Задържане на лица е необходимо не само при извършено престъпление от общ характер, но и в случай на пресечено, т.е. недовършено, такова, когато това е необходимо с оглед на изясняване на обстоятелствата по извършеното или извършващото се деяние.


От направения анализ на правната норма, даваща основание за задържане на лица на основание на наличието на данни за извършено престъпление и посочените данни за това, можем да направим следните изводи и обобщения:

Първо, наличието на тази хипотеза е необходимо, като се имат предвид значителният дял задържани лица и характерът на престъпната дейност.

Второ, промяната в нейната редакция е част от причините за повишаване на броя на задържаните лица през последните години.

Трето, наличието на относително големия брой задържани лица в отделни региони, повтарящи се през годините, като София, Варна и Бургас, в които по разбираеми причини има по-голямо струпване на хора, показва определени завишени криминогенни фактори. Това ни дава основание да препоръчаме подобряване на работата по превенцията на престъпленията и другите правонарушения, способстващи за завишаването на тази бройка.

Четвърто, в повечето региони задържането на лица на основание на наличието на данни за извършено престъпление заема повече от 50 % спрямо останалите хипотези [16]. Това също е основание да направим извод както за значимостта на тази хипотеза, така и за правилността на промяната в нейната редакция в сравнение с тази в ЗМВР от 1997 г.

– Задържане на лице, което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба


Анализът на тази хипотеза започваме с уговорката, че съдържанието ѝ е сходно с тази на отменения ЗМВР. Разликата е в това, че в случая е регламентирана в единствено число.

Лица, които съзнателно пречат на полицейските органи да изпълняват своите задължения и след надлежно предупреждение не се отказват от намерението си, е възможно тяхното задържане. Използваме думата „възможно“, защото в случай, че въпросното лице се откаже от намерението си да пречи на полицейски орган, задържането му може да бъде избегнато.

От казаното дотук се поставя практически важният въпрос за действията на полицейските органи в случай на самоволен отказ от създаване на пречки да изпълняват задълженията си. Най-приемлива изглежда позицията въпросното лице да бъде задържано. Мотивите ни за този отговор се съдържат в необходимостта от изясняване на обстоятелствата по осуетяване на действията на полицейските органи и в случай на необходимост вземане на отношение с оглед на недопускане на други подобни нарушения.

В съответствие с направените уточнения ще отбележим и това, че дейностите на служителите от МВР с полицейски правомощия са всеобхватни и изключително значими. Това налага и известни по-крайни, но законови действия с оглед на недопускане на ескалирането на подобни случаи, откъдето и нарушаването на основните права и свободи на гражданите. От само себе си се разбира, че при задържане на извършител на престъпление например основната задача на полицейския орган не следва да е изясняване на съзнателното или не поведение на друго лице, а да извърши необходимите по задържането действия. Изясняването на въпросните обстоятелства, отнасящи се до поведението на други лица, са последващи действия.

– Задържане на лице, което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност

Пълното и последователно разгръщане на това основание за установяване на самоличност е едно от най-трудните и спорни. Това наше съждение се подкрепя от липсата на авторитетно и утвърдено или поне доминиращо общотеоретично определение на понятието „тежки психически отклонения“, от една страна, и необходимостта от кумулация на това поведение с нарушаването на реда, от друга, за което говори наличието на съюза „и“. Имайки предвид предмета на изследването, няма да се спираме на евентуален, да го наречем, правилен, подход на определението на горепосоченото понятие. Ще си позволим обаче да отбележим втората част от хипотезата, която заслужава специално разглеждане. Тя е свързана с необходимостта лицето да излага живота си или живота на други лица на явна опасност. Твърде важна особеност на казаното е, че в основата на това поведение следва да стоят тежки психични отклонения, които лицето да показва.

Съпоставката между двете части на хипотезата показва, че в първата си част тя се отличава с изразена яснота. Това е така, защото дори когато не става дума за психични отклонения, още повече тежки, а само за нарушение на обществения ред, полицейските органи са в правото си да задържат лицето, и дори да наложат съответно на нормите наказание. Тази твърде важна особеност ни дава основание да препоръчаме регламентирането на самостоятелна разпоредба, третираща задържането на лица при наличието на данни за нарушение на реда в страната. Алтернатива на това поведение е лицето да излага живота си на опасност. Това се отнася и за живота на други лица. Накрая следва да се уточни, че за визирането на тази хипотеза ключово значение има не заболяването на лицето, а неговото поведение. Трябва специално да се уточни, че, както вече отбелязахме, в Закона за МВР липсва легално определение на понятието „тежки психически отклонения“. Специализираното законодателство също не ни помага в това отношение. За целите на настоящото изследване и практическата дейност на служителите от МВР с полицейски правомощия ще си позволим да посочим, че това са действия, с които лицето създава реална опасност за живота и здравето на трети лица. Това може да се изразява в хвърлянето на различни предмети или физическа саморазправа.

По друг начин обаче стоят нещата, когато са налице данни, че лицето страда от тежки психически отклонения, но поведението му все още не е свързано с реални действия. Обръщането на внимание на този въпрос се потвърждава от обстоятелството, че в отделните микрорайони тези лица са известни на полицейските органи. Предприемането на превантивни действия с цел недопускане на нападения или самонараняване само на досегашното му поведение не следва да се приема като напълно допустимо.

Трябва специално да се уточни, че основните моменти, свързани с реда за задържането на лица и същността на това полицейско правомощие, дават основание недвусмислено да се отправи препоръка за промяна на сегашната хипотеза, съгласно която полицейските органи само да оказват съдействие на органите от съответната психиатрия. Сред аргументите можем да добавим и особеностите в здравословното състояние на тези лица, което не позволява тяхното настаняване в структурите на Министерството на вътрешните работи. От съществено значение е и това, че смисълът на задържането на лица е отнемане на правото на свободно движение, като по този начин ги лишаваме от тяхната естествена среда за известно време. Наличието на здравословни проблеми може да осуети това дори когато лицето не е психичноболно. А когато това е недвусмислено установено, следва лицето да бъде настанено в психиатрично заведение.

Пряко отношение сред аргументите ни има и фактът, че с психически заболявания са повече от 500 000 лица, живеещи на територията на нашата страна. Само болните от шизофрения са повече от 250 000. Не всички от тях обаче са опасни за обществото, най-общо казано, и в този смисъл не подлежат на задържане. Това е друга причина за поставяне остро на въпроса за регламентирането по този начин на задържането на психичноболни лица от полицейските органи.


Посоченото дотук ни дава основание да препоръчаме следния вариант на хипотезата: „При оказване на съдействие на психиатричните органи за задържането на лице, което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност“.

По този начин отговорността за здравословното състояние на лицето ще бъде прехвърлена на специализираните органи. Колкото до дейността на полицията, тя ще се основава на искането на психиатричните заведения.


– Задържане на лице при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70 (Става въпрос за случаите на установяване на самоличност от полицейските органи.)

Става въпрос за ал. 2, където са регламентирани способите, използвани за установяване на самоличност. Превръщането от единствено в множествено число е факт и в този случай, което можем да окачествим като ярка проявна форма на тенденцията за предоставяне на възможност за прилагане на едно или друго правомощие само спрямо едно лице или едно проявление. Анализът на данните за дейността на полицейските органи за последните години показва, че това е едно от основанията, чийто относителен дял е най-нисък [16].

Специално следва да се подчертае, че установяването на самоличност е важно и често използвано от полицейските органи правомощие. В разпоредбите, посветени на установяването на самоличността, се съдържат и указания за начините и средствата за това.

Във връзка с по-нататъшното разгръщане на възможността за установяване на самоличност ще си позволим да отбележим, че на практика с прилагането на това правомощие спрямо извършителите на правонарушения се поставя началото на разкриването на извършените деяния и уличаване на извършителите им. Макар с прилагането на тази мярка в определена степен да се засягат правата и свободите на гражданите, при невъзможност да се установи самоличността на определено лице то подлежи на задържане.

По смисъла на закона полицейските органи могат да извършват проверки за установяване на самоличността на лица:


• които са извършили или са заподозрени в извършване на престъпления или други нарушения на обществения ред;

• когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления или при образувано административнонаказателно производство;

• при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваването в страната;

• на контролен пункт, организиран от полицейските органи;


• по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.


От обстоятелството, че в случая не става въпрос за лице – извършител на престъпление или нарушение на обществения ред, си позволяваме да отбележим, че не е оправдано тези лица да бъдат подложени на реда за задържане на лица – извършители на правонарушения. Подходът за диференциране на реда от гледна точка на основанието е оправдан както от влагането на сили и средства за това, така и от гледна точка на факта, че установяването на самоличност при наличието на системата БДС става по-бързо от времето, необходимо за оформянето на документацията по задържането на лице. В случая дори не става въпрос за възможността за ползване на правото на адвокатска защита и обжалване на задържането. Казаното поставя въпроса за възстановяването на възможността за довеждането на лица в поделенията на МВР като превантивна мярка. С нейното въвеждане ще се спестят сили и време за избягване на и без това удължената процедура и бюрокрация.

Основания за задържане на лица от други органи

Основания за задържане на лица от служителите на НСО


При изпълнение на възложените задачи офицерите и сержантите от Националната служба за охрана задържат лице, когато:


1. е извършило посегателство срещу охранявано лице или охраняем обект;


2. с действията си или с носените от него предмети създава реална опасност за охраняваното лице/обект или в охраняемата зона по чл. 26 и са изчерпани всички останали законови средства [8: чл. 36, ал. 1].


При повишена степен на застрашеност на охраняем обект може да се реши в непосредствена близост до него да бъде обособена охраняема зона, ползваща се с режим на охраняемия обект, до която достъпът да бъде ограничен или забранен [8: чл. 26, ал. 1].


Границите на охраняемата зона се обозначават по подходящ и разбираем за гражданите начин [8: чл. 26, ал. 1].


Така регламентирано, задържането на лица от органите на НСО позволява да се направят следните обобщения, изводи и препоръки:


Първото ни обобщение е свързано с характера на това правомощие. От използването на израза „задържат лице“ можем да заключим, че става въпрос за императив. От това следва, че на органите на НСО не е предоставена оперативната самостоятелност за преценка.

Второ, условието за прилагането на това правомощие е изпълнението на възложените задачи. Това условие се обяснява със спецификата на задачите и обектите за охрана.

На трето място ще посочим наличието на две хипотези, даващи основание за задържането на лице. Необходимо е да отбележим припокриването им, което прави втората хипотеза излишна. Основание за това твърдение ни дава обстоятелството, че „създаването на реална опасност“ може да се приеме като основание за „посегателство“ спрямо охраняваното лице или обект. Във връзка с това си позволяваме отпадането на тази хипотеза в случай на бъдеща промяна на законодателството.

Основания за задържане на лица от органите на ДАНС


В чл. 125, ал. 1 от Закона за ДАНС [ДВ, бр. 109 от 2007 г.] е регламентирано, че органите на Агенцията могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с националната сигурност.


Първо, за разлика от нормите на ЗНСО и в съответствие с тези от ЗМВР на органите на ДАНС е предоставена възможност за оперативна самостоятелност при наличието на основание за задържане на лице. Довод за това съждение ни дава използването на думата „могат“. С други думи задържането на лица не е задължение, а възможност, предоставена на преценката на всеки служител от Агенцията, на когото са предоставени правомощия. Имайки предвид същността на това правомощие, а именно ограничаването на правото на свободно придвижване, прилагането на този подход е по-удачен вариант.

Второ, основание за задържането на лице е наличието на данни за извършено престъпление, свързано с националната сигурност. Необходимо е да отбележим, че извършеното престъпление е краен резултат. В този смисъл достатъчно опасно и съответно основание за задържането на лице е наличието на данни за извършващо се престъпление. В тази връзка наличието на израза „наличието на данни“ ще е оправдано.

Трето, твърде съществена подробност е, че органите на ДАНС могат да задържат само лице, което е извършител на престъпление, свързано с националната сигурност. От това следва, че наличието на данни за извършено престъпление от общ характер не е достатъчно основание. Тази особеност може да бъде обяснена със спецификата на поставените задачи, които са свързани именно с националната сигурност.

Основания за задържане на лица от частните охранители


Съгласно чл. 58, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност [ДВ, бр. 10 от 2018 г., с посл. изм. и доп.] охранителният състав на едноличния търговец или юридическото лице задържа лице в района на охранявания обект:


1. при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект;


2. когато с действията си лицето създава опасност за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или уврежда охраняваното имущество.


По този начин регламентирано, задържането на лице от частен охранител позволява да се направят следните обобщения, изводи и предложения:


Първо, от използването на израза „задържа лице“ можем да направим извода, че става въпрос за императив. По този начин правото за задържане на лице е регламентирано като задължение. Без да подценяваме задачите, поставени пред частните охранители в противодействието на престъпността и опазването на реда, ще си позволим да препоръчаме имплементирането на думата „могат“ така, както това правомощие е регламентирано в Закона за МВР.

Второ, ключова роля в правната регламентация на задържането на лице от частен охранител е условието действията на задържаното лице да са в района на охранявания обект. От това следва, че предоставеното правомощие се отнася само за обекта, в който съответният охранител изпълнява своите задължения. Извън него той няма тези компетенции.

Трето, специално място в правната регламентация заема наличието на две хипотези. Без да се впускаме в подробности, ще отбележим необходимостта от коригиране на първата от тях – при извършване на престъпление или непосредствено след извършването. По-коректно от юридическа гледна точка е да се посочи: при извършващо се или извършено престъпление. Към аргументите ще добавим и неяснотата около думата „непосредствено“. Тя освен това поставя въпроса за действията на частния охранител в случай, че има възможност да задържи лицето не непосредствено, а няколко часа след извършването на въпросното престъпление.

Четвърто, имайки предвид многообразието на дейности на частните охранители и обектите и лицата, които следва да охраняват, си позволяваме да предложим основанието за задържане на лице да бъде регламентирано по следния начин: при изпълнение на задачите, регламентирани със Закона за частната охранителна дейност.

Заключение


От казаното за правните основания на полицейското задържане можем да направим следните изводи, обобщения и предложения de lege ferenda:

ПЪРВО, основанията за задържане на лица са конкретно посочени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Това е сериозна гаранция за спазването на основните права и законните интереси на всички лица, намиращи се под юрисдикцията на страната. Наред с това следва да отбележим, че именно наличието на хипотези в известна степен ограничава действията на полицейските органи. Съобразяването с тези хипотези затормозява дейността по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, което е същността на полицейската професия.

ВТОРО, задържането на лица е възможност, предоставена на оперативната самостоятелност на полицейските органи съобразно предвидените в чл. 72, ал. 1 от ЗМВР хипотези. От това следва, че всеки полицейски служител без оглед на длъжността, която заема, има правото да задържа лица. Важното в случая е наличието на основание и компетентност за осъществяването на действия по прилагането на това полицейско правомощие. Нещо повече, според нас не е от значение районът, в който се намира лицето, дали е обслужван от него или от друг полицейски служител. Както вече отбелязахме, единственото важно е наличието на основание за прилагането на това полицейско правомощие.

ТРЕТО, в закона ясно и категорично е посочено, че полицейските органи могат да задържат лица. От това следва, че на задържане подлежат всички лица, намиращи се под юрисдикцията на Република България. Този категоричен императив означава, че на задържане подлежат не само българските граждани, но и чужденците. Друг е въпросът, че процедурата е различна, когато се извършва задържане на лица, които не са граждани на нашата страна.

ЧЕТВЪРТО, законът гарантира и всички основни права на задържаните лица, като право на адвокатска защита, обжалване, медицинско обслужване, храна, вода, подслон, завивки, а също и всички останали права. Както вече имахме възможност да отбележим, единствено правото на свободно придвижване може да бъде нарушено при прилагането на това полицейско правомощие. Тяхното изчерпателно изброяване и редът за ползването им също са допълнителна гаранция за спазване на правата и законните интереси на лицата, пребиваващи на територията на страната.

ПЕТО, правата на задържаните лица са гарантирани и с изискването за освобождаването им непосредствено след отпадане на основанието за задържането им или след изтичане на 24-часовия срок. По този начин законодателят задължава полицейските органи да освобождават задържаните от тях лица непосредствено след отпадане на основанието за задържането им – например след установяване на самоличността.
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Резюме: Сътрудничеството между органите на изпълнителната и на съдебната власт е от изключителна важност за правовата и демократична държава, правата и свободите на гражданите и на юридическите лица. Правната рамка за това е налице – ясно разписана, систематизирана в конституционни текстове, детайлизирана в процесуалните закони, отчетена в материалните и устройствените закони, обстойно разяснена в съдебната практика и анализирана в академичната доктрина (правна, политологическа, социологическа, на науките за сигурността и управлението). При необходимост, тази правна рамка може да бъде актуализирана, променяна и допълвана, съобразно правилата на нормотворческия процес.
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Prologue


The article examines an extremely important relationship between the executive and the judiciary – the legal framework of cooperation between them. It is laid down in the form of imperative normative requirements in the Bulgarian legislation, but also on a substantive level it is derived from the conditions for legality and efficiency of the authorities and their administrations.


Legislation provides the foundation of this framework for cooperation between authorities, but judicial practice and doctrine (legal, political, sociological, national security science, etc.) fills with content both the functionalities of this interaction and the more invisible at first glance (from the legislator) details of it. Therefore, the approach here will be legal, but with a strongly advocated interdisciplinary character. As for the directions and methods of this cooperation, Nikolova's thesis must be shared that: „According to its essence, the interaction between organizations can be divided into hierarchical and interaction of coordination and cooperation“ [22: 177]. The three authorities are not superior to each other in terms of their status, but in view of control and supervisory activities, explicitly listed in the legislation, they could have such a functional relationship to the activity of the other authorities, provided that their competence in this regard is laid down in advance in the legal framework direction.


National security perceives this cooperation between the authorities as its main system component, and for this reason the legislator has definitely centered in Article 2 of the Law on the Management and Functioning of the System for the Protection of National Security [13] precisely the requirement for the constitutionally established order of the country and the democratic functioning of the institutions as connecting units with the protection of territorial integrity and the sovereignty of the country and also with the fundamental rights and freedoms of the citizens, as a result of which the nation preserves and increases its welfare and develops, as well as when the country successfully protects its national interests and realizes its national priorities.


As Manolov notes: „...the functions of the state in the exercise of public power are carried out by the state apparatus“ [16: 179]. Therefore, the various authorities, institutions, departments, units and teams of the state apparatus must constantly cooperate with each other, because they collectively represent the state, but perform different functions assigned to them by the legislator in the realization of state power. They should not interfere with each other, they should not even be alienated from each other, but should support each other, because this would lead to a crisis situation between them.


Vassilev explicitly emphasized this risk: „Many crises start from small problems“ [4: 52]. Lack of communication and cooperation is an age-old problem between individuals, groups and organizations in human civilization. And when it comes to power structures that are responsible for executive-ordering activities and the administration of justice – there is a clear danger to the legal order and national security. This is exactly the ideological position supported in the thesis developed here, examined through various normative, judicial and doctrinal discourses.


In this sense, the executive and the judiciary are in constant interaction with each other, insofar as they have a dynamic nature of action and directly resolve issues affecting the daily life of society and individual citizens. It is the conditionality of the abstract nature of the activity of the legislative power that – generally speaking – creates the rules of conduct valid for all legal entities (according to Troper: „the law exists and it must continue, and it alone must be presented as an expression of the general will“ [31: 219] in the sense of the impossibility of opposing it on the part of other bodies and authorities), including for the state, allows it to be considered in other (beyond the present) scientific developments, and this one to be focused only on the cooperation of the other two authorities.


The different aspects of this cooperation will be connected in the exposition in a common content system, which by default is needed in the daily activity of the bodies and employees of the executive and judicial authorities (which, according to Brod: „...turns out to be legally codified“ [3: 21], considering mostly procedural rules), based on absolute legality and overall effectiveness, leading to satisfaction and trust on the part of citizens and society.


Constitutional provisions


In the basic law – the Constitution of the Republic of Bulgaria (CRB) [15], the text of Article 8 is concise and extremely clear – state power is divided into legislative, executive and judicial. It is clear because no one doubts that the constitutional paradigm does not envisage any other category of state power beyond the above three (although from civil, political, sociological and other points of view this is not perceived as such). But the principle of separation of powers contains not only the functional separation of the three powers, but also the cooperation between them. As Panayotova maintains: „The principle of separation of powers is important both for distinguishing the executive power from other powers and for its interaction with them“ [24: 80]. That is, the organizational and functional separation of the three authorities is necessarily accompanied by cooperation between them.


Also, the starting point must be the postulate aptly stated by Catrdozo: „The constitution overrides the statute“ [34: 14], which in our legal system is known as the principle of hierarchy of legal norms and which, if strictly complied with, gives an orderly system to the domestic legal order. The problem is that constitutional norms are legal formulas with a high degree of abstraction and they are applied in practice through legal and by-laws, acts and actions of the authorities and their administrations and so on. Therefore, in order to examine the exact content of Article 8 of the KRB, it is necessary to pay attention to the practice of the Constitutional Court (CC) [14], consistently and seriously developed over time and in connection with other texts of the Constitution itself.


In this sense, the Supreme Court had the opportunity to clearly state: „In the term „separation of powers“, as in many other legal terms, there is a certain conditionality, but it is still used today according to a tradition created under the influence of certain historical and political factors. The legal and political content of the term „separation of powers“ consists in the fact that state power has three main spheres of manifestation assigned to three main systems of bodies that are relatively independent of each other and function in a certain mutual relationship. It is about the three main functions of state power, i.e. distinguishing the competence between the three groups of bodies, and not some trinity excluded in the management of the modern state. Understood in this way, the separation of powers is a method for optimal functioning of the supreme state power and a means of preventing possible arbitrariness on the part of other state bodies, which reflects on the rights of citizens. The scientific explanation also requires taking into account that there is no „Chinese wall“ between the various authorities, that they interact with each other and that they are ultimately manifestations of the unified state power and sovereignty“ [24]. It is the emphasis on the interaction between the authorities in the decision of the Supreme Court that shows its special importance for the overall state power, legality and the rights of citizens. It is of particular importance to remember that there is no triumvirate within the meaning of Article 8 of the CRB. The cooperation between the three authorities is expressed in their functioning in a certain mutual relationship.


As for intermediate management issues – for example, those related to property (judiciary building fund), at first glance they are not from the circle of purely operational interaction, but in fact, perhaps this is where the cooperation between the executive and the judiciary begins to build.


The Constitutional Court had the opportunity to clarify that „When exercising its authority under Art. 106 of the Constitution to organize the management of state property. The Council of Ministers also carries out administrative actions with properties – public state property, which are used by state institutions outside the executive power system. Administrative actions should be understood in view of the subject of interpretation as those administrative actions dressed in the form of relevant acts, through which objects of public state property are provided, distributed, redistributed, etc. to various government bodies… The very proclamation of the principle of separation of powers in Art. 8 of the Constitution, as well as the establishment by it of other bodies that carry out the important functions of the head of state and of constitutionality control, presuppose the institutional construction and existence of these bodies. A material prerequisite for this is the provision of suitable conditions in which the activities of the relevant bodies are carried out in practice. When creating these conditions, as well as when changing them, it is necessary to take into account the independence, representativeness and importance of the mentioned institutions... This general marking of the main functions of the constitutionally established bodies shows that they enjoy a constitutional legal status that cannot be violated not only through interference and subordination, which would constitute a direct violation of the main principle of Art. 8 of the Constitution, but also by affecting their prestige and dignity in a way that does not directly relate to the performance of their functions. At the same time, the considered interpretive question presupposes not only the extreme hypothesis in which an institution may be deprived of the possibility to exist and function for reasons of a completely material nature. There are also hypotheses in which the activity of a given body becomes difficult or the authorization does not correspond to its constitutional position. In any case, such an approach is inadmissible, because it contradicts the place of the relevant body in the system of higher state bodies established by the Constitution and the resulting independence and dignity of these bodies. On an even greater basis, such an act of the government comes into direct contradiction with the Constitution, when the created difficulties of a material and practical nature for the functioning of one body have the result of making it dependent on another... For these reasons, the Constitutional Court finds that, in order to be in accordance with the highlighted constitutional requirements, the executive actions of the government, when they affect objects related to the needs of other constitutionally established bodies, cannot be justified solely by considerations of expediency. Such considerations are typical in the exercise of the activity of organizing the management of state property, which is initially purely administrative. However, in the context of relations with other higher state bodies, they cannot be the only and decisive ones. The unilateral issuance of administrative acts, through which this activity is carried out, creates conditions for disregarding the constitutional prestige of other higher state bodies and up to its detriment. A direct consequence of this are the difficulties and even the possible practical impossibility for the functioning of a body or its placement in a situation that does not correspond to its constitutional status. Therefore, in order to thwart the occurrence of such undesirable and constitutionally inadmissible consequences, it is necessary to issue such acts in the conditions of coordination with the interested institutions. This stems from the principles established in the Constitution for the relationship between individual authorities, respectively between the bodies established in the Constitution. In this way, the activity and respect of these bodies as bearers of the competence granted to them by the Constitution are actually guaranteed“ [28].


Here, for the beginning of the cooperation between the executive and the judiciary, the simple rule is derived that when issuing administrative acts, there should be coordination with the interested institutions of the judiciary. This is the only way in practice to guarantee the activity and respect of the authorities of one authority towards the authorities of the other authority – both groups of authorities are indisputably bearers of competence established through legislation.


The constant practice in this direction has been further developed in the following way: „The Constitutional Court accepts that the Constitution does not assign the Council of Ministers directly or through the Ministry of Justice to deal with the management of state property provided to the bodies of judicial power. Pursuant to Art. 106 of the Constitution, the Council of Ministers performs only the management function of organizing the management of this property, complying with Art. 8 of the Constitution and with the constitutional status of judicial bodies. When exercising its authority to organize the management of state property necessary for the functioning of the judiciary, the Council of Ministers, respectively the Minister of Justice, should provide this property directly to the bodies of the judicial power, and not to bodies belonging to any other of the authorities, specified in Art. 8 of the Constitution. To organize the management of the state property necessary for the functioning of the judicial power means to allocate and entrust to the judicial power for management a specific state property in a certain populated place to satisfy its needs. It is illogical to assume that in a judicial district far from the capital, the Minister of Justice can carry out actions related to the maintenance of the court building, respectively the prosecutor's office. Very often these actions are quick, urgent or minor. It is the users who are entrusted with the management by the bodies of the executive power (either the Council of Ministers or the Minister of Justice), who could most quickly or most rationally, in view of the specific needs, carry out this activity. It is sufficient only in the decree of the Council of Ministers to indicate the specific object in the specific settlement intended to satisfy the needs of the judiciary“ [27].


This formulation should be considered as an axiom for executive power (with the distinction „between institutions, depending on their executive power“ [35: 16], according to Seiller's apt formulation) in such cases, and even special attention should be paid to the wording of the acts on the provision of state property to the bodies of judicial power.


The practice of the Constitutional Court is also circumstantial in its following dimensions: „The constitutional legal status of state bodies cannot be harmed not only by interference and subordination, which would constitute a direct violation of the principle of separation of powers, but also by affecting their prestige and dignity in a way that does not directly relate to the performance of their functions. Constitutionally inadmissible is a state in which a certain institution may be deprived of the opportunity to exist and function for reasons of a completely material nature. For these reasons, with the cited decision, the Constitutional Court has accepted that the government's regulatory actions, when they affect objects related to the needs of other constitutionally established bodies, cannot be justified solely by reasons of expediency. The unilateral issuance of administrative acts, through which the activity of organizing the management of state property is carried out, creates conditions for disregarding the constitutional prestige of other higher state bodies and leads to its impairment. A direct consequence of this is possible difficulties and even the possible practical impossibility for the functioning of state institutions. In order to prevent the occurrence of such inadmissible consequences from the point of view of the basic law, it is necessary to issue such acts after reaching an agreement with the interested institutions... Due to the special place of the judiciary (of which the prosecutor's office is a part) in the constitutional system of the separation of powers, the disposal of the specified object could not be carried out without the consent of the institution whose interests in the specific case are affected“ [25].


The conclusion is that in such matters the interaction between the bodies of the executive and the judiciary must always be realized by the way of agreement between them. Since both authorities have a huge range of competences, they could impose – conditionally speaking – their will, but this would contradict the constitutional spirit of cooperation between them and the system of functioning of democratic institutions in general.


From a budgetary point of view, there are also clear distinctions based on constitutional meaning. In this regard, the CC states the following: „The Supreme Judicial Council has an independent budget, which is completely separate from the budget of the executive power, because it is the budget of a body of the judicial power system (cf. Art. 8 of the Constitution). The Supreme Judicial Council, in its capacity as a governing body of the judiciary, has a budget that is an integral part of the budget of the judicial system, but is independent from the budgets of other judicial bodies of the same system“ [29].


The focus here is on the independent budget of the Supreme Judicial Council, which is separated from the budget of the executive power, that is, the same through the Council of Ministers and the Minister of Finance cannot have an impact of a budgetary nature on this body of the judicial power system. In this sense, there is a permanent practice of the Constitutional Court regarding the following details: „The bodies of the judicial power perform constitutionally defined state functions. The financing of the judiciary is not built on the principle of self-support, as it is with an economic organization... it creates a danger of paralyzing the activity of one of the three powers – the independent judiciary, which may, due to financial insecurity, be hampered or for a certain period – deprived of the possibility to exercise its constitutional powers“ [30].


This understanding of the Constitutional Court should be taken into account by the authorities and their administrations, which are in any way involved in all phases of the budget process in the Republic of Bulgaria.


A very tight definition regarding the division of powers can be found in the opinion of one of the members of the Constitutional Court, namely: „As working parts of a whole, the three authorities, through their specific powers and competences in their areas, mutually exercise state power and it cannot exists without any of them. In elementary and accessible terms, the legislature creates the rules, the executive ensures and organizes the implementation of the rules, and the judiciary monitors compliance with the rules and sanctions (not only in the criminal sense) when they are violated“ [23].


However, the main interaction between the executive and the judiciary derives from Art. 120, Paragraph 1 of the Constitution, where the rule that the courts exercise control over the legality of acts and actions of administrative bodies is firmly established. In the two paragraphs of Art. 125 of the basic law, it is further specified that the Supreme Administrative Court (SAC) carries out supreme judicial supervision for the exact and uniform application of laws in administrative justice. Also, the Supreme Court rules on disputes about the legality of the acts of the Council of Ministers and of the ministers, as well as other acts specified in the law.


At the legal level, generic jurisdiction in administrative cases is regulated as a general rule in Article 132, paragraph 1 of the Code of Administrative Procedure (CAP) [1], where it is established that all administrative cases are subject to administrative courts, except for those of the Supreme Administrative Court. However, the issue of generic jurisdiction is a function of the issue of jurisdiction of administrative courts.


Pursuant to Art. 128, paragraph 1 of the CAP, the administrative courts are responsible for all cases on requests for: issuance, amendment, cancellation or declaration of nullity of administrative acts and administrative contracts; annulment or destruction of agreements under this Code; performance of an administrative contract, unless otherwise provided for in a special law; protection against unfounded actions and inaction of the administration; defense against illegal enforcement; compensations for damages from illegal acts, actions and inactions of administrative bodies and officials; compensatory damages; annulment, invalidation or annulment of decisions rendered by administrative courts; establishing the falsity of administrative acts.


There is a broad competence of the courts to control the legality of acts and actions of the administration. The detailing in the APC of the constitutional norms for judicial review regarding acts and actions of the administration is an important guarantee for the rule of law.


Pursuant to Art. 127 of the KRB, the prosecutor's office monitors compliance with the law by: leading the investigation and exercising supervision over its lawful conduct; may conduct an investigation; prosecutes persons who have committed crimes and supports the prosecution of criminal cases of a general nature; supervises the implementation of criminal and other coercive measures; takes action to cancel illegal acts; 6. in cases provided for by law, participates in civil and administrative cases.


Art. 128 of the Criminal Procedure Code succinctly states that investigative bodies are part of the judicial system. They investigate criminal cases in the cases provided for by law.


Apart from the above, the remaining constitutional provisions in relation to the interaction of the administration with the judicial authorities will be discussed below together with the legal texts on their implementation.


The judiciary and the executive under the principled legal framework for cooperation between them


In accordance with the basic principle in administrative law and process – the principle of competence of the administrative body – the same is obliged to assess its own competence based on the organizational, substantive and procedural legal provisions in the legislation.


This principle is very clearly reflected in one of the leading provisions of the CAP – Art. 21, where the legal definition of an individual administrative act is present. According to the norm, an individual administrative act is the express declaration of will or the declaration of will expressed by action or inaction of an administrative body or of another body or organization authorized by law for this, which creates rights or obligations or directly affects the rights, freedoms or legal interests of individuals citizens or organizations, as well as the refusal to issue such a document.


The expression „competent authority“ gives the essence of the competence of the administrative authority or of another authority, which may also be a judicial authority. This understanding is also proven by the provision of paragraph 1, item 1 of the Additional provision of the CAP, where a legal definition is given: „Administrative body“ is the body that belongs to the executive power system, as well as any bearer of administrative powers, authorized based on law. Therefore, an administrative authority may also be an authority of the judiciary. Since the legislator uses different terminology, which leads to confusion, Mladenov justifies the need: „to clarify the difference between the administrative body on the one hand, the administration – on the second hand, and other institutions of public law – on the third hand“ [19: 6].

However, there is a prohibition under Art. 130, paragraph 1 of the CA- – the administration cannot refer a case for which it considers that the courts do not have administrative competence – the administrative court decides on its own whether the initiated case is subject to consideration by it or by another body outside the court system.


That is, one cannot expect a case to be opened by the administrative courts, for a case for which an administrative file must be available.


On the other hand, the second paragraph of Art. 130 of the CAP stipulates that no other authority has the right to accept for consideration a case that is already being considered by the court. This means that the administration cannot carry out any factual and legal actions in a case where a court case has already been initiated.


The importance of this norm is so great that we can also find it in Art. 61, paragraph 3 of the Law on the Judiciary [12] – a case that is considered by a court cannot be considered by another body. Moreover, Art. 14, paragraph 3 of the Civil Procedure Code (CPC) [7] is in exactly the same sense – no other institution has the right to accept for consideration a case that is already being considered by the court. Mladenov advocates the thesis that: „...not infrequently the administrative bodies and their units and employees do not appropriate the job characteristics of the judicial panels, but make their acts meaningless – either before, during or after they are issued, after they „authorize“ in an inadmissible way a given case, through the resources of the administration itself. And the inadmissibility of such acts and actions is clearly spelled out in the procedural laws“ [20: 42].

According to the third and fourth paragraphs of Art. 130 of the CAP, the question of whether the initiated case is subject to consideration by the administrative court or by another body outside the court system can be raised in any situation of the case and ex officio by the court. If it finds that the case is not within its competence, the court sends it to the competent authority. The order or determination may be appealed by private appeal by the parties and by the authority to which the case was referred. This means that it is within the power of the court's free legal discretion to recuse itself from a particular case and refer it to jurisdiction. The opposite hypothesis – from the administration to the court is impossible, because there is no such legal rule.


There is a specific legal prohibition, referred to in Art. 33, paragraph 1 of the Law on Administrative Offenses and Penalties (LAOP) [9], where it is written that when a criminal prosecution is initiated by the prosecutor's office for a given act, administrative criminal proceedings is not formed.


Simultaneously, an absolute procedural obligation and an approach to interaction can be found in the provision of Art. 33, paragraph 2 of the LAOP, which states that when signs/signs of a crime have been committed, the administrative criminal proceedings shall be terminated, and the materials shall be sent to the relevant prosecutor, and physical evidence and belongings are kept by the administrative sanctioning body until the prosecutor's decision.


In the same legislative approach, a similar rule is written in Art. 205, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure (CCP) [21], which means that when they become aware of a crime of a general nature, the officials must notify immediately the authority of the pre-trial proceedings and to take the necessary measures to preserve the situation and data about the crime.


It should be expressly noted that the bodies of the executive power and their administrations must very strictly and unquestioningly fulfill their above procedural obligations, and observe the rules and prohibitions in connection with them. This is a requirement of the principle of legality. In this sense, the cooperation of the executive with the judiciary is channeled into legislation and the legal framework for this interaction is placed on sound legal foundations.


Conditions in the process of cooperation between the executive and the judiciary


Pursuant to the rule of Art. 5, paragraph 3 of the Law on Judicial Power (LJP), the bodies of the judicial power interact with the bodies of the legislative and executive power for comprehensive and complete protection of the rights of citizens and legal entities and implementation of the criminal policy of the state.


What's more, the legislator has created a purposeful Chapter Twenty „Interaction between the judiciary and the executive“ in the LJP. Although the same applies only to very narrow aspects of this cooperation, its structuring in the judicial law and especially its name show the importance of such an approach. In fact, the normative texts in it simply indicate that the interaction between the judiciary and the executive power takes place through the Minister of Justice and the administration of the Ministry of Justice. The Minister of Justice exercises his powers, defined in the Constitution, through the activities provided for in this law.


According to Art. 370 of the LJP, the interaction between the bodies of the judicial power and the Supreme Judicial Council and the bodies of the executive power takes place in the following directions: judicial activity; drafting of laws and by-laws related to the judicial system and the activities that are within the competence of the Minister of Justice; qualification; information technology; crime prevention; management of the property of the judiciary; activities in connection with the preparation of a draft budget of the judiciary; security; activities in connection with state and private bailiffs, notaries, registry judges and trustees; international legal cooperation.


It is also indicated there that the functions and organization of the work of the relevant structural units in the Ministry of Justice are determined by this law and the Organizational Rules of the Ministry of Justice.


The corresponding obligation is also present in the general structuring administrative law – the Law on Administration (LA) [10], where in Art. 2, paragraph 3 it is stated that, when carrying out its activity, the administration is obliged to provide information to the state authorities according to an order determined by law, and in paragraph 7 of the same legal text – that the bodies of state power coordinate their activities for the implementation of a unified state policy.


Many special laws specify such rules that oblige the administration to such interaction between the authorities. Only one example will be given here, which, however, is very specific and particularly relevant due to the novelty of its regulatory framework.


For example, in the Law on Combating Corruption and Confiscation of Illegally Acquired Property (LCCCIAP) [11], Chapter Three is entitled „Interaction of the Commission with other state bodies and international cooperation“.

The provision of Art. 24 of the LCCCIAP stipulates that in order to achieve the purpose of this law, the Commission, the bodies of the Commission, the Prosecutor's Office, the Ministry of Internal Affairs, the bodies of the National Security State Agency, the revenue authorities, the bodies of the Customs Agency, The Chief Inspectorate of the Council of Ministers, The Inspectorate at the Supreme Judicial Council and the inspectorates under Art. 46 of the Law on Administration interact according to the competence granted to them. From a procedural point of view and in relation to the requirements for validity, it is stipulated that the conditions, order and terms for the implementation of the interaction are determined by a joint instruction of the Prosecutor General, the Minister of Finance and the Minister of the Interior, the Chairman of the State Agency „National Security“, the chief inspector of the Inspectorate at the High Judicial Council and the Commission.


The reciprocal interaction from a body of judicial power to the administration is as follows according to Art. 25 of the LCCCIAP – the prosecutor, who is competent to examine the pre-trial proceedings, immediately notifies the director of the relevant directorate of: the decrees refusing to initiate pre-trial proceedings; the rulings by which the pre-trial proceedings are suspended or terminated; the rulings with which the pre-trial proceedings are suspended on the grounds; the submission of an indictment, a resolution with a proposal to release the perpetrator from criminal liability with the imposition of an administrative penalty or an agreement to resolve the case in court; the security measures imposed on the property of the accused.


The text of Art. 26 of the Law on Combating Corruption and Confiscation of Illegally Acquired Property specifies that in the exercise of their powers under this law, the authorities under Art. 16, paragraph 1 and 2 (the directors of the territorial directorates and their inspectors, as well as the director of the directorate that carries out anti-corruption activities) may request assistance, information and documents, including in electronic form, from state and municipal authorities, merchants, credit institutions, notaries and bailiffs, as well as from other natural and legal persons. Authorities and persons are obliged to provide the information within a period of up to one month from their request, with the exception of those that are provided under a special order.


The provision of Art. 27 of the same law, provides that for the implementation of the activities under chapter nine by the bodies under Art. 16, paragraph 2 there is interaction between the Commission and: the prosecutor's office; Ministry of the Interior; State agency for National Security; State Agency „Technical Operations“; State Intelligence Agency; Military Police Office. The order and terms for the implementation of the interaction are determined by joint instructions. Also there, in Art. 28, paragraph 1, the legislator requires the authorities to draw up a protocol for each action, except when the action performed is certified by another document. In the strict listing of the authorities with which cooperation is mandatory and in the description of the procedure for this, there should be no doubt that the legislative framework in relation to the matter examined here is available and well described. It is clear that this legislative framework concerns both cooperation between authorities and national security.


Cooperation between authorities through the prism of its improvement and development


The executive and judiciary in Bulgaria currently work relatively well together, but the room for improvement in cooperation is huge.


Classifications can be based on several criteria. The first of these can be based on the „approach“ criterion. First of all, you should read and understand all the legal provisions in this direction. Secondly, all cooperation agreements must be constantly developed, supplemented and improved. And last but not least in the „approach“ criterion – the vast unused space for interaction lies in the domain of training events. The same should have changed audiences from representatives of the executive and judicial authorities in every case when the topic concerns a normative act that contains at least one text for such interaction. The training institutions of the executive and judiciary should explicitly set such an approach in their strategic and operational plans and programs.


Moreover, every executive authority should make an effort to invite representatives of the judiciary to training events organized by it. Since the topic also concerns the field of national security – as was correctly stated in the Prologue – the training events could also be held in specialized higher education institutions, such as the Higher School of Security and Economics, Plovdiv [6]. In this way – through highly expert and systematic academic knowledge based on science and practice, the result declared by Stoykov could be achieved: „Leading education and security research institutions are able to provide unique scientific expertise in a number of priority research areas related to the development of doctrines and concepts, the creation and management of security resources; forming a new organizational culture in the security system; build a modern human security management system in security and support the process of intelligent management decisions in the security system“ [36: 79].

If the criterion „place“ is taken into account, then there are three possibilities – the place of work of the bodies of judicial power, the place of work of the bodies of the executive power (administration), a third neutral place. At the place of work of the bodies of the judiciary, all those present are subject to the rules concerning the judiciary. This concerns not only transit regime, observance of a certain order and behavior, but also compliance with the calendar and requirements of the relevant body of judicial power. There should be no deviation from the executive here. At the workplace of the administration, every body of judicial power, its representative, employee of its administration or every person with a procedural mandate is again of priority importance, which means that the administration must comply with its procedural acts, actions, requests and opportunities. But the order and the organization – transit mode, etc. remain within the authority of the authority and its administration. In a third neutral place, for example – an educational institution, representatives of both the judiciary and the executive authorities comply with the corporate rules of this organization. This is a very good way to build interaction and trust between them. The neutrality of the place implies equality, an extremely important requirement in any kind of cooperation.


With the criterion „participants in the process“ there must be a serious understanding of the interaction, because usually there are many misunderstandings that lead to deteriorated relations between the institutions, as well as between them and other persons. And bad relations between systems and authorities always lead to tension and crises between them, and this is a definite risk for the rule of law and national security.


As for the „form“ of interaction, it can be oral, written or electronic. From the point of view of good administrative practice, it should undoubtedly be accepted that at least two forms of evidence should be available, one of which should preferably be written. One form is insufficient. This is necessary in order to ensure the commitment of management responsibility, internal control, external and internal audit, possible administrative or judicial processes. The oral form – face to face or on the phone shows correctness and commitment in the fastest way in time, which leads to the formation of trust, confidence in cooperation and provision of time resource for action at the first possible moment. The electronic form makes it possible to reach the relevant information quickly and to multiple addressees at the same time. Therefore, the best practice when interacting between the executive and judicial authorities, and vice versa, is to always use all three forms of communication. In this way, cooperation will be placed on a clear and definite basis.


Cooperation between the executive and the judiciary and its procedural requirements


First of all, as regards any judicial act, if it has entered into force, it must be unreservedly executed by the executive authority and its administration, if it affects their competence.


The obligation of judicial acts for the administration exists in numerous procedural norms. For example, the effect of the court decision is described in the three paragraphs of Art. 177 of the CAP. According to the texts, the decision is valid for the parties to the case. If the disputed act is revoked or amended, the decision has effect in respect of all. Acts and actions of the administrative body, carried out in violation of an effective court decision, are null and void. Any interested party can always invoke the nullity or ask the court to declare it null and void. The decision rejecting a challenge to cancel an administrative act is an obstacle to challenging it as null and void, as well as challenging it on other grounds. In a similar sense is the provision regarding respect of the court decision pursuant to Art. 297 of the Civil Procedure Code, where it is written that the decision entered into force is binding for the court that issued it, and for all courts, institutions and municipalities in the Republic of Bulgaria.


As for the interpretative acts of the courts, pursuant to Art. 130, paragraph 2 of the Law on Judicial Power, interpretative decisions and interpretative rulings are mandatory for the bodies of the judicial and executive powers, for the bodies of local self-government, as well as for all bodies that issue administrative acts. This means that the administration must monitor all such interpretative judicial acts.


According to the three paragraphs of Art. 152 of the CAP, the appeal or protest against an administrative act is submitted through the body that issued the disputed act. Within three days from the expiration of the time limits for contesting by the other persons, the authority sends the complaint or protest together with a certified copy of the entire file on the issuance of the act to the court, notifying the sender thereof. To the file, the authority is obliged to attach a list of the parties in the proceedings for the issuance of the administrative act, indicating the addresses to which they were last summoned. Also, pursuant to Art. 60, paragraph 2 of the LAOP, within seven days of receiving the complaint, the punishing authority sends it together with the entire file to the relevant regional court, indicating in the accompanying letter the evidence in support of the appealed decree or appeals electronic slip. These obligations to forward the documentation are a meaningful manifestation of cooperation between the executive and the judiciary, because only in this way a case examined by one authority can continue to be examined by the other, of course – within the limits of its powers of judicial review on acts and actions of administrative bodies.


Cooperation between the executive and the judiciary and the rule of law as a realized reality


Every authority and every employee of its administration must have an awareness of the interaction between the executive and the judiciary. The operative bodies of the judiciary are the prosecutors, investigators and judges. From the perspective of the prosecutor, the interaction can manifest itself in different directions. In this sense, Yankulova analyzes the relations between the prosecutor's office and the executive power, determines the legal nature of prosecutorial supervision according to the Constitution and makes a classification of the types of prosecutorial supervision over the bodies of the executive power [33: 176]. It should be borne in mind that, in view of the general state policy against offenses and any distortions of the legal order, the prosecutor has the most central role and exceptional weight among all other legal subjects of the public and private sectors. That is why Velchev does serious research on the matter, where, among other things, a wide range of questions about prevention, criminal legislation, as well as the relationship between administrative and criminal repression and its implementation by state authorities are considered [5: 268].


In the same direction of analysis, Balabanova, in her presentation, distinguishes the control in the executive power from other types of control over this power, in particular – the general supervision of the prosecutor's office [2: 108]. In addition, we must agree with Chifchieva's opinion that: „In all cases, the implementation of legality supervision over coercive administrative measures implies a good interaction between the prosecutor's office as an organ of the judicial power and the bodies that are in the executive power system“ [32: 278].


Therefore, and for purely normative reasons, it can be argued that as a summary of the procedural dimensions of the prosecutor's activity, the conclusion can be drawn that he has an almost unlimited participation from the normative side in the various types of legal processes, and in the various phases of their development. According to Mladenov: „Currently, the three main types of legal process are the criminal, civil and administrative process (although there are many other similar ones, as exceptions or additions to the above). The prosecutor has his institutional burden in each of them, not only in the criminal process“ [18: 36]. This means that if bodies or officials from the executive branch are involved, the prosecutor must and can cooperate with them within the legal framework in the exercise of authority.


Moreover, according to Art. 145, paragraph 1, item 3 of the Law on Judicial Power, the prosecutor can assign the relevant authorities, in the case of information about crimes or illegal acts and actions, to carry out checks and revisions in a designated by him term, presenting him with conclusions and, upon request, all materials. To take just one example – according to the Tax and Insurance Procedural Code [8], the audit can be commissioned by the revenue authority designated by the territorial director of the competent territorial directorate and also by the executive director of the National Revenue Agency (NRA) or deputy executive director designated by him – for each person and for all types of obligations and responsibilities for taxes and mandatory insurance contributions – t turns out that the prosecutor has administrative authority (by virtue of the LJP) to provoke an audit by the NRA authorities. This is a special type of cooperation between a judicial authority and executive authorities, and that in a very narrowly specialized matter, such as tax control.


Also, the public prosecutor initiates administrative proceedings at his request when he considers that this is required by an important state or public interest. And because in Art. 24 of the CAP, the initiative to initiate administrative proceedings is possible on six grounds, the prosecutor's initiative is of the ex officio type and thus is equated to the initiative of the competent authority, the ombudsman, a superior of the competent for proceedings administrative body or another state body. Thus, to initiate ex officio administrative proceedings is the purest manifestation of the prosecutor's administrative power. It is more than clear that cooperation here is present and should be present, because the initiator of the proceedings is a body of the judicial power, and the real „owners“ of the administrative proceedings are bodies of the executive power.


Art. 154 of the Law on the Judicial Power is mandatory – the orders of the investigators in connection with the investigation are binding on all state bodies, legal entities and citizens. Pursuant to Art. 52, paragraph 1, Item 1, investigators are part of the circle of investigative bodies, and in accordance with Art. 193 they, together with the prosecutor, are also bodies of pre-trial proceedings.


The orders of the investigators are those non-final acts on the progress of the proceedings, which are primarily of a procedural nature. They can be related to subpoenas and messages, demanding documents or things, making opinions, and the like. In the true sense of the word, orders under Art. 154 of the Law on Judicial Power are not decrees in the sense of Art. 199, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure (CCP) – in the pre-trial proceedings, the prosecutor and the investigating authorities issue rulings. However, from the purely documentary side, the orders of the investigator can also use this strict form of act – each decree contains: data on the time and place of its issuance, on the authority that issued it, on the case on which it is issued; motives; dispositive and signature of the authority that issues it.


A bound administration is one that must follow a well-defined course of action, clearly and categorically stated either by the legislature or by a body of state power to whom the administration owes unconditional obedience. But while for the current legal norms the question of their unconditional obligation cannot be raised due to its axiomatic positive answer, in the case of subordination to a body of state power, the administration must examine at least two questions – the legality of this unconditional subordination and the initial formal validity of the act.


For the sake of correctness and consistency, it should be noted that bound administration is most often referred to by the term „bound competence“. However, the two legal institutes are only at first glance synonymous forms of the same legal phenomenon. In fact, bound administration terminologically refers to the organizational and procedural subordinate behavior of the team assisting the executive authority or acting as such (albeit from another authority), as well as the authority itself; while bound competence expresses the impossibility of choosing any authority to act in another way, except in a strictly defined way, when performing a procedural action, but above all – when issuing a legal act. Therefore, the tied administration can be seen as a manifestation in the highest form of cooperation of the three powers – in this case – between the investigator as a body of judicial power and an administrative body, as a representative of the executive power. The instructions to follow a well-defined behavior, stated clearly and categorically from one authority to another is a manifestation of cooperation – on the one hand – of guidance, and on the other – of following and execution.


The institution of the judge should be considered as the most important factor for cooperation between the executive and the judiciary. This is because only the judge definitively decides any legal case by force of res judicata, bringing facts and norms of the past to judgment at the time of making the decision in the case. The interpretation of the two disputing parties is always different. Summarizing in a short text this specific institutional essence of it, Mladenov explains that: „The judge, generally speaking, can take any side, but also interpret and apply the law in a third way, not argued by the parties. And because he daily and professionally carries out this interpretation and interpretation of facts to norms, the Judge is an explanatory public figure regarding the generally binding rules of conduct related to the relevant time period. This makes it bound to the theory and practice of hermeneutics, as an activity to clarify the meaning of initially difficult to understand (by an ordinary citizen, for example) texts“ [17: 64].

Pursuant to Art. 215 of the Law on Judicial Power, judges, in the performance of their functions, may request assistance from all state bodies, officials, legal entities and citizens who are obliged to provide it to them. It is a duty of cooperation of all – including the executive authorities – to the judges, as organs of the judiciary. It is additionally and repeatedly reinforced and detailed in the procedural laws, where the mandatory force of the acts of the court panels that have entered into force, as well as the sanctions for their non-fulfillment by the persons guilty of it, are spelled out.


Epilogue


Cooperation between the bodies of the executive and the judiciary is of extreme importance for the legal and democratic state, the rights and freedoms of citizens and legal entities.


The legal framework in Bulgaria for this is available – clearly spelled out, systematized in constitutional texts, detailed in procedural laws, accounted for in material and structural laws, thoroughly explained in judicial practice and analyzed in academic doctrine (legal, political, sociological, security and management sciences, others). If there is a need, this legal framework can be updated, changed and supplemented, according to the rules of the rule-making process.


At present, more than ever, a general statesmanship approach is needed by the two powers – the executive and the judiciary – whenever there is awareness and responsibility to the state and society for high results in the activities of the authorities and their administrations, within the framework of the law and in achieving the goals set in it. In the presence of the legal framework for this and in the absence of explicit prohibitions on this cooperation, everything depends on the specific law enforcement authorities and public officials in each individual case.


In the conditions of crises and dangers of any nature, this cooperation is already of a vital nature, because it concerns the legal order as an element of national security. The dynamism of this system requires an integral, systematic and immediate response to challenges and tasks of any nature, and one of the categorically necessary conditions for this is the interaction between the authorities, the most visible of which is the operational cooperation between the executive and judicial authorities – a principle under the rule of law.
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Децата като жертви на домашно насилие

доц. д-р Петър Тодоров

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Children as victims of domestic violence

Assoc. Prof. Petar Todorov, PhD

Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: A large part of the population where it is difficult to identify and recognize violence are children. Although the national legislation defines as a victim of violence and a child who has witnessed such an act, it is still difficult for professionals to implement adequate measures towards this group. Difficulties in identifying child abuse can come both from age-specific characteristics, related to the inability of children to formulate and report the act themselves, and from the exercise of control and prohibition by parents or guardians for this to happen. Last but not least is the problem related to the lack of long-term services for psychological counseling, support and monitoring the development of child victims of violence.

Key words: domestic violence, children, age characteristics, victim, support

Човечеството дължи на детето най-доброто.

Женевска декларация за правата на детето, 1924


С тези думи започва документът, който за пръв път регистрира на международно равнище социалната чувствителност на човечеството към децата и поставя началото на световното движение за удовлетворяване на техните потребности и интереси. Той „узаконява“ грижата за децата като „социална отговорност“ и определя социалното измерение на проблема за правата на тази специфична социална група [4: 6].


Проблемът за насилието над децата не губи своята актуалност както за изследователите му от различните научни направления, така и за специалистите, пряко ангажирани в работата с подрастващите. Този проблем ангажира вниманието и на широката общественост, което често намира отзвук и в медиите.


Конвенцията на ООН за правата на детето защитава детето от „всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено“.

Установена със закон забрана на физическото насилие върху деца е въведена в много държави по света. За отбелязване е, че телесното наказание не се одобрява, защото там, където то съществува, обикновено се използва по-често върху най-уязвимите деца – тези от „малцинствата“, децата с увреждания и по-често върху момчетата. Изглежда, че от една страна много се говори за насилие, тероризъм и войни по света, докато в същото време съществува проблем да признаем някои от нашите собствени (приети за приемливи) актове на нелегитимно насилие.


Държавата гарантира основните права на децата във всички сфери на обществения живот, а чрез органите за закрила на детето реализира конкретните мерки за защитата им от насилие. Дейностите, свързани със закрилата на децата от насилие, са различни и зависят от специфичните професионални задачи и функции на конкретния орган по закрила на дете.

Много фактори на обществено равнище и на ниво общност, както и на семейно и индивидуално ниво допринасят за изграждането на норми, ценности и нагласи, които увеличават риска от различни форми на насилие. Доколкото мнозинството от формите на насилие е трудно да бъдат обхванати, онези, които се извършват срещу деца, изглеждат особено осъдителни. Този важен акцент в изследванията критикува онези представи, които смятат, че децата, както и жените, които често изпитват насилие или принуда, имат личностни характеристики или външност, които по някакъв начин „стимулира“ подобно третиране.


Жестокото отношение е причина за много патологични изходи в развитието на детето. То най-често се проявява в неблагоприятна семейна атмосфера, която се запазва в продължение на много време. Тази атмосфера по принцип се създава от фигурите, които са призвани да защитават детските интереси и полагат грижи за неговото развитие.


Децата, които са жертва на насилие, изпитват противоречиви чувства – разкъсвайки се между страха и привързаността, между сигурността и несигурността, любовта и омразата, отчаянието и надеждата, че насилието няма да се повтори. Жестокото отношение може да е постоянно или непостоянно, да приема различни форми, но това, което остава неизменно, е злоупотребата с властта и контрола върху детето [12: 388].


За да се разбере виктимизацията от явлението „насилие“, е необходимо да се концептуализира непрекъснато насилието от най-ниска степен до най-тежките му форми на проявление. Може да се види сериозността като функция не само на степен на физическа свързаност с конкретен акт, но също и с честотата, контекста и значението на акта. Най-разпространената честота и модел на описаното насилие определят кои конкретни точки от актовете на принуда се приемат за „вътрешно насилие“.

Проявите на насилие по принцип могат да се разглеждат като несъзнателно изнасяне навън на вътрешните конфликти на индивида. В повечето случаи тези вътрешни конфликти са следствие от непреработени психотравмени преживявания, генерирани в детството на извършителите. Малтретираните деца трупат огромен гняв и разочарование към себе си, родителите си и света като цяло. Те формират базово недоверие, което силно затруднява процеса на социализация и формирането на балансирана самооценка. Децата са склонни да се чувстват виновни дори когато са наказвани безпричинно или са унижавани от родителите си. Като възрастни те продължават да изпитват огромно чувство на вина и дълбоки съмнения в личната си адекватност [13: 11].


В действителност „лошото поведение“ не би могло задължително лесно да бъде установено от детето в домашния контекст, където животът може би е твърде противоречив и сложен. Прототипът на насилие е вероятен в нормални степени, където хората, които бият, не се движат от рационални подбуди и нагласи и/или имат висок стрес, и/или са под влияние на алкохол/опиати [10: 152 – 160]. Самите извършители е твърде вероятно в някакво минало време да са били жертва на насилие. По-нататък това сложно признание по един или друг начин за „да“ и „не“ на насилието е заложено в същността на анализа на нормите, ценностите и нагласите към насилие.


Начинът, по който възрастните се държат и генерират у децата ценности, може както в краткосрочен, така и в дългосрочен план да има много значителни и съществени личностни и социални последствия не само по отношение на техните, но и по отношение на всички деца, като формира устойчиви нагласи към насилие.


Естеството на насилието е един от факторите, които трябва да се вземат под внимание в оценката на тежестта, друг е честотата на извършените насилнически действия. Повечето форми на насилие циклично се реализират в утвърдени модели на насилие, на които децата стават свидетели или жертви. Младите хора възприемат като една от основните причини за оказаното върху тях насилие заучения модел на поведение от родителите и роднинския кръг, т.е. това, което извършителят е научил при реализиране на собственото си възпитание. Честотата на насилствените действия не е пряко обвързана с усвоените модели на поведение, но пък може да се каже, че е обусловена от тях.

Това преживяване на страх, или по-вероятно на „терор“, се явява ключова характеристика на домашно насилие за повечето жертви. Най-често терминът „насилие“ се използва от повечето хора, когато се позовават на извършени действия, които плашат жертвата.

Влиянието на родителския контрол върху изграждането на модели на насилническо поведение при децата е по-силно при свръхстриктна дисциплина, отколкото при по-внимателни подходи, упражнявани от родителите. Когато родителите проявяват устойчива политика по отношение на възпитанието на своите деца, независимо дали е наказателна или мотивирана от любов, има значително общо снижение на отклоненията. Колкото са по-разединени и непоследователни, толкова се увеличава рискът от отклонения, в т.ч. от прояви на насилие [7: 14 – 19].


Връзката привързаност – дисциплина в отношенията между родители и деца има сложно влияние върху избора на девиантен модел на поведение от страна на децата. Особено значими се очертават ролята на бащата и неговият авторитет пред децата. Възпитателните практики имат влияние върху отклоненията главно посредством развитието на агресивна личност. Има значителна корелация между родителските наказания на момчетата, които демонстрират привързаност към родителите, и ефекта на тези наказания върху отхвърлянето на родителите от страна на децата. Тези момчета впоследствие в по-ниска степен възприемат родителските стандарти и ценности и по различни начини се стремят да им се противопоставят.


Семейните отношения са основополагащи за развитието на детето. В пространството на семейните отношения се изграждат идентичността, базовото чувство за вътрешно благополучие, задоволяват се потребностите от доверие, сигурност и значимост. Детето зависи от характера на семейните отношения – от любовта, загрижеността, разбирането. Привързването, основано на загрижеността и обичта, създава сигурност, която е необходима за развитието на вътрешната автономия и разгръщането на способностите.

В диалогичните отношения с авторитетните фигури детето развива способности за саморегулиране, което разширява пространството на свободата и отговорността към собствения Аз за справяне със стреса в различните жизнени ситуации.


Това, че проблемът за системното и циклично насилие често се предава между поколенията, е ясно за това дете, както и за други в изследването на Д. Индермаур, който отбелязва, че „младите хора разбират, че една от причините за домашно насилие е онова, което извършителят е научил в своето собствено възпитание“ [17: 4]. За съжаление, тези важни твърдения обикновено се коментират в случаите, които се отчита участие на перверзен „непознат“ или „педофил“, който издевателства върху уязвими деца.

Важно е все пак, че родителите, които са отговорни за отглеждането и благосъстоянието на децата, се опитват да ги научат да разпознават „насилствени и неподходящи социални реакции“, демонстрирани от други възрастни. Макар повечето от родителите и възрастните да правят всичко необходимо за децата, за да ги научат на позитивни ролеви модели, познание като обучение в родителство, емпатия и емоционално инвестиране често не фигурира в реалния свят на техния собствен опит. А проблемите, с които много хора живеят, само засилват най-лошите норми, ценности и нагласи.


Факт е, че повечето млади хора отхвърлят употребата на насилие. Неравенството между половете е дебат, подчертаващ необходимостта от по-строго и критично мислене в тази област. Признанието, че насилието не е единствено явление, а дескриптор, използван в различни контексти, посочва необходимостта от това да се правят значими различия, които са важни за планирането, политиката и финансирането на дейностите за превенция на домашното насилие [16].


Наличието на други променливи има допълнителен или мултиплициращ ефект, чийто размер е от приложно значение за програмите за превенция и ресоциализация на децата. Има нарастващо осъзнаване, че домашното насилие може да има разрушителен ефект върху тези деца. Най-непосредствената нужда на децата е една – грижа и предотвратяване от обременяващото ужасно наследство.


Проблемът е многофакторно детерминиран от личностни, психологични, социално-битови, етнокултурни, икономически и екологически характеристики, в изясняването на които са ангажирани различни клонове на научното познание – медицина, психология, педагогика, социология, право и др.


Последствията от пренебрегването на детето са сложни и комплексни и зависят както от възрастта му, от вида, честотата и продължителността на неглижирането, така и от наличието на добре развита и достъпна мрежа за социална подкрепа за децата и техните семейства; oт своевременната реакция и намеса на отговорните институции и специалисти; от качественото и навременно предоставяне на социална услуга от орган по закрила на детето; от отношението на родителя към проблема и готовността му за сътрудничество със съответните специалисти; от нагласата му за активност и лична ангажираност за решаване на проблема [5: 91 – 118].


В специализираната литература по проблемите за насилието над детето се открива аналогичен смисъл на дефиницията, според която то се разглежда като „пренебрегване на потребностите на детето“, „пренебрегване на интересите и нуждите на детето“ [2: 200 – 201] или „неспособност на родителя (настойника) да осигури детето с подходящи грижи, удовлетворяващи потребностите, характерни за възрастта, които детето не е в състояние да си осигури само“ [11]. Като синоними на „пренебрегване“ се употребяват също така понятията „неглижиране“
 или „занемаряване“. С. Бъчева използва също така израза „липса на родителска грижа“ вместо понятията „неглижиране“ или „пренебрегване“.

В различни публикации по проблема авторите най-често се обединяват около тезата, че пренебрегването има три разновидности – физическо, към което отнасят и медицинското неглижиране; образователно; и емоционално [5: 91 – 118].


За физическо неглижиране може да се говори при наличие на незаинтересованост от страна на родителя за осигуряването на базисни потребности на детето от храна, облекло и подслон; при отказ и/или забавяне на здравни грижи (непредоставяне или неприлагане в съответствие с предписаното медицинско лечение, напр. имунизации, хирургични интервенции, лекарства); при изоставяне на детето; при изгонването му от жилището или отказ да бъде прието обратно в дома, когато е избягало и се е върнало или е било намерено от компетентните власти; при неадекватен родителски контрол и допускане детето системно да изпада в състояние на безнадзорност.

Образователното неглижиране се отнася до незагрижеността на родителя за образователното развитие на детето, и по-конкретно за редовната посещаемост на учебните часове, незаписването или спирането на детето от училище, т.е. невъзможността или нежеланието да се съобразят с държавните изисквания за посещаване на училище, неосигуряване на други образователни потребности на детето и на потребности от социално развитие и постижения.


Емоционалното неглижиране включва в себе си прояви, като неадекватно отглеждане и предоставяне на афективни грижи; допускане детето да е системно малтретирано от друг член на семейството; позволяване на употреба на упойващи вещества и алкохол или друго маладаптивно поведение; отказване на психологични грижи за детето.


Тези дефиниции са пряко свързани с проблема за родителския капацитет или способността на родителя/лицето, полагащ/о грижи за детето, да го отглежда правилно и ефективно, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите му, т.е. да се справя с обема родителски задължения, свързани с осигуряването на безопасна, спокойна и хармонична среда за неговото развитие.


Причините за неглижирането на детето могат да бъдат както обективни, така и субективни, и са свързвани предимно с активното или пасивното поведение на отговорния за отглеждането и възпитанието на детето възрастен. В този смисъл се очертават три типа родители. При първия тип пренебрегването на детето е в резултат на ограничен или липсващ опит у родителите за полагане на грижи, което може да е следствие на ниската им възраст; на слабата им образованост и невежество; на социална изолация; на критични събития, като безработица, недостиг на средства за съществуване; на раздяла на брачните или съжителстващите партньори; на липса на подкрепа в семейната микрогрупа или на значими други. При втория тип неглижирането може да се разгледа като проява на овладян в миналото опит, т.е. това са родители, произхождащи от хаотични, малтретиращи и неглижиращи семейства. При следващия тип пренебрегването е обусловено от наличието на личностни и емоционални разстройства, психични заболявания или зависимости у отглеждащия детето [11: 129].


Зад тези причини прозират редица проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на детето, както и нарушения във функционирането на семейната институция. Съгласно Семейния кодекс родителят има правото и задължението да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Той трябва да отглежда детето, да формира възгледите му и да осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност.


Ролята и значението на семейството за формиране на личността са специфични и неизпълними от друга социална институция. Тази значимост и специфичност произтичат от факта, че то е „първото социално обкръжение“ на детето, в което се полагат основите на личността, в което се овладяват първите модели на поведение, първият социален опит [2: 15]. Уникалната роля на семейството е пряко свързана с основните му задачи – физическото и духовното възпроизводство на човека. То е базисната институция, в която детето получава необходимите материални и емоционални средства за живот. Родителите трябва да осигурят възможности за задоволяване както на физиологичните му потребности, така и на потребностите му от емоционално общуване.


Степента на влияние на семейството върху процесите на формиране и социализиране е показателна, ако се проследят променящите се тенденции при дефиниране на неговата същност. Ако преди семейството се е схващало главно като биологична и възпроизводствена единица, то днес се разглежда като „естествено житейско обединение, включващо всички личности, които се идентифицират с него и са повлияни от него посредством циркулиращо споделяне на емоции“ [2: 15], т.е. динамиката на семейните отношения и емоционалният климат в него се приемат като решаващи.


Паралелно с безспорните конструктивни функции на семейството, с потенциалните му възможности да оказва подкрепа на членовете си е доказано и неговото деструктивно, асоциално и криминогенно влияние, което е продиктувано от дисхармонията на отношенията в него.


Ако се приеме водещата роля на семейството и характерът на ранните взаимоотношения в него за нормалното или патологичното развитие на личността, за изграждането на доверие или недоверие към външния свят, то първоизточникът на аномалните поведенчески прояви на детето следва да се търси в случаите, когато семейството или не съществува за детето (детето е отглеждано в извънсемейна обстановка), или когато липсва позитивна емоционална връзка между родителите и него. Лишаването на детето от родителски грижи, внимание, любов и психическите последици от това се означават с понятието „депривация“.

Последствията са различни по вид, тежест и продължителност. Те зависят от количествените и качествените особености на полаганите за детето грижи до момента на неговото депривиране, а също и от възрастта му, тъй като тя определя степента и вида на разстройството.


Като цяло емоционалното неприемане от родителите е обстоятелство, което травмира детската психика. В стремежа си да замести нарушената релация родител – дете то търси алтернативни на тях, като често осъществява контакти, от които овладява „отрицателни стереотипи на поведение“ или бива манипулирано по начин, превръщайки го в обект на престъпни посегателства [14: 50].


Конфликтите в семейната общност могат да бъдат разгледани на две нива: конфликти и неразбирателство между родителите и противоречия и конфликтни взаимоотношения между родителите и децата.


Конфликтните отношения на ниво родители възникват и протичат на различна основа: от емоционална и характерова несъвместимост, проява на неуважение и незачитане на партньора, през наличие на насилствени елементи в отношенията им, до крайни възгледи и позиции във връзка с възпитателните им функции и отглеждането на потомство. Това неминуемо създава проблем за самото дете, защото то е раздвоено и объркано по отношение на правилната оценка на избора на собствени ценности, която в процеса на развитие и съзряване му предстои да направи [6: 106].


Независимо от съдържателната обусловеност противоречията между тях, и особено разпадането на семейството (разтрогването на брака, раздялата на родителите, намиращи се във фактическо съжителство, или честата смяна на партньора на единия родител), се преживяват остро и болезнено от детето.


При тези семейства основният риск се крие в „бягството от родителската роля и предоставянето на другия родител, на прародителите или на детските заведения“, при което „детето расте в перманентен дефицит на родителска любов“, чиито проекции в детското съзнание намират израз в чувствата за нежеланост и необичаност, което може да се превърне в трайна личността нагласа [2: 63]. Много често то счита, че причините за неразбирателството между родителите му се коренят в него. Това поражда негативни емоционални изживявания, които нерядко са в основата на редица асоциални прояви – бягства от дома, скитничество, суицидни опити, кражби, агресивни отношения и други, целящи да насочат родителското внимание към детето. В някои случаи асоциалната или противоправната позиция, която заема детето, е в определена степен несъзнателна и целяща да изрази детския протест. В други случаи тя се основава на недостатъчния му опит и зрелост да прецени своите реакции и вярването, че чрез дистанцирането си от родителите те ще превъзмогнат конфронтацията помежду си. В редица ситуации обаче насочеността на детето към деструктивни форми на изява е преднамерено избрана, тъй като освен родителското внимание то счита, че може да постигне и укрепване на семейната цялост.


За психичното здраве на детето еднакво влияние оказва както индиректното му участие в насилствени отношения (като наблюдател), така и ако бъде пряк обект на агресивни актове. У такива деца се наблюдава нарушена адаптация към най-близкото социално обкръжение, засилват се тревожността, чувствата на несигурност, изолация и отчуждаване. Като компенсаторни механизми се отчитат проявите на физическа или вербална агресия към околните, а като последица – формиране на недоверие както към най-близката социална група, така и базисно недоверие към възрастните и институциите като цяло. При системно малтретиране бягството от дома е спасение за тези деца.

Интензивен източник на напрежение се съдържа в парадоксалните отношения в семейството, налагани от родителите – във взаимоотношенията помежду си желаят да установят принцип на егалитарност, като едновременно с това се стремят да запазят доминиращи и авторитарни позиции спрямо децата.


Тази противоречива ситуация се възприема от детето и провокира съответна реакция. Стремежът му към еманципация във всички сфери на живота, и особено от родителите, а от тяхна страна – системното му непризнаване и опити да бъде неутрализирано чрез тактиката на диктата, на императивното изискване и послушание, на използване на „пълната материална зависимост на подрастващия от родителите“ за постигане на емоционална привързаност и съхраняване на родителския авторитет, генерира остър конфликт [2: 28]. Често решаването му се изразява в отчуждение от значимите до този момент – родителите, заместване на семейната среда с нова, по-малко потискаща и репресивна, напускане на училище, търсене на работа или осигуряване на средства чрез кражби, грабежи, незаконна търговия, проституция и др.


Като цяло конфликтните взаимоотношения в семейството (скрити или явни), естеството на техния характер, честотата и интензитетът на проявлението им се отразяват върху детето, като последиците са различни отклонения в психичен и социален смисъл. Един от сериозните проблеми, които възникват като проявление на конфликтните семейни ситуации или на слабостите в социализиращото въздействие и контрол от страна на родителите, е изпадането на детето в състояние на безнадзорност. Изгонването или бягството на детето от дома е фактор с изключително силно влияние върху противоправното поведение на децата. Напускането на дома автоматично свързва детето с улицата, и главно с негативните въздействия [3: 82].


Аналогични биха били поведенческите прояви у деца, отглеждани в семейство с асоциална ориентация (наличие на родители алкохолици, наркомани) или криминално проявени. Възпитателните приоритети на този тип семейства частично или тотално се разминават с ценностите, нормите, изискванията на социума и установения правов ред. Налице е стихийно социализиращо влияние и преднамерено, целенасочено въздействие върху детето за формиране у него на асоциално съзнание и поведение [1: 401].


Проекциите и последствията от образователното неглижиране се откриват в нарушената социализация на децата, в повишаването на социалните рискове в техния живот, като например въвличането им в най-тежките форми на детски труд (детска проституция, детска порнография, използването, доставянето или предлагането на деца за незаконни дейности, в частност за производство и трафик на наркотици или работа, която по своето естество или при обстоятелствата, при които се упражнява, е възможно да увреди здравето, безопасността и морала на децата).

Отношението към бъдещето на децата е множествено детерминирано както от техния семеен и институционален опит, така и от специфичните социокултурни вярвания и очаквания, споделяни от връстниците и значимите възрастни. В случай, че бедната на познавателен, на емоционален и социален опит среда и физическо, психическо, морално и образователно депривиране са доминантни в процеса на социализация на детето, вероятността тази среда да го превърне в социален аутсайдер, неспособен да реагира на проблемна ситуация дори и чрез обичайно поведение, е твърде голяма.


Констатирането на подобен краен резултат във формирането на младия човек означава, че системата за закрила на детето в най-общ план не е съумяла да реализира своевременно своите функции по идентифициране и подпомагане на деца и семейства в риск. Това от своя страна налага да се очертаят, разгледат и анализират законовите и практическите възможности на специализираните служители за работа с деца в полицията по случаи на пренебрегване на детето.


Децата, преживели домашно насилие, изпитват трудности при социализация – при тях често са нарушени връзките с възрастните, няма изградени навици за общуване с връстниците, не притежават достатъчно ниво на знания и ерудиция, за да могат да имат авторитет в училище и др. Решение на своите проблеми децата – жертви на насилие, често намират в престъпна, асоциална среда, което нерядко е свързано с формиране на пристрастие към алкохол, наркотици, като започват да крадат и извършват други действия, преследвани от закона.


Както се каза по-горе, който и да е вид насилие формира у децата такива личностни и поведенчески особености, които ги правят малко привлекателни за околните, и дори опасни за обществените отношения.


Обществените загуби в резултат на насилието над децата представляват преди всичко загуба на дееспособни членове на обществото вследствие на нарушеното им психическо или физическо здраве, ниското образователно и професионално ниво. Това е загуба в тяхно лице на родители, които са способни да възпитат здрави във физическо и нравствено отношение деца. Накрая това е „възпроизвеждане на насилие в обществото, като бившите жертви сами често стават насилници“ [8: 611].
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Abstract: The democracy was born in the city-state of Athens in 507 BC, and existed for about two centuries (508-322 BC). Aristotle classified this form of government as erroneous. This is the beginning of the discussed topic. The purpose of the considered opinion is not to propose solutions, but to draw attention of scientists from various research directions and of the constructors of democracy from legislative institutions and competent decision-making organizations to the problems of democracy. Some complex problems of democracy, the paradoxes in the theory of multi-criteria decision-making, the modern citizen in the digital epoch and the risks of democracy are presented sequentially. Finally, cautious optimism is expressed for the formation of a critical mass of young risk management professionals. The university education system is beyond education in risk management in digital epoch under the conditions of turbulence and multipolarity. The last sentence is the appeal „to make democracy more real and more human“.
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Democracy: Government of the people, by the people, for the people.


Abraham Lincoln (1809-1865)


U.S. President


Начало


Около V в. пр.н.е. в много общности се появяват различни начини на групово вземане на решения като някаква форма на демокрация. Приема се за място на раждане на пряката демокрация градът държава Атина през 507 г. пр.н.е. Демокрацията (от гр. ез. демос – народ, и кратос – сила, власт) е народовластие.

Атинската демокрация съществува близо две столетия (508 – 322 г. пр.н.е.). При нея атинският гражданин е основната фигура, която участва в управлението на държавата, а робите работят за осигуряване на икономическото съществуване на тази държава.


Аристотел в „Политика“ класифицира държавните форми като правилни, когато управлението е за общото благо на полиса и неговите членове, – монархия, аристокрация и полития, и неправилни – тирания, олигархия и демокрация, при които управлението е в интерес единствено на самите управляващи.


Според Аристотел има пет вида демокрация и последният вид е крайната демокрация, при която управляват всички граждани. Той определя като законна и положителна всяка демокрация, при която има върховенство на закона, а като отрицателна – при която върховната власт не принадлежи на закона, а на демоса.


Анализи на елинската демокрация са достъпни в монографичните изследвания [2; 4; 7].


Целта на това мнение не е предлагане на решения, а привличане на вниманието по проблеми на демокрацията на учени от различни научни направления и на конструктори на демокрацията от законодателните институции и компетентните организации за взимане на решения.


Скритата надежда е това „привличане на вниманието“ да предизвика очакван резонанс.


След началото


Днес без усилия се констатира, че за демокрацията като медиен продукт се пише и говори навсякъде в произволен словоред.


В мрежата може да се прочете, че демокрацията като обществена практика на държавната сцена често е подчинена на корупция, олигархичен елит, чужди влияния и интереси и по дефиниция е с вградени нормативни дефиниции, партийнополитически изкривявания от брокери на властта, несправедливости и рискове от различен произход.


Един поглед върху демокрацията от съвременници е следващата непретенциозна извадка от реплики в пъзела народовластие без ретуш, с отворен край.


Д. Димитров: Като своеобразни бисери просветват идеите за непреходността от изграждане на една космополитна демокрация и едно световно федеративно правителство, основано върху принципите на демокрацията [4].


Г. Манолов: Демокрацията не е „контрабандна стока“, а цивилизационна ценност на нашата епоха [8].


И. Арегуин-Гофт: Големите данни и изкуственият интелект могат да защитят демокрацията или да я унищожат [1].


J. Locke: Демокрацията е измислена теория, а не морална истина. Това е конструкция на злото, която е създадена, за да олицетворява свободата, като същевременно запазва хватката на закона над хората. (…) Демокрацията е да правиш роби и господари на робите [19].


Ж. Желев: Обективно фашизмът помага на нашите представи за демокрация да бъдат съществено допълнени и уточнени. Ние знаем вече, че изкарването на улицата в отделни буржоазни страни да манифестират или „протестират“, да носят факли или ентусиазирано да маршируват не значи никаква демокрация, (…) демокрацията значи такава структура на обществото, където за отделната човешка личност са гарантирани основните граждански и политически свободи… [6].


Фр. Фукуяма: Макар исторически да е имало форми на легитимност, в днешния свят единственият източник на легитимност е демокрацията [17].


Ц. Тодоров: Демократичното развитие на света преминава през три вълни. Първата е свързана с революционни и колониални войни, втората вълна включва комунистическия проект и третата вълна – налагане на демокрацията чрез бомби [15].


Ю. Н. Харари: Нима е възможно преди 30 години хората да са били готови да рискуват ядрено унищожение, защото са вярвали в комунистическия рай? След 100 години нашата вяра в демокрацията и човешките права могат да изглеждат също толкова непонятни за потомците ни [18].


Ф. Р. Патури: Идеалната демокрация е невъзможна, защото води до самоубийство на системата [10].


Д. Димитров: В дългосрочен план трябва да очакваме известна ерозия на демокрацията, доколкото сме свидетели на все повече отдалечаване, обезверени и преситени от изискванията на максималната демокрация [5].


У. Бъфет: Все още сме демокрация, но в рамките на моя живот започнахме да се движим към плутокрация [9].


Д. Димитров: Все по-трудно можем да разчитаме на спасителните идеи на съвременната либерална демокрация, които отдавна са вече в криза [3], (…) Демокрацията не може да гарантира, че нейните граждани ще бъдат богати, здрави, мъдри, справедливи или спокойни, а още по-малко щастливи [2].


И. Попчев: В обществото, което се управлява пасивно от свободния пазар, организираната алчност винаги побеждава неорганизираната демокрация. (…) От математическа гледна точка демокрацията е невъзможна [11].


Потокът от реплики агресивно расте в информационното пространство и е свободен за изследване и коментари от различни подиуми.


Днес демокрацията поставя много нови, все по-комплексни проблеми, а изброяването им е далеч от едно кратко мнение.


Може да се започне с това, че като цивилизационна ценност в демокрацията се вкарва митичен, а често и лечебен смисъл с възможности и за износ. Нещо повече. Демокрацията е причина за остри стълкновения не само на политическата, научната, икономическата, комуникационната, но и на военната територия. С името на демокрацията се вплитат човешки съдби, агресия и жертви. Появяват се нови парадигми, теории, идеологии, закони, партии, движения, институции, технологии, привилегии, мрежи от наративи, светове от фикции, мечти и илюзии. Всичко е с отворен край и чака своите решения.


Задължително тези решения трябва да отчитат рисковете в парадоксите на демокрацията и рисковете за човека в цифровата епоха [11; 14; 16] и в условията на турбулентност и многополярност.


Парадокси


В теорията на решенията, и по-точно в теорията за вземане на многокритериални решения определен интерес представляват парадоксите на вземане на решения (избора) на: М. Я. Острогорски, Симпсон, маркиз Дьо Кондорсет (Мари-Жан-Антоан Никола дьо Карита) и Кенет Дж. Ероу [10; 11].


Накратко от гледна точка на демокрацията ще бъдат представени парадоксите последователно.


М. Я. Острогорски в труда си от 1930 г. „Политически партии и демокрация“ е обърнал внимание, че може да се получи грешка при гласуване по правилото на мнозинството, когато няколко въпроса се разглеждат заедно. През 1976 г. това съждение се развива и се нарича „парадоксът на Острогорски“ в парламентарната демокрация. Един пример разбираемо накратко е изложен при избора за само двама кандидати X и Y, а основните предизборни теми са: поведение спрямо САЩ, в случай че планират нови войни; регулиране на разходите за енергийни нужди и субвенции (държавна финансова поддръжка) за определени дялове от икономиката [10].


Партията X предлага: 1) никаква подкрепа на САЩ; 2) намаляване на разходите за енергийни нужди и съкращаване на субвенциите.


Партия Y естествено предлага обратното: 1) подкрепа на САЩ; 2) увеличаване на разходите за енергийни нужди и запазване на субвенциите.


Избирателите се разделят на четири големи групи, които имат различни предпочитания към предложената политика.


Избирателна група А (20 % от гласовете): никаква подкрепа на САЩ; увеличаване на разходите за енергийни нужди и запазване на субвенциите.


Избирателна група В (20 % от гласовете): подкрепа на САЩ; намаляване на разходите за енергийни нужди и запазване на субвенциите.


Избирателна група С (20 % от гласовете): подкрепа на САЩ; увеличаване на разходите за енергийни нужди и съкращаване на субвенциите.


Избирателна група D (40 % от гласовете): никаква подкрепа на САЩ; намаляване на разходите за енергийни нужди и съкращаване на субвенциите.


Ако се сумират предпочитанията на гласоподавателите, се оформят следните приоритети: никаква подкрепа на САЩ са 60 %; намаляване на разходите за енергийни нужди са 60 % и съкращаване на субвенциите са 60 %.


От друга страна избирателите ще изберат партия, в която според тях предимствата са повече от недостатъците.


Избирателна група А (20 %) – партия Y, защото тя иска увеличаване на разходите за енергийни нужди и запазване на субвенциите.


Избирателна група В (20 %) – партия Y, защото тя предлага подкрепа на САЩ и запазване на субвенциите.


Избирателна група С (20 %) – партия Y, защото тя иска подкрепа на САЩ и увеличаване на разходите за енергийни нужди.


Избирателна група D (40 %) – партия X, защото тя предлага никаква подкрепа на САЩ, намаляване на разходите за енергийни нужди и съкращаване на субвенциите.


Партия Y получава 60 % от гласовете и излъчва правителство, но 60 % от всички избиратели са против всяка една от целите ѝ и следователно тази партия не изразява волята на мнозинството. Тогава всички гласоподаватели се чувстват измамени [10].


Следващият парадокс е Simpson’s paradox, който е известен статистически феномен. При него връзката между две променливи и популации се появява и изчезва или обръща, когато популацията се разделя на субпопулации. Например две променливи могат да бъдат положително свързани в една популация, но да са независими или дори отрицателно свързани във всички субпопулации. Парадоксът от гледна точка на теорията на вероятностите не е проблематичен, но изглежда изненадващо за много хора. Известни са приложения при: некатегорични данни или нейна регресия; епидемиология и метаанализ; теорията на вземането на решения и принципа на сигурно нещо; философията на биологията и естествения подбор; политически въпроси (интерпретиране на данни за дискриминация); използването на статистика за оценка на изпълнението на задача.


През 1785 г. е публикуван труд на френския аристократ Мари-Жан-Антоан Никола дьо Карита, по-известен като маркиз Дьо Кондорсет. В този труд като математик той формулира основни идеи за управление на народа. Съвременната наука познава едно от най-важните му постижения като парадокс на Кондорсет – това е обикновено разсъждение, което изглежда приблизително така: членовете на дадено дружество искат да изберат председател. Кандидатите са Майер, Мюлер и Шулце. Една трета от избирателите (група А) предпочита Майер пред Мюлер и Мюлер пред Шулце. Друга една трета (група B) предпочита Шулце пред Майер и Майер пред Мюлер. Третата част (група C) предпочита Мюлер пред Шулце и Шулце пред Майер.


Следователно две групи (А и B) искат Майер пред Шулце, а само една (В) предпочита Мюлер пред Майер, т.е. Майер има две трети преднина пред Мюлер. Мюлер отпада. Две групи (В и С) предпочитат Шулце пред Майер, следователно победител е Шулце.


Това може да се каже по друг начин: групите А и С предпочитат Мюлер пред Шулце и само група В иска Шулце пред Мюлер – т.е. първо отпада Шулце. Групите А и В предпочитат Майер пред Мюлер и само група С – Мюлер пред Майер. Следователно печели Майер.


При третата перспектива победител е Мюлер.


Естествено, това е противоречиво. Резултатът от гласуването не зависи от гласоподавателите, а от начина на систематизация [10]!


Трудът от 1785 г. привлича вниманието на Кенет Джон Ероу (1921 – 2017 г.), който е водещ американски икономист, и заедно с Джон Р. Хикс получават през 1972 г. Нобелова награда за икономика. Основният резултат, върху който работи К. Дж. Ероу в докторската си дисертация през 1951 г. „Социален избор и индивидуални ценности“, е теоремата за невъзможността, т.е. парадоксът на Ероу в теорията на решенията. К. Дж. Ероу доказва, че не съществува избирателен метод, с който индивидуалните предпочитания да се интегрират в общо социално предпочитание, и поводът е трудът от 1785 г.


К. Дж. Ероу формулира четири фундаментални изисквания [10]:


(1) Процедурата на гласуване трябва да отразява индивидуалните предпочитания на определена група гласоподаватели.


(2) Когато всички предпочетат даден кандидат пред някой друг, това трябва да е валидно за цялата група.


(3) Изборът между две алтернативи трябва да е независим от други алтернативи и индивидуални варианти за избор.


(4) Не трябва да има избирател, чието предпочитание автоматично да означава предпочитание на групата (което е подобно на диктатура).


К. Дж. Ероу установява, че точка 3 не може да бъде изпълнена, защото не съществуват условия на гласуване, които да включват всички четири изисквания. Същинските демократични избори, които водят до правителство, представящо волята на гласоподавателите, са възможни само по изключение, т.е. само когато подадените гласове са абсолютно мнозинство. Следователно от математическа гледна точка демокрацията е невъзможна. Понеже това е известно, понякога се прави опит за корекция с евентуален втори или трети избирателен процес [10; 11].


Всеки парадокс внася некоректност при вземане на „вярното“ решение и то може да е някакъв частен случай. Практиката подсказва, че конструкторите на народовластието са далече извън парадоксите, а това внася определен трагизъм.

Отново от математическа гледна точка демокрацията при определен парадокс е в точка на бифуркация (от лат. ез. bifurcus – раздвоен), в която настъпва качествено изменение на раздвоение на даден обект или процес, т.е. възникват множество решения, а често и на нестабилност, непредсказуемост и риск в демокрацията [20; 21].


Цифрова епоха


Всеки учен и конструктор на демокрацията трябва да знае, че е в цифровата епоха и не е атинският гражданин от 507 г. пр.н.е. Днес гражданинът е „потопен“ в алгоритми, данни, изкуствен интелект и в нови неочаквани дълбоки технологии и е „деформиран“ от рисковете от кризи върху световни дългосрочни кризи.


Нека да започнем с няколко реда за данните.


Светът е пълен с различни сензори и е много вероятно да имаме със себе си сензори всяка минута, а данните, събрани от тези сензори, могат да бъдат съхранявани, анализирани, преобразувани и използвани. Могат да бъдат откраднати, използвани като свидетелски показания, за обучение на алгоритми, които управляват машини, правят прогнози, решават трудни проблеми, лекуват болести, както и да бъдат използвани за потискане, убиване и изтезания на хора.


Влиянието на анализа на данни, както и на всеки друг инструмент, върху живота на човека зависи от намеренията на собствениците му – в негова полза или във вреда. Примерът с Cambridge Analytica от 2016 г., когато бе уловена да използва данни от Facebook за идентифициране от нейните алгоритми на гласоподаватели, които няма да гласуват, е едно от доказателствата.


Твърде обобщаващо може да се приеме, че „данните са като суров петрол“, т.е. могат да бъдат преобразувани за различни неща и за различни цели [1].


Твърди се в религия на данните, че Вселената се състои от информационни потоци и стойността на всяко явление и субект се определя от неговия принос за обработка на информация… Петата симфония на Бетховен, финансовият балон и грипният вирус са просто три модела на информационен поток, които могат да бъдат анализирани с помощта на едни и същи основни понятия и инструменти [18].


Една начална стъпка срещу терора на данните е решението на Националния конгрес на Чили, който прие конституционна поправка и с това стана първата държава в света с нов вид човешки права – „невроправа“, с които гражданите са защитени от технологии, способни да контролират ума, да четат мисли или всяка друга злонамерена намеса в мозъка им [14].


Невротехнологиите включват мозъчни импланти, които могат да четат информация от мозъка или да го стимулират. Такива мозъчни импланти са одобрени сега само за няколко медицински състояния.


Всъщност 2022 може да е годината, в която невроправата ще станат гореща тема, вкарвайки младата невротехнологична индустрия и общността на човешките права в неудобни разговори. Новата харта за цифрови права на Испания включва раздел за невроправа, което може да инспирира ново законодателство.


Разбира се, освен подкрепа, има и твърдения, че Чили дава проблематичен пример за света и прибързаните му регулации не са били добре обмислени. Освен понятия, като „мозъчни данни“, които трябва да бъдат изяснени, поставя се и въпрос за философски дебат: „Какво означава да си човек?“. Изследователи се тревожат, че много невротехнологични компании притежават данни, които извличат от мозъка и могат да ги декодират, продават и правят, каквото си искат с тях. Тогава чувствате ли се неудобно, когато помислите колко много знае Facebook за Вас поради Вашата онлайн активност? А сега си представете, ако компанията разполага с Вашите мозъчни данни. Отговор има: регламентите са до голяма степен част от бъдещето [14].


Бъдещето в настоящето е примерът с алгоритъма за изкуствен интелект на изследователската компания GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer – 3), който е авторегресивен езиков модел, използващ дълбоко обучение, за да се създава човешки текст. По зададен първоначален текст като подсказка алгоритъмът създава текст, който продължава предложението. По написана проста инструкция за GPT-3 се иска да се напише академична теза с 500 думи, добавени научни практики и цитати вътре в текста. Алгоритъмът за дълбоко обучение GPT-3 е анализирал огромен поток текст – от книги, Wikipedia, разговори в социални медии и научни публикации, за да пише по команда. В резултат алгоритъмът написва академична статия за себе си. Първият съавтор на написаната статия е Изкуственият интелект, а това поставя много етически въпроси и може да преобърне процеса на публикуване [16].


Бъдещето в настоящето в обратен ред задава следния въпрос: Какво ще се случи в обществото, политиката и ежедневния живот, когато несъзнателни, но високопроизводителни алгоритми ни познават по-добре, отколкото ние сами се познаваме [18]? В настоящето еднозначен отговор няма.


В цифровата епоха интернет се определя като господар на света, която като че ли никой не владее, но в която всеки може да участва. Тази социална мрежа е не само платформа за разпространение на знания, информация и дезинформация, новини и лъжливи новини. Интернет е политическа и непреодолима геополитическа и геоикономическа форма на масово въздействие. Като господар на света е и обект на кибератаки и кибертероризъм. За интернет има широк кръг публикации, от които безкритично можем да прочетем само фрагментирано в няколко реда.


Ако представим на Гугъл и конкурентите ѝ свободен достъп до биометричните си устройства, до ДНК тестовете си и до медицинските си досиета, ще получим всезнаещо медицинско обслужване, което не само ще се бори с епидемиите, но и ще ни защитава от рака, инфарктите и болестта на Алцхаймер [18]… Гугъл ще ни посъветва кой филм да гледаме, къде да отидем на ваканция, каква специалност да изберем в университета, кое предложение за работа за вземем, дори и кого да ухажваме и с кого да сключим брак [18]… Гугъл ще може да отсее празните предизборни лозунги. Гугъл ще знае, че когато са болни, избирателите клонят малко по-надясно от обичайното, и ще компенсира това отклонение. Гугъл следователно ще гласува не според моментното ми душевно състояние и не според фантазиите на помнещия ми Аз, а според истинските чувства и интереси на сбора от биохимични алгоритми, познат като Аз [18].


Според цитирано изследване на Wu Yougon, Michal Kosinski, David Stillwell (2015): „Хората може би ще изоставят психологическите си преценки и ще започнат да разчитат на компютри, когато взимат важни житейски решения, например, когато избират как да прекарат времето си, професионалната си кариера или дори любовните си партньори. Възможно е такива решения, основаващи се на информационни бази данни, да подобрят живота на хората“ [18].


И като контрапункт за подобряване на живота на хората да припомним за „интимните неприятели на демокрацията“, че демокрацията е болна от своята прекомерност, там свободата се превръща в тирания, народът става манипулируема маса, желанието за утвърждаване на прогрес се изражда в кръстоносна амбиция. Икономиката, държавата и правото престават да бъдат средство за всеобщо процъфтяване и вече произтичат от процес на дехуманизиране. Има дни, в които този процес ни се вижда необратим [15].


Може би като последен контрапункт от мрежата да се маркира, че Илон Мъск твърди, че неговата Neurolink Corp разработва и провежда тестове с мозъчен чип за подобряване на когнитивните способности на хора с увреждания от Паркинсон, деменция и Алцхаймер, за сливане на мозъка с изкуствения интелект. Освен това в проектите на Илон Мъск е човечеството да стане космическа цивилизация.

Нека оставим без коментар взривното развитие днес на квантовата информатика, квантовия интернет и софтуерната безкрайност на платформите на технологичните гиганти и не само на тях.


Кратката разходка в мрежата категорично доказва, че всеки гражданин в цифровата епоха е „потопен“ и „деформиран“ от рисковете на средата и е „трансформиран“ във времето със съществени изменения в поведението, манталитета, критериите, целите и очакванията за бъдещето.

Ако всичко това не се отчита от конструктори и изследователи, е предпоставка и условия за риск на демокрацията [12].


Без да се отклоняваме от целта на изложението трябва неколкократно да се подчертае и обяви, че такава тема „риск на демокрацията“ е извън полето на мисленето и изследванията на обществото.

Предпазлив оптимизъм


Авторът на това мнение не е със самочувствена оценка за достигане на целта „привличане на вниманието“, поставена в началото. Надеждата за „привличане на вниманието“ от учени и конструктори на демокрацията може да бъде извикана и от актуалните проблеми на реалната обществена практика в остър дефицит на време и ресурси. Тогава импровизираната реакция безусловно не е рационалното решение, а за това има доказателства и в изследователската теория, емпиричните изследвания и в съдебната практика.


За да бъдем на „висотата на ежедневието“, както се изразява Макс Вебер, трябва да напуснем непорочния кръг на удобните безвкусни, но направени виртуозно анализи в лоното на обиталищата на властта, изолирани от реалността. Днес повече от всякога ни трябва мисъл – силна и проницателна, която е в съзвучие с времето, в което живеем [3].


Народовластието сега трябва да търси тази мисъл у млади изследователи и конструктори извън безплодното и безадресно „критикуване“ или „плач“ за демокрация – резултат от интелектуално сриване.


Може да се приеме, че целта е постигната, ако тези редове са допринесли за по-доброто разбиране за времето и пространството, в което сме, и ако всеки от нас възприеме и следва своето верую, че по проблемите на демокрацията без млади, талантливи и критично-конструктивни умове с творческо действие обществото остава безпомощно, без дневен ред, в илюзии за бъдещето.


А това верую също е една метафора на времето [13].


Намирането на решения на сложните дискусионни и рискови проблеми на демокрацията задължително изисква критична маса от млади професионалисти по рисков мениджмънт.


Университетската образователна система у нас е извън задължителното обучение по рисков мениджмънт в цифровата епоха и в условията на турбулентност и многополярност. Тогава формирането на критична маса се отлага за неопределено време и с тъга трябва да останем с предпазлив оптимизъм за бъдещето.


Всички ние, жителите на Земята, участваме днес в това приключение, осъдени сме да успеем или да се провалим заедно… Провидението не решава нашата съдба, а бъдещето зависи от волята на хората [15].


Да направим демокрацията по-истинска и по-човечна.

„No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.“


Sir Winston Churchill (1974 – 1965)


British prime minister
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Abstract: The article examines efficient usage of the sustainable development, public transport, and urban environment. These elements have their key component on the development of society. That’s why they must be properly analyzed. In our modern life a lot of different things have changed and regarding this objective the topic is with important effect.
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Корелацията, която се създава между използването на земята, от една страна, и обществения транспорт, от друга, в населените места, е доста сериозна. Градската мобилност и моделите, които са свързани с влиянието на реализацията и използването на поземлената площ, детерминират и атрактивността и достъпността на специфични туристически локации в градовете.

Тази концепция е изложена от множество автори, които са от различни сфери на обществения живот. Жилищата са с по-голяма финансова стойност в близост до централни бизнес райони и с по-малка стойност във външните зони. Тези модели също така прогнозират, че ако се вземат предвид транспортните разходи, хората, живеещи в периферните части на града, ще се сблъскат с по-високи транспортни разходи заради по-дългите разстояния и повече недостатъчни транспортни връзки на обществения транспорт, което от своя страна води до зависимост от ползване на лични автомобили. Като се има предвид евентуален компромис между жилищните и транспортните разходи, е възможно да се определят „прагове на достъпност“, за да се идентифицират домакинствата, които са изправени пред подобни разходи. Следователно общественият транспорт може да бъде механизъм, който произвежда, поддържа и/или намалява условията, предразполагащи към бедност и неравенство. Необходима е политика на държавно ниво за създаване или подобряване на транспортната инфраструктура, която да редуцира негативните ефекти.

Сравнително често ползите от транспортните проекти като цяло не се разпределят справедливо. По този начин транспортните интервенции биха могли да генерират противоречиви резултати за обществото, създавайки социална фрагментация в негативен аспект. Намаляването на неравенствата в различните им измерения и гарантирането на достъп до редица градски услуги са в основата на целите за устойчиво развитие. В контекста на градския транспорт тези въпроси се превръщат във въпроси на точно формулираните цели, а именно как разходите и ползите от транспортните системи са разпределени към момента и как те трябва да бъдат разпределени за в бъдеще. Следователно въпросът, който възниква, е дали има групи от населението, които са систематично поставени в неравностойно положение по отношение на достъпа до мобилност, липсата на достъпност, финансовите разходи за транспортни услуги и излагането на негативни външни фактори. Тези четири фактора определят термина „транспортна бедност“. Те са особено важни за районите в Република България, в които социалната сегрегация и неравенството са високи. Традиционният подход за приложение на обществения транспорт води до базирани решения в градовете, насочени към намаляване на автомобилния трафик чрез увеличаване на скоростта и транспортния капацитет. Тези елементи са важни и от гледна точка на националната сигурност.


От съществено значение са проучванията на градския транспорт. Нужно е той ефективно да отговаря на потребностите на хората в населените места, като се има предвид, че връзката между бедността и обществения транспорт често липсва или не е адекватно разгледана нито в литературата, нито в разработването на инфраструктура и публични политики, свързани с транспортни проекти. В тази опция са разгледани няколко пропуски в научните изследвания. Първо, проучването е за това колко различни социално-икономически групи са засегнати от използването на транспортната система и външните фактори. Генерирането на нова методология за цялостен анализ на неравенствата, свързани с обществения транспорт, представлява важен аспект от проучването. Второ, като се имат предвид широкоразпространеният интерес към мобилността както като причина, така и като следствие от социални различия, и резултатите от различни изследвания, тази теза допринася с критичен преглед на литературата от нарастващи научни трудове, които осигуряват оценки, базирани на достъпност в Република България. Трето, анализът на достъпността на обществения транспорт [1: 31], предложен досега в литературата, обикновено не взема предвид нивото на обслужване на транспортната система, както се възприема от потребителя, нито качеството на пешеходната среда при достъп до спирки на обществения транспорт. По тази причина съответната теза осъществява методологически принос за разширяване на концепцията и привеждане в действие на достъпността, включително използването на различни по вид методи.

От една страна, количественото доминиращо направление, включително възприеманото ниво на обслужване по отношение на мерките за достъпност по потребителски анализ и обратна връзка и качеството на градска транспортна инфраструктура. От друга страна, допълващо качествено направление, предлагане на нова теоретична рамка за подобряване на количествения анализ на достъпността чрез качествено събиране и анализ на данни. Тези обстоятелства биха довели до подобрение в три важни аспекта на живота, а именно образование, финансова равностойност на базата на изминато разстояние и съответния времеви период и подобряване на социалната интеграция. Съчетавайки данните за доходите, жилищното настаняване, транспорта и преброяването, разпределението на жилищните и транспортните разходи се оценява, като се използват вероятностни функции.


Основната цел е да се проучат проблемите на достъпността, получени от взаимодействието на обществения транспорт и как този въпрос допринася за намаляването на неравенството и бедността в градовете.


· Описание и количествено определяне на свързаните с транспорта неравенства сред социално-икономическите обществени групи.

· Разглеждане на основните постижения и предизвикателства в академичните трудове, посветени на социално ориентирани оценки на достъпността в градовете в Република България.

· Анализиране на достъпността до спирки на обществения транспорт, характеризиращи качеството на градската транспортна среда.

· Дефиниране, изчисляване и тестване на нова мярка за достъпност до възможностите чрез обществен транспорт, включващ нивото на обслужване, надеждността, времето за изчакване, времето за ходене, трансферите и комфорта, възприемани от потребителя, и анализиране как тези допълнителни елементи намаляват или подчертават текущите пропуски в транспортната дейност.

· Разработване на теоретична рамка за анализ на качествени атрибути, които водят до подобряване на достъпа до възможности в рамките на градовете, подобряване на достъпността, характеризиране според визията на потребителя при пътуване с автобусен транспорт.

· Оценка на прогресивността на настоящия и алтернативния обществен транспорт.


· Схема на тарифи, осигуряваща на населението с ниски и средни доходи по-достъпен обществен транспорт.

· Разбиране и измерване на достъпността към жилищата и обществения транспорт на ниво домакинство.

· Свързаните с обществения транспорт ползи и разходи са неравномерно разпределени в населените места в Република България.

· Необходими са концептуални и методологични подобрения за по-добри оценки, икономическа и политическа воля за повишаване на нивото на обществения транспорт.


· Нивата на достъпност чрез обществения транспорт между градските райони са различни поради нееднаквото транспортно ниво на обслужване, концентрацията на транспортна активност, увеличавайки неравенството между гражданите.


· Неравенството в достъпността се увеличава, ако анализът включва качеството на градската среда и относителното възприемане на различните обстоятелства, които влияят на нивото на обслужване, изпитвано, когато хората използват обществения транспорт.

· Необходимо е да се вземе предвид и зелената енергия като важно обстоятелство и имплементирането ѝ в този вид транспорт, водещо до нови предизвикателства [3: 5].

Контекстуални фактори, като социално-икономически статут, местоположение на жилищните части, свързани с мобилността, застроената среда и наличните транспортни алтернативи, определят как хората възприемат обществения транспорт и връзката си с него.


Система за цена на времеви превозни документи, базирана на разстояние, би навредила на хората с по-ниски доходи, живеещи в периферни райони, които трябва да пътуват по-далеч с обществен транспорт, за да получат достъп до локации, които ги интересуват. Лицата от домакинства с ниски доходи трябва да решават между жилищно настаняване и транспортни разходи, за да решат къде да разположат дома си и кой вид транспорт да използват, изправени пред финансово ограничение, засягащо свободата им на избор. Настоящите критерии за достъпност на социално интегрирани жилищни проекти са „заслепени“ за предлагането на обществен транспорт и неговото ниво на обслужване, както и за качеството.

Тази статия предлага методология за анализ на това как инвестициите в транспортна инфраструктура и нежилищно строителство, нива на мобилност (разстояния на пътуване, време и скорост) и свързаните с тях разходи за пътуване (парични, злополуки, замърсяване и енергия и нейното потребление) са разпределени между различните социално-икономически елементи на съответния град, а оттам и количествено определяне колко справедливо е разпределението на свързаните с мобилността, разходите и ползите.


И накрая, използването на личен автомобил и непосредствената опасност от ПТП е по-голяма. Този вид транспорт [1: 31] представлява в пъти повече от процента на злополуките, отколкото обществения транспорт, велосипедите или ходенето, взети заедно. Тези факти насърчават да се изследва устойчивата мобилност както като причина, така и като следствие. В този смисъл неравномерната градска мобилност може да бъде или представлява важен аспект на транспортното планиране [2: 132].

Достъпността се очертава като оценъчен подход, който допринася за разбирането на това как комбинацията от транспорт и система за използване на поземлени градски части позволява на хората да се движат и да участват в социалния живот, като предоставят ключови показатели за справяне със социалните градски неравенства.


Предлагане на нова концептуална рамка, която разглежда основните позиции, компоненти на достъпността и последици за планирането и политиката за обществен транспорт.

Транспортното планиране и държавна политика са важни елементи, идентифицирайки настоящи и потенциални въздействия на различните мерки и подходи за транспортна градска достъпност, може да съществува и да се оцени състоянието на иновативните технологии, да се идентифицират ключови пропуски в научните изследвания, които биха могли да бъдат отстранени както от изследователите, така и от практиците в бъдеще, и да се събират данни за анализ.


От важно значение са достъпността на обществения транспорт и качеството на градска транспортна среда. Повечето проучвания на достъпността на обществения транспорт са фокусирани върху близостта до спирки и пешеходни разстояния или време, за стигане до тях. Този подход пренебрегва друга достъпност – бариери, които са получили по-малко внимание, като например качеството на градската среда и нейното проявление върху бързината на обществения транспорт.

Необходими са анализ както на достъпността до спирки на обществения транспорт, така и на качеството на градската транспортна среда, проучване на измерванията на държавния финансов ресурс по съответното направление, свързани и с правосъдната система. Необходимо е разглеждане на пешеходната достъпност до спирки на градския транспорт и на качеството на пешеходната среда.

Ето защо в условията на държавните политики се предполага, че основен въпрос трябва да бъде справедливостта въз основа на съображения за достъпност и устойчивост на околната среда в градовете.


Методологията за анализ на достъпа до възможности чрез обществения транспорт включва възприятието на потребителя за атрибути, които оказват влияние върху нивото на обслужване по време на пътуването, сравняването на общото време за пътуване с предложена мярка за общо обобщено време за пътуване, като се използват показатели за достъпност, отчитайки възприемането на времето за ходене, времето за пътуване, времето за изчакване, комфорта и трансферите и привеждането им към единици за време в превозното средство. Резултатите показват, както се очаква, че по-лошото ниво на обслужване е концентрирано в периферните и централните райони на града.

Съществуват няколко елемента, които градовете трябва да изпълнят, за да подобрят условията си относно устойчивото развитие. Необходим е анализ на специфични принципи, оценявайки дали те са достатъчно, за да се осигури адекватна достъпност до обществения транспорт и градската достъпност. Показателен е фактът, че настоящите стандарти за достъпност, предложени от държавни институции и други частни субекти, са недостатъчни, а и липсва широко разбиране на самите транспортни процеси. Анализираните критерии отчитат достъпността на обществения транспорт и градските възможности като изключителни измерения и само от териториалната близост или перспектива за изминато разстояние.

Могат да бъдат създадени нови стандарти, които могат да помогнат за формулирането на по-добри критерии при определяне на площи за изграждане на градската среда. Разширява се приносът към друго важно обстоятелство, което представлява въпрос в сектора на обществения транспорт. Необходим е подход за изследване на резултатите от прилагането на схема за таксуване с превозни документи на обществения транспорт на базата на изминато разстояние. Те отговарят на изминато разстояние, достъпност, градска среда и особености в тази насока. Не всички домакинства притежават лични автомобили и по този начин зависят от обществения транспорт за ежедневното си придвижване. Освен това, например в град Пловдив, се наблюдава негативна тенденция, свързана с остарялата схема на маршрутните разписания, които се изпълняват от автобусния транспорт. По този начин една част от районите са обслужвани от редовен обществен транспорт, а друга част не притежават автобусни линии, които да преминават през тяхната структура, ориентирана към новообособени квартали в градовете.


Транспортната схема в системата на обществения транспорт се представлява през призмата на достъпност и ефективност. Сравняваме нивата на достъпност между ценовите схеми и между резултатите от собствения капитал в рамките на града, като се анализира дали финансовата система може да бъде прогресивна или точно обратното. Сегашната схема на финансови средства е предпочитана пред схема, базирана на изминато средно разстояние.

След количествено определяне на въздействието на времевите финансови параметри към превозните документи на обществения транспорт е необходимо да се обърне внимание на достъпността на обществения транспорт на друго ниво, анализирайки колко свободни са техните възможности за местоположение и транспорт за градската форма и достъпността, свободата на избор и достъпност на обществения транспорт.


По този начин малко внимание е отделено на развитието на градовете, които са изправени пред важни проблеми с устойчивото развитие и градската среда, като стремежът е да се допринесе за запълване на тези пропуски чрез разбиране и измерване на транспортната достъпност.

Всички засегнати елементи са с важно значение за живота на хората, като те директно влияят на неговото качество. Във връзка с постоянно изменящата се околна среда и структура на градовете е от съществено значение разрешаването на съответните казуси и предизвикателства в тази насока, като тези въпроси са и от национална сигурност.
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През последните години в нашата страна настъпиха значителни промени във всички области. Добрите ръководители са лидери и специалисти, които основават своята работа на основни въпроси на управленската дейност. Промяната на социалната структура на обществото води до промяна на модела на лидера. Такава промяна е необходима и в ръководствата на корпорациите при промяна на икономическите основи на обществото. Преминаването към постиндустриалното общество, придвижването към глобалния пазар, все по-голямото внедряване на нови технологии и нарастващата необходимост от вземане на пазарни решения ще ни изправят пред нови значими предизвикателства, които изискват нов тип управленци.


В зависимост от установените условия стилът на ръководителя може да варира в определен диапазон – от ориентиране към отношение до ориентиране към задача [2: 82 – 83; 86 – 87]. В зависимост от личните качества, професионалните умения, равнището на квалификация и взаимоотношенията с подчинените и не на последно място от съдържанието на самата работа поведението на ръководителя може да се променя, а той самият често трябва да се приспособява към новите условия. Това говори за адаптивност на управленеца и такъв негов стил и управленски профил са твърде ефективни в неговата работа.


Към условията, които не изискват особена гъвкавост и променливост на стила, се отнасят нетворческият характер на управленската дейност, стандартните задачи, рутинните решения, установените от по-високи нива цели на предприятието. И обратно, промяната на технологичния процес, неструктурираните задачи, силната взаимовръзка в работата, творческият характер на управлението предполагат висока степен на адаптивност.


Изграждането на адаптивен ръководител в практически план е твърде скъпо. Днес в много от развитите държави се отделят огромни финансови средства за тренировъчни програми за пренастройване на стила на управление на ръководителя. Този процес на преход от един към друг стил на управление чрез използването на непрекъснато обучение – тренинги, курсове, специализации, магистратури, докторантури и др. за практикуващи или потенциални ръководители, е обективна необходимост при желание за смяна на стила на управление. Да се промени поведението е много по-трудно, отколкото например знанията и нагласите. Ако един човек е ефективен на една длъжност, той ще бъде ефективен и на друга.


Когато един ръководител успее да ръководи така, че неговите подчинени да изпълняват задачите си, но не поради страх от наказание, а по силата на вътрешна мотивация към дейността, като изразходват усилия, които са адекватни на полученото възнаграждения, той се оценява като ефективен ръководител, а работата му – като успешна, и се превръща и в успешен лидер [2: 67].


Ръководителят може да бъде успешен, но неефективен, когато оказва кратковременно влияние на поведението на другите, може да бъде успешен и ефективен, когато мотивира подчинените си за висока продуктивност и организационно развитие.


Съвременните концепции за управленски профил и стил на управление изхождат от това, че само един стил на ръководство не може да бъде ефективен във всички случаи. Ръководството трябва да бъде ситуационно, гъвкаво [2: 141 – 144]. Науката и практиката доказаха, че ефективният ръководител владее разнообразни методи на влияние върху поведението на подчинените и е способен да избере най подходящите от тях във всяка една ситуация. Това определя специфичния модел на управленския профил.

Дейността на ръководителя изисква непрекъснато общуване. Общуването в училището поставя различни изисквания към ръководителя. Водещо в тези изисквания е владеенето на етиката, лекотата и непринудеността при спазването и изпълнението на десетки правила на човешки взаимоотношения в цивилизованото общество. Затова едно от най-важните изисквания към ръководителя е да има способности да води разговор, да слуша, да помни, да разбира партньора, да не натрапва своите оценки, преди да е изслушал мнението на другите.

Важно умение на ръководителя, което подлежи на оценка, това е умението и компетентностите да прогнозира и планира конкретно в предприятието или институцията, което управлява. Планирането като функция на управлението има редица особености, които произтичат от спецификата на целите и характера на производствената дейност, от взаимоотношенията между страните, които участват в производствения процес, от крайния резултат. Разработването на плана, както и неговото приемане е своеобразен волеви акт както на колективния орган на управление, така и на неговия ръководител. Когато анализираме системата от дейности, обединени във функцията планиране, разграничаваме три основни етапа на планиране – диагностичен, прогностичен и операционен. В теорията се говори за т.нар. „програмно планиране“ като комплекс от взаимносвързани задачи и мероприятия с постигане на основната цел. Планът за управление има широк, комплексен характер с много цели. При планирането на своята дейност учебните заведения отчитат изискванията на държавните стандарти и осъществяват своята дейност съобразно техните критерии и изисквания. Държавните стандарти не са ограничители, а задължителна база, с която следва да се равнява всяко учебно заведение. Умението и компетенциите на директора правилно да планира и прогнозира и да взима решения относно възникнали проблеми в тази област е от съществено значение за неговия личностен характер и професионален авторитет.


Контролът е сред основните функции на управление на предприятието. Това е едно от основните задължения на ръководителя. Уменията и компетенциите му в тази област са с материални измерения. Що се касае до качествата на личността, то се имат предвид относително устойчивите признаци на личността на ръководителя. Различните подходи при оценка на ръководителя взаимно се допълват. От съществено значение са и професионалните умения на ръководителя като специалист и като човек, взимащ решения за развитието на предприятието. През последните години се прави опит да се направи и оценка на труда на ръководителя. Този труд е сложен и зависи от много фактори. Важен фактор се явяват дейностите, които са свързани с разнообразни по съдържание въпроси, свързани с управлението. Той може да ги решава в зависимост от степента на самостоятелност, която има като управленец, а компетенциите, които има, му дават възможност бързо и в срок да се справя с различни по своя характер задачи. Сложността на труда се определя от степените на самостоятелност и отговорностите, които се поемат. Ръководителят, който взима решения самостоятелно, носи персонална отговорност за това; този, който изпълнява директиви от горе, има различни отговорности. Трудът в първата ситуация е много по-сложен и трябва да се обърне сериозно внимание на това. Възможностите да се установи качеството на труда на един ръководител зависят и от йерархичното стъпало, на което той се намира. Тази оценка не може да бъде абсолютно точна, защото не се поддава на количествени измерения.


В условията на преход и модернизация на предприятията инициативата, творчеството, активната гражданска позиция на всеки член на обществото са много необходими. За да съществува ефективно, предприятието трябва да осъществява непрекъснат диалог със социалното обкръжение и институциите. Чрез колективните индивидуалните форми на подкрепа на управленския екип представителите на обществото ще имат възможност да участват в управлението при разработването на стратегията за развитие на предприятието. По този начин, освен помощ, ще се извършва и обществен контрол върху надеждността на управлението. Управлението в сътрудничество с всички преки или косвени участници в производствения процес е изкуство, което трябва да се овладява. Да се осъществява качествено ново участие на всички членове на колектива в управлението на предприятието означава да се търсят и прилагат нови форми на реализиране на пряката демокрация.


Водещо в тези изисквания е владеенето на етиката, лекотата и непринудеността при спазването и изпълнението на десетки правила на човешки взаимоотношения в цивилизованото общество. Многообхватният характер на управленската дейност принуждава ръководителя да влиза в много роли, да установява различни типове контакти.


Представата относно качествата, които трябва да притежава един ръководител, сама по себе си не решава проблема за подбора на ръководители. Ръководителят се явява сложен аспект на управленската дейност и има огромно значение за ефективното функциониране на организацията. За качествата на един ръководител от значение е и неговото поведение в различни ситуации. Много е важен критерият за оценка. В литературата методите на оценка на качествата, а оттам и на авторитета на ръководителя, са много разнообразни. Изследователите по теория на управлението и управление на човешки ресурси се съобразяват с научните норми за качествата, които трябва да притежава един ръководител. Тези анализи се различават от оценките на персонала за добър или ефективен ръководител. Много често тези оценки са от користни цели.


Проблемът организацията да оценява ръководителя се състои в това да се изготвят критерии кои от всички качества на ръководителя трябва да се оценяват, с помощта на какви средства ще се оценяват и на какво конкретно работно място правим тази оценка. Изборът на критериите за оценка се определя преди всичко от това колко правилно са определени качествата за оценка.


Контролът се намира в тясно взаимодействие с всички останали функции на управлението. Много автори характеризират съдържанието на управлението чрез триединството на функциите планиране, организиране и контрол. Какво разбираме под „контрол“? Етимологично думата произлиза от френски език и буквално означава „проверка“, а смислово – „проверяване на нещо, за да се потвърди неговата вярност“. Контролната дейност обхваща отчитането и измерването на степента, в която организационната структура създава условия за постигане на поставените цели. Понятието „контрол“ е изключително сложно. За да се създаде ефективна система за контрол е необходимо да се разпределят и балансират различните му аспекти. Управленският контрол се приема като системна дейност на управленските органи за постигането или периодичното отразяване на състоянието на предприятието и съпоставянето му с изискванията на законодателството.


От качествената контролна дейност зависи дали навреме ще се забележат пропуските и евентуалните мерки за правилното функциониране на предприятието като система. Правилното му прилагане като функция на управлението е от изключително голямо значение за авторитета на ръководителя като управленец.

Мотивирането е друга функция на управлението. То е един от най-съществените проблеми в теорията на организацията. Същността на мотивирането се състои в активизирането на членовете на организацията, в ангажирането им в труда, в желанието и нагласата им за прилагане на квалификацията, уменията и способностите им за осъществяване на целите на колектива. Мотивирането е система от целенасочени взаимодействия в училището, които следва да доведат до желани резултати. Източниците на мотивиране трябва да се търсят в удовлетворяването, развитието и обогатяването на потребностите на хората. Мотивирането е ефективно тогава, когато задоволява потребностите на личността в предприятието.


В новите условия мотивирането в своя възможно най-съвършен вид трябва да функционира със силата на обективна закономерност. Ключът за решаване на проблемите на мотивирането е в самата идея за самоуправлението като нов модел на социално устройство на съвременното предприятие.


Методите на влияние чрез участие, и особено убеждението предполагат непременно наличието у директора на особени качества, свойствени за иновационния лидер [1: 6]. Между ръководителя и лидера съществуват определени различия, произтичащи от тяхната функционална роля, която се изразява в следното:


· ръководителят се назначава официално; лидерът се издига анонимно;


· ръководителят разпределя задачите на подчинените си; лидерът регулира изпълнението им чрез регулиране на междуличностните отношения;


· ръководителят е длъжен и изпълнява планомерно, съзнателно и целенасочено своите функции. Дейността му се характеризира със стабилност и устойчивост; лидерът се появява стихийно, в зависимост от конкретните настроения и проблеми в колектива;

· ръководителят държи да се спазва дистанцията между него и подчинените му и дължи изпълнението на задачите и указанията на служебното си положение и властта, която има; лидерът умее да накара подчинените му да го последват.

Властта и ръководството са много сходни, но те са съществено различни явления. Властта е равнище в управленската йерархия, където се взимат най-важните решения. Ръководството е процедура, техника на реализиране на властта.

За определяне на правилността на прилагане на различните инструменти на управленската власт от голямо значение е използването на санкциите, на допълнителните компенсации, на убеденост в целесъобразността на управлението.

Компетенциите, способностите и уменията на ръководител са повече от необходими в съвременното общество.

Основен тип компетенции са контролните. Това изисква подобрение и иновации в предприятието, които да го правят по-качествено и по-ефективно. Ръководителят трябва да се отнася професионално към тези процеси, които обхващат следните области:


· да планира дейностите в предприятието и да анализира изпълнението им;


· да има контролни компетенции;


· да умее да прави избор в условията на материални и финансови дефицити и да се справя с икономическите проблеми;


· да прави годишно и дългосрочно планиране;


· да се справя с поддръжката и ремонта на материалната база, с опазването на инфраструктурата и др.;


· да умее да управлява персонала;


· да е компетентен да сключва юридически и трудови договори;

· да има знания и умения, които да му дават възможност да създава организация за подбор на кадри, които да дават продукция, конкурентна на пазара;

· да умее да използва информационните техники и технологии;


· да има способност за управление и ръководство;


· да има аналитични способности.


В бързоразвиващото се общество се налага у личността да бъдат изграждани качества, като способности за обща работа, ефективно да работи на екипен принцип, да работи с хора, да има способности да привлича и другите в процеса на управление.


Той трябва да има и концептуални способности:


· да разглежда организацията, която ръководи, като цялостна система;


· да познава междуличностните отношения;


· да способства за претворяването на инициативите в знания и на знанията – в инициативи;


· да познава новостите в управлението и управленските теории.

Един съвременен ефективен ръководител трябва да има и аналитични способности [1: 49 – 52]:

· да анализира и използва техническия език;


· да прилага научни и логически методи;


· да анализира факторите в обкръжението.

Много важно умение на ръководителя е да има способности да взима решения [1: 71; 216 – 218]. Наред с това той трябва да може да селектира главното от второстепенното, да умее да подготвя и взима решения. От всичко, казано дотук, стигаме до следните изводи:


· oсновна роля на ръководителя е комуникативната – да умее да утвърждава човешките отношения в процеса на управление, да води и увлича другите, да се изявява като лидер, да работи в екип;

· друга важна роля е информационната – той трябва да умее да ръководи персонала, да анализира информацията, да информира членовете на организацията, да поддържа връзки с обществеността;

· ръководната роля се изразява преди всичко в способността на ръководителя да взима решения.


Съвременният демократичен ръководител се стреми да направи задълженията на подчинените по-привлекателни, да избягва налагането на своята воля и използването на сила, да въвлича подчинените в приемането на решения, да повишава степента на мотивация, да съчетава уважението с взискателността към човека.
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АКАДЕМИК ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ДИМИТРОВ
НА 75 ГОДИНИ

проф. д.с.н. Анна Мантарова

Институт по философия и социология на БАН

ACADEMICIAN DIMITAR VELKOV DIMITROV, 75 YEARS OLD

Prof. Anna Mantarova, DSS

Institute of Philosophy and Sociology of the BAS

Академик Димитър Велков Димитров – изтъкнат български социолог, отдал много сили и знания за утвърждаване на академизма и просперитета на науката и висшето образование, навършва 75 години. Димитър В. Димитров е роден на 18.10.1947 г. в с. Долистово, област Кюстендил. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (сега УНСС), специалност „Политикономия“, профил „Социология“ през 1972 г. През 1973 – 1974 г. специализира в Единния европейски университетски център в гр. Нанси, Франция.


По-нататък пътят му в социологията продължава в Института по социология на БАН, където е научен сътрудник (1975 – 1976 г.) и аспирант (сега докторант) на самостоятелна подготовка. През 1976 г. става доктор по социология. През следващата година преминава тримесечна специализация в Института за социологически изследвания в Москва. През 1984 г. е избран за старши научен сътрудник II степен в НИИПП, от 1990 до 2000 г. е доцент в УНСС. От 2000 г. е доктор на социологическите науки, а след това и професор в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2012 г. е избран от Събранието на академиците в БАН за член-кореспондент. През 2015 г. става доктор хонорис кауза на ЮЗУ „Неофит Рилски“. От 2018 г. е академик.


Възходящият път на акад. Димитров преминава през завеждащ-сектор „Методика и анализ на информацията от социологически изследвания“ в Центъра за социологически изследвания на младежта (1974 – 1976 г.), директор на Центъра за социологически изследвания при Синдикалния институт (НИИПП „Г. Димитров“) 1984 – 1996 г., зам.-декан на Стопанския факултет на УНСС (1992 – 1999 г.), ръководител-катедра „Публична администрация“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2007 – 2008 г.), директор на Института по социология на БАН (2008 – 2010 г.), и.д. директор на ИИОЗ на БАН (2010 г.), ректор на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив (2010 – 2016 г.).


Научните интереси и разработки на Д. Димитров са в областта на теорията и методиката на емпиричните социологически изследвания, на социологията на труда, икономическата социология, социологията на конфликта, управлението на човешките ресурси, воденето на успешни преговори, социологията на властта и политиката. Още от 70-те години се очертава една трайна линия на научноизследователска работа по теми и проблеми, които имат пряко отношение към социалната практика.


Резултатите от изследователската работа на акад. Димитров са представени в 13 самостоятелни монографии, една от които е издадена в чужбина. Студиите и статиите му в специализирани научни издания са над 100, като немалка част от тях са на различни езици, публикувани в авторитетни чуждестранни издания. Той е изнесъл и голям брой доклади на различни научни форуми, много от които международни. Акад. Димитров е ръководител и участник в многобройни емпирични социологически изследвания, включително възлагани от международни институции и програми, като UNDP и PHARE, а също и съвместни с чуждестранни изследователски организации от Франция, Германия, Русия.


Основните научни приноси на акад. Димитров са в няколко области на социологията. В областта на социологията на конфликта той разработва солидно обоснована методика за изследване на конфликти и предлага проект за емпиричното им социологическо изследване. На основата на задълбочено изследване на същността и структурата на конфликтите той откроява и обосновава значението на предконфликтната ситуация с оглед на разработването на конкретна система от мерки, насочени към регулиране на конфликта. С насоченост и към социалната практика той формулира препоръки за укрепване и развиване на ролята на преговорите и тактиките на третата страна (посредника) в разрешаването на конфликтите, които са особено полезни за стопанските субекти; предлага и конкретна методика за водене на преговори в конфликтни ситуации, с конкретизация по отношение на подписването на колективни трудови договори. На основата на задълбочен социологически анализ на стопанската практика и на собствения си практически опит в управлението на трудови конфликти акад. Димитров е направил редица конкретни предложения за хармонизиране на трудовото законодателство. В областта на икономическата социология и социологията на труда са особено стойностни неговите приноси по темите за характеристиките на новия тип предприемач и за влияещите върху поведението му фактори, а също и по проблеми на финансовите кризи и на необходимостта от преосмисляне на изискването за баланс между интересите на национални, глобални и регионални обединения и съюзи. В друга област – социология на политиката и властта, акад. Димитров допълва теорията за развитието на демократичния процес в България и в други държави с анализи на широк спектър явления и процеси от съвсем ново време. Не могат да бъдат омаловажени и приносите му към теорията и методиката на емпиричните социологически изследвания, особено по темата за достоверността на информацията от социологическите изследвани. Той разработва редица въпроси, свързани с факторите, които ѝ оказват влияние, и с необходимите методически условия, които да гарантират надеждността на методите и ефективността на емпиричните социологически изследвания.


Освен че имат видимост, работите на акад. Димитров са и ценени и намират отражение и признание в научната литература. Негови разработки са цитирани над 180 пъти, като немалко от тези цитирания са в чуждестранни издания.


През целия си дългогодишен път в социологията акад. Димитров отдава много голямо значение на връзката на науката с практиката, на ориентацията на социологията към решаване на реалните проблеми на обществото. Това личи както от тематиката на изследванията му, така и от организаторската му дейност. Самият той е бил ръководител на борда на директорите на завод „Фармация“ АД, гр. Дупница (1995 – 1996 г.), което безспорно е от двустранна полза. Във Враца чрез създадения с неговия решаващ принос Център за изследване на приватизацията към изнесения там Стопански факултет на УНСС оказва експертна и консултантска помощ при разработването на приватизационни програми и приватизацията на промишлените предприятия от региона.


Благодарение на авторитета си като учен акад. Димитров е член на такива водещи международни научни организации, като Международната социологическа асоциация (от 1984 г.) и Международната социологическа асоциация на френскоговорещите социолози (AYSLF – от 1987 г.), в която през 1988 г. е избран за зам.-председател на Изследователския комитет по социология на самоуправлението. Съосновател и член е на Международната организация „Евродир“ – гр. Рен, Франция (1994 г.), обединяваща учени и социални работници от Европа. В България е бил зам.-председател на БСА (1980, 1990 – 1994 г.), повече от две десетилетия е член на Съюза на учените в България (от 2000 г.).

Съвсем директно насочена в полза на обществото е и работата му по линия на националната академична мрежа, чийто създател (2012 г.) и главен координатор е. Впоследствие (от 2016 г. до сега) на обществени начала той е председател на Консултативния съвет към НАМ – мрежа, обединяваща 17 регионални центъра, станали свързващи звена между БАН и регионите, транслиращи академичната наука до потенциалните потребители.


Д. Димитров е уважаван и авторитетен преподавател и има много съществен принос в обучението на специалисти и в подготовката на научни кадри. В хода на дългогодишната си преподавателска дейност той е бил лектор в СУ (2000 – 2012 г.), УНСС (2002 – 2005 г.), ВУСИ (2010 – 2016 г.), НБУ (2004 – 2005 г.), ВСУ „Черноризец Храбър“ (2009 – 2010 г.). През периода 1995 – 2000 г. е гост-професор по социология на труда в Университета в Клермон – Франция. Под негово ръководство са се дипломирали повече от 30 студенти и са се обучавали 6-има докторанти. Има големи заслуги за установяване и развитие на междуинституционалното сътрудничество – освен по линия на НАМ, той прави много и за сътрудничеството между висшите училища. Не може да не се отчете приносът му за установяването на сътрудничество между КИА/ВУСИ и Нов български университет, Бургаския свободен университет, Великотърновския университет, УНСС, Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов. Благодарение на международната си разпознаваемост и авторитет българското висше училище е в тесни връзки и с ВУ в Словения и с Висшето търговско училище в Анже – Франция.


Акад. Д. Димитров има солидно присъствие в редица авторитетни научни, консултативни и експертни органи: член на Специализирания научен съвет по социология, политология и наукознание към ПВАК (2000 – 2005 г.), член на Факултетния научен съвет на Общоикономическия факултет на УНСС (2000 – 2004 г.), постоянен член на Комисията по социални и правни науки и национална сигурност при НАОА (2006 – 2009 г.), председател на Научна комисия по обществени науки – 12 при ВАК (2006 – 2009 г.), член на Общото събрание на БАН (2008 – 2010 г.), член на Съвета на ректорите на висшите училища в България (2010 – 2016 г.), председател на ССС в БАН (2013 – 2016 г.), съветник на председателя на БАН. Многократно е бил ръководител на експертни групи в НАОА (2006 – 2008 г.). Заради високата му ерудираност и доказано високо ниво на експертност той е търсен като консултант от държавни органи на най-високо ниво – в МС, МОН, Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС, Национален съвет по туризма към Министерството на туризма, Национален съвет по въпросите на социалното включване към МС и др.


Като авторитетен учен акад. Димитров е член на редакционни колегии на специализирани научни издания: член на редколегията на „Списание на БАН“ (от 2022 г.), „Информационен бюлетин на БАН“ (2013 – 2016 г.), зам. главен редактор на сп. „Политика и сигурност“ (от 2017 г. до сега), главен редактор на сп. „Социология и икономика“ (2011 – 2016 г.), главен редактор на сп. „Социология“ (2009 – 2010 г.).


За своята дългогодишна и всеотдайна научна и организационна дейност Д. Димитров многократно е отличаван с награди. Сред тях следва да се отбележат Юбилейна грамота на БАН за заслуги и принос в науката 2017 г., Поздравителен адрес от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН по случай 70-годишния юбилей, Поздравителен адрес от СУБ по случай 70-годишния юбилей, Грамота от Медицински университет – Плевен, Почетен диплом за присъдена академична длъжност „заслужил професор“ на ВУСИ 2017 г. Непосредственият му принос към стопанския живот е оценен с връчването на национален приз „Мениджър човешки ресурси 2011“.


Оценявайки по достойнство направеното от акад. Димитров, да пожелаем на юбиляря още дълги години занапред добро здраве и творческа енергия, да бъде все така целеустремен и отдаден на науката, да постига нови успехи в научните изследвания, да предава своите знания, опит и неуморен дух на младите, чрез науката да допринася за благото на обществото.
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6. Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия най-късно до 10 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата година.


Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ


1. Статиите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на програмата), като на диск статиите са записани във файлов формат doc. Файлът не се архивира.


2. За форматирането на статиите менютата на Word 2003 се настройват по следния начин:
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3. Страниците не се номерират.


4. Първата страница на статията се оформя по следния начин:


1) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва ГОДИШНИК НА ВУСИ и научното направление.


2) След един празен интервал с редовни букви се изписва наименованието на статията на български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд език (ако статията е на чужд език) и се центрира.


3) След празен интервал с малки букви се изписват имената на авторите – пълното собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че са повече от трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена), научни звания и степени на български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд език (ако статията е на чужд език).


4) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език заглавието на статията и имената на авторите (ако статията е на български език) или на български език (ако статията е на чужд език).


5) След един празен интервал с малки букви се изписва Abstract: и на английски език с Italic се помества резюмето на статията. На нов ред също с малки букви се изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи (Всичко това 9 pt) (ако статията е на български език); или се дават Резюме: и Ключови думи: (9 pt) (ако статията е на чужд език).


6) След един празен интервал следва текстът на изложението.


7) За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.


8) Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Arial, 8,5 pt, разстояние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия ред на абзаца – 0 см.


9) След един празен интервал от основния текст следва Литература, 9 pt, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът за библиографско описание.


5. Заглавията на отделните части/точки на статията се печатат с малки букви, Bold и се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.


6. Таблици, фигури и източници


1) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, номерацията им е с арабски цифри.


2) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, Bold, Italic. Заглавието на таблицата се изписва на същия ред, с малки букви, само Bold, без отстъп, двустранно подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките започват с главна буква, а в края им не се поставя точка.


3) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см (пропорционално). Съкращението Фиг. се изписва с малки букви, Bold, а заглавието на фигурата се изписва на същия ред, с малки букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно подравнено, преди фигурата.


4) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и следва текстът, 9 pt, Italic.


7. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н.


8. Литературните позовавания се посочват в текста според подреждането им по азбучен ред накрая на статията, като номерата им се поставят в квадратни скоби, например: [1], [3 – 7] и т.н.


9. В края на статията се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор.


INSTRUCTIONS


for submission of articles
for Yearbook of Higher School of Security and Economics

Section I. GENERAL PROVISIONS

1. The Yearbook of Higher School of Security and Economics is issued in separately formed scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law and Security. The yearbook is published as a single book, but also in an online version published on the website of the Higher School of Security and Economics – www.vusi.bg; and are also a full-text indexed edition at https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2897.

2. Articles shall have an original scientific contribution. Review articles are printed with the express consent of the Editorial Board.

3. Articles are presented in one of the working languages of the Yearbook: Bulgarian, Russian, English, German, French. Resume and keywords to the article are respectively in English (if the article is in Bulgarian) and in Bulgarian (if the article is in a foreign language). After the main title and author/s in the same respective manner the translated title and the author/s are given.

4. The volume of each article is up to 6 p. A4, font Arial, 10,5 pt, Single spaced, aligned on both sides, first line intent 1 cm.

5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results, of the stylistic and linguistic layout of articles and resumes.

6. Each author can participate in the Yearbook with one article individually and/or with one co-author, but with no more than two articles.

7. The articles are transmitted to the Editorial Board from June 1 to October 10.

8. Each article is presented in two printed copies and in an electronic version (in MSWord format), which is sent to the official e-mail of the Editorial Board’s members – info@vusi.bg.

Section II. REVIEWING RULES


1. Articles will be reviewed anonymously by two reviewers.

2. The reviewers must be habilitated teachers or have a degree ’doctor’ in the field. One teacher cannot be a reviewer for more than two articles.


3. The reviewers are appointed at a meeting of the relevant unit (department, etc.), where the first author works. Each submitted article is accompanied by a protocol for selecting the reviewer.


4. The term for review is three weeks from the date of award.


5. If there is a positive review, the Editorial Board returns the articles to the authors to apply the necessary corrections.


6. The revised manuscript and its electronic version, accompanied by a declaration with the reflected by the reviewer notes are presented in the Editorial Board no later than November 10. Articles submitted after this date will remain for next year.


Section III. TECHNICAL GUIDELINES


1. Articles shall be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program), as articles are stored in a file format doc on a disc. The file is not archived.


2. For formatting of articles, the Word 2003’s menus are configured as follows:
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3. Pages are not numbered.


4. The first page of the article is formed as follows:


1) On top of the page in Bulgarian and English in capital letters are written YEARBOOK OF HIGHER SCHOOL OF SECURITY AND ECONOMICS and scientific direction.


2) After a space in regular letters is written the name of the article in Bulgarian (if the article is in Bulgarian) or the respective foreign language (if the article is in a foreign language) and is centered.


3) After a space in lowercase are written the names of the authors – the full name and surname of the author/authors (if they are more than three, initials acronym of their names is allowed), academic titles and degrees in Bulgarian (if the article is in Bulgarian) or the respective foreign language (if the article is in a foreign language).

4) After a space similarly the article’s title and authors' names are written in English (if the article is in Bulgarian) and Bulgarian (if the article is in a foreign language).


5) After a space Abstract is written with lowercase: and also with Italic the resume is written in English. On a new line also Keywords are written with lowercase: and also with Italic keywords are written in English (All this 9 pt) (if the article is in Bulgarian); or Resume and Keywords are given: (9 pt) (if the article is in a foreign language).


6) After a space is the main text.


7) For the main text of the report is used automatically hyphenation: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.


8) Footnote are: aligned on both sides, font Arial, 8,5 pt, space Single, space from the top, bottom, left and right – 0 cm first line indent of a paragraph – 0 cm.


9) After a space of the main text the Literature is laid, 9 pt, while its formatting, the alphabetical order is kept by last name of the author and ISBDs.


5. The titles of the separate parts/sections of the article are printed in lowercase, Bold and centered. Before and after the titles an empty space is left.


6. Tables, figures and sources.


1) Tables, charts and figures are in black and white, they are inserted into the text with the software and are numbered with Arabic numerals.


2) The word Table is written entirely, in lowercase, Bold, Italic. The title of the table is written on the same line, in small letters, only Bold, no indent, aligned on both sides, before the table. The text and the names of the variables in the header begin with a capital letter and at the end a full stop is not used.


3) The maximum permissible width of figures and charts is 12 cm (proportionately). The acronym Fig. is written in lowercase, Bold, and the title of the figure is written on the same line, in lowercase, but Bold, Italic, no indent, aligned on both sides, before figure.


4) The sources of tables, charts and figures are indicated below: Source: and then the text is laid, 9 pt, Italic.

7. Mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the printing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc.


8. Literature references are specified in the text according to their order in alphabetical order at the end of the article, their numbers are placed in square brackets, e.g. [1], [3 – 7], etc.


9. At the end of the article the names of the author/s and his/their address, tel., e-mail is written. The lead author is also mentioned.
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� Става въпрос за Европейската политическа общност, също така обозначена като Европейска общност в Проектодоговора за статута на Европейската общност, приет в Страсбург на 10 март 1953 г. Проектодоговорът, създаден от адхок парламентарна асамблея, учредена малко по-рано от шестте държави – учредители на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), нито подписан, нито ратифициран, има за цел да изгради общност, обединяваща ЕОВС и Европейската отбранителна общност и да постави основата на бъдещата европейска федерация.


� В критериите за определяне на енергийната бедност се използва методът на самооценка от домакинствата за топлинен комфорт на жилищата им, макар СЗО да има препоръчителен стандарт за топлинен комфорт от 21°C за обитавани помещения и 18°C за необитавани.


� Утвърдени със Заповед рег. № Із-717/5.04.2012 г.


� ДВ, бр. 94 от 2010 г.


� Обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., с посл. изм. и доп.


� За престъпление по чл. 133 от НК наказателното преследване е от общ характер и се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата, като не може да се прекрати по искане на пострадалия (чл. 161, ал. 2 от НК).


� Регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане (ЗСП).


� Регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от ЗСП.


� идентификация (на лат. Identifico) – установяване на тъждественост на неизвестен обект с известен въз основа на съвпадение на признаци; опознаване


� В съдържателните елементи на понятието „имуществени стойности“ в контекста на изпирането на пари се включват активи от всякакъв вид: движими или недвижими, материални или нематериални, всякакви други оценими права върху движими или недвижими, материални или нематериални обекти, документи или инструменти, включително електронни или цифрови, удостоверяващи право на собственост върху или участие в такива активи. Посочените имуществени стойности са „мръсните“ пари – средства от престъпления, както и доходите и печалбите от тяхната реализация в търговския и/или гражданския оборот.


� Изследователската и експертна общност, която е специализирана в проучването и прилагането на мерки, способи и мероприятия за противодействие на изпирането на пари, приема предикатното престъпление като противоправно деяние, от извършването на което са получени „мръсните“ пари.


� neglect (англ. ез.) – пренебрегване, занемаряване, изоставяне, липса на грижи, небрежност







